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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินต ู– เมืองเมา้เส้ียน 

07.15 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประต ู3 สายการบิน THAI AIRWAYS  

มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระ และเอกสารการ

เดินทางใหก้บัทุกท่าน 

10.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินต ูประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG618 บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 

  สายการบิน THAI AIRWAYS ใชเ้ครื่อง BOING 777-300 จ  านวน 354 ท่ีนัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ท ัง้ขาไปและขากลบั 

    (น า้หนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 

 

 

 

 

14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตซูวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับ

กระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเมา้เส้ียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) 

ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์ตลอดสองขา้งทาง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี XIQIANG HOMELAND HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง เมา้เส้ียน – อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมกระเชา้) – จิว่จา้ยโกว 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง 

ใหท้่านได้เดินชมวิวของอุทยานตามเสน้ทาง

ของอุทยาน โดยหวงหลงมีขนาดพ้ืนท่ีใหญ่ ถึง 

1340 ตร.กม. ลกัษณะทางภูมิประเทศซบัซอ้น 

องค์ประกอบแปลกประหลาด น่าต่ืนตาและ

คน้หา มียอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะมากมาย มี

พ้ืนท่ีท่ีสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 5,000 เมตร 

ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลักษณะหน้าชั้นผิว

ดินส่วนมากเป็นหินอ่อน ทิวทัศน์มีหินอ่อนเป็นองค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็นผนังหินอ่อน 

ทะเลสาบ หลุม บ่อ น ้ าตก ถ ้า พ้ืนผิวของส่ิงเหล่าน้ีคือหินอ่อน และ อาจมีสีสันหลากหลาย

แตกต่างกนัไป จึงถือวา่ ช่ือเสียงของหวงหลง ท่ีว่าเป็นพิพิธภณัฑหิ์นอ่อนของโลก ไม่ไดเ้กินเลย

ไป สถานท่ีท่องเท่ียวหวงหลงในปัจจุบนั คือพ้ืนท่ีในบริเวณธารน ้าหวงหลง ในอาณาบริเวณ 4 

ตารางกิโลเมตร แต่พ้ืนท่ีน้ีไดม้ีหินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยู่ดว้ยกนั จนน่าบงัเอิญจนท าให้

เมื่อมองจากดา้นบนลงมาจะเห็นเป็นเสน้สีทองสายหน่ึง ดุจมงักรยกัษ์ ฝ่าดงภูเขาหิมะก็ไมป่าน 

จนไดร้บัค าเปรียบเปรยวา่สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของพระแมแ่ห่งสรวงสวรรค ์บนโลกมนุษย ์

(**หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได ้ไม่ว่าเน่ืองจาก

สภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอุทยาน

โหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่คืนค่าบรกิารใดๆทั้งสิ้ น**) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จิว่จา้ยโกว ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความสวยงามท่ีธรรมชาติได้

รงัสรรคข้ึ์นมา ทั้งภูเขาหิมะ หน้าผาสูงชนั แมน่ ้าท่ีคดเค้ียว ใบไมเ้ปล่ียนสี หากยิ่งเขา้ใกลจ้ิ่วจา้ย

โกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเห็นใบไมเ้ปล่ียนสีไดม้ากข้ึนเร่ือยๆ จิ่วจา้ยโกวตั้งอยูใ่นจงัหวดัอาป้า ทาง

ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยูห่่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร แต่

เดิมน้ัน จิ่วจา้ยโกวน้ัน มีหมูบ่า้นชาวทิเบตอยู ่9 หมูบ่า้น อาศยัอยูริ่มธารน ้าเหล่าน้ี เน่ืองจาก

ชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน ้า จิ่วจา้ยโกว จึงไดร้บัการเคารพจากชาวทิเบตวา่เป็นขุนเขาธารน ้า

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารค า่ของโรงแรม 
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พกัท่ี RUN DU HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม อุทยานธารสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว (รวมรถเหมา) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม อุทยานธารสวรรคจ์ิ่วจา้ยโกว ตั้งอยู่ในบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในบริเวณตอนใตข้องเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 

กิโลเมตร จิ่วไจโ้กวมีช่ือเสียงดา้นความงามแห่งสีสันท่ีแปลกเปล่ียนไม่รูจ้บ  ทะเลสาบผุดข้ึน

ท่ามกลางหมู่แมกไมเ้ขียวขจี น ้ าใสเป็นประกายชุ่มฉ า่ ยอดเขาหิมะตัดกบัทอ้งฟ้าสีคราม เกิด

เป็นภาพธรรมชาติอนังดงามท่ีแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลผลิ ดว้ยความสวยงามจึงท าใหอุ้ทยาน 

แห่งชาติจิ่วไจโ้กวไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992   

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดับน ้าทะเล 2,315 เมตร น ้าลึกโดยเฉล่ีย 12 เมตร ยาว

ราว 2 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ 

เสน่หอ์นัน่าประทบัใจของทะเลสาบน้ีคือ หมู่เมฆและสายหมอกท่ีสะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยก

ไมอ่อกวา่ส่วนไหนท่ีเป็นทอ้งฟ้า ความเปล่ียนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุก ๆ เชา้ ใหค้วาม

งดงามท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละวนัอย่างน่าประทับใจ นอกจากน้ีทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบ

เดียวท่ีอนุญาตใหนั้กท่องเท่ียวล่องเรือยอชตไ์ด ้

ทะเลสาบซู่เจิ้ ง เป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลัน่กนัลงมาราวขั้นบนัได สลบักบัแอ่ง

น ้าและแนวตน้หญา้สีสดใส 

ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกลก้บัทะเลสาบประกายไฟ มกัมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน ้ าท่ี

ทะเลสาบน้ี ช่ือของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปูนกน้ทะเลสาบท่ีมีรูปร่างเหมือนมงักรสองตัว 

ต านานโบราณของชาวธิเบตกล่าวไวว้่า ในอดีตมีมงักรรา้ยสองตัวเขา้มาท ารา้ยชาวธิเบตใน

ดินแดนจิ่วจา้ยโกวน้ี โดยพ่นลูกเห็บและพายุหิมะมายงัหมู่บา้นในท่ีสุดเทพเจา้กีซา ซ่ึงเป็นท่ี
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เคารพนับถือของชาวธิเบตไดม้าปราบมงักรทั้งสองตวัน้ี และล่ามโซ่มงักรทั้งสองน้ีไวใ้ตท้ะเลสาบ 

ตั้งแต่น้ันมาชาวธิเบตในจิ่วจา้ยโกวน้ีก็อยูอ่ยา่งสงบสุข 

น ้าตกธารไข่มุก หรือ ซ่ึงเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ น ้าตกธารไข่มุกสูงจาก

ระดบัน ้าทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มีพ้ืนท่ี 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็นน ้าตกธาร

หินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพดั เป็นน ้าตกท่ีไหลผ่านถ ้าล าธารใหญ่ มีสายน ้าท่ีทอดธารลดหลัน่ยาว

ถึง 310 เมตร เป็นน ้าตกท่ีมีความงามราวกบัเสน้ไข่มุก และเคยเป็นจุดท่ีเคยถ่ายท าภาพยนตร์

เร่ืองไซอ๋ิว น ้าตกน้ีถือเป็นน ้าตกท่ีกวา้งทีสุดในจิ่วจา้ยโกว นอกจากน้ียงัมีน ้าตก และทะเลสาบ

อ่ืนๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจา้ยโกว 

 

ทะเลสาบนกยูง มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยนกยูง มีน ้ าสีฟ้าอมน ้าเงินใน

บริเวณน ้ าลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน ้ าต้ืน และส่องประกายเป็นสีทองยามสะทอ้นกับ

แสงแดดพราย ตัวทะเลสาบน้ันตั้งอยูภ่ายในหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนิด ยิ่งในยาม

ฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีน้ัน สีสนัของทะเลสาบแห่งน้ีจะเต็มไปดว้ย สีแดง สีเหลืองของใบไมท่ี้ร่วงหล่น

ในทะเลสาบ  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ต ์!! 

จากนั่นน าท่านชม ทะเลสาบหา้สี สีสันท่ีสวยงามของน ้าในทะเลสาบหา้สี เกิดจากแคลเซียม 

คารบ์อเนต และบรรดาพืชน ้าชนิดต่างๆ ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบ ซ่ึงไมเ่พียงแต่สรา้งความ

สวยงาม ท าใหน้ ้าเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่าน้ัน หากยงัท าใหน้ ้าใสแจ๋วราวกบักระจก นักท่องเท่ียว

จึงสามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่ตน้ ้าไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเบ้ือง

หน้าสะทอ้นลงบนผิวน ้าจนปรากฏเป็นภาพท่ีสวยงามแปลกตา 

ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดใน จิ่วจา้ยโกว ครอบคลุมพ้ืนท่ี 930,000 ตารางเมตร 

ความยาวกว่า 7 กิโลเมตร น ้าในทะเลสาบมาจากหิมะท่ีละลายลงมาจากภูเขา มีตน้สนซีดาร์

ข้ึนอยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทิวทศัน์อนังดงาม ในฤดูหนาว

ทะเลสาบจะจบัตวัแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรบัการเล่นสเก็ต 

ทะเลสาบแพนดา้ มีความลึกโดยเฉล่ีย 14 เมตร สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบ

แพนดา้จึงเป็นหน่ึงในสองทะเลสาบของจิ่วจา้ยโกวท่ีผิวน ้าจบัตวัเป็นน ้าแข็งในฤดูหนาว ระดบัน ้า

ของทะเลสาบมีการเปล่ียนแปลงเสมอ เน่ืองจากใตน้ ้ามีทางไหลไปยงัน ้าตกแพนดา้ ท่ีอยู่ใกล ้ๆ 

กนั 
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** การท่องเท่ียวภายในอุทยาน ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการน าท่าน

เดินทางท่องเท่ียวตามจุดตา่งๆภายในอุทยาน ซ่ึงจะไดม้ากหรือนอ้ย ข้ึนอยู่กบัการใชเ้วลา

ในแตล่ะสถานท่ี และการรกัษาเวลาของคณะทวัรน์ั้นๆ ** 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารค า่ของโรงแรม 

พกัท่ี RUN DU HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี ่ จิว่จา้ยโกว – ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตีย๋ซี – เฉินต ู– รา้นหยก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซงพาน เป็นเมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองท่ีใช้

แลกเปล่ียนสินค้าชาวฮัน่และชาวทิเบต น าทุกท่าน ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณซงพาน 

ก าแพงเมืองโบราณแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนตั้งแต่สมยัราชวงศ์ถัง 

และถูกปรบัปรุงใหม่อีกครั้งในช่วงราชวงศ์หมิง เน่ืองจาก

เมืองซงพานมีสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นประโยชน์ทาง

ภูมิศาสตร์ จึงไดถู้กเลือกเป็นท่ีตั้งของฐานทัพทหารตั้งแต่

สมยัราชวงศ์ถัง ถึงแมเ้วลาจะผ่านมานานหลายพันปี แต่

ประตูเมืองและก าแพงเมืองท่ีน่ีไดร้บัการรักษาไวเ้ป็นอย่าง

ดีเสมอมา จนได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในเมืองประวัติศาสตร์ท่ี

น่าสนใจท่ีสุดในมณฑลเสฉวน 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทุกท่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ตั้งอยู่ท่ีเชิงเขาหมินซาน 

อยูร่ะหวา่งเมืองซงพานและเมืองเมา้เส้ียน ในมณฑลเสฉวน 

ทะเลสาบเต๋ียซียงัเป็นตน้น ้าของแมน่ ้าหมินเจียง มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา 
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และป่าไมเ้ขียวขจี ทะเลสาบเต๋ียซีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ 350 ลา้นตารางเมตรถือเป็นไข่มุกอนั

สวยงามของท่ีราบสูงเสฉวน – ทิเบต แต่เร่ืองราวเบ่ืองหลงัในอีกดา้นหน่ึงของความงดงามของ

ทะเลสาบเต๋ียซีน้ัน ไดเ้กิดข้ึนจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1933 ไดท้ าลายและกลืนหมูบ่า้น

โบราณยุบหายลงไป จนกลายเป็นทะเลสาบข้ึนมา 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็นเมืองย่อยจงัหวดัท่ีไดท้ าหน้าท่ีเป็น

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแมน่ ้าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมือง

เฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน เป็นหน่ึงในสามของเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวนัตกของจีน 

(อีกสองแห่งคือฉงช่ิงและซีอาน) ในปัจจุบนัเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น

การศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ค าวา่เฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง 

เน่ืองจากยอ้นไปเมื่อราว 2,000 ปีท่ีแลว้ ในสมยัจิ๋นซีฮ่องเต ้ไดม้ีการจดัการชลประทานข้ึน เพ่ือ

แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมท่ีเกิดเป็นประจ าทุกปี เมื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้

ดี ชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองน้ีมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงไดช่ื้อวา่เฉิงตู 

จากน้ันน าท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้า

ค่าแกค่นท่ีท่านรกั    

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี WYNDHAM HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน – ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ – รา้นผา้ไหม - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน

ชุนซีลู่ - โชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ือง

นอนเพ่ือสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ ซ่ึงท่านจะไดเ้ขา้เยี่ยมชมความน่ารกัของ

บรรดาหมีแพนดา้ไดอ้ย่างใกลชิ้ด ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นท่ีวิจยัและท าการศึกษาเพ่ืออนุรกัษ์หมี

แพนดา้แลว้ ยงัเป็นศูนยก์าร  เรียนรู ้และเพาะพนัธุห์มีแพนดา้อีกดว้ย ศูนยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้

ท่ีเมืองเฉิงตูน้ีก่อตั้งเมื่อปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยัและอนุรกัษ์ต่อจากสวนสตัวเ์ฉิงตู และ
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การพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเร่ิมแรกมีแพนด้าเพียง 6 ตัวเท่าน้ัน แต่

ปัจจุบนัมีแพนดา้รวมแลว้ประมาณ 83 ตัว ภายในศูนยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้ท่ีเฉิงตู มีพ้ืนท่ีกว่า 

2,650 ไร ่และก าลงัจะเพ่ิมเป็น 5,000 ไร ่เพ่ือขยายพื้ นท่ีใหก้บัการดูแลและเพาะพนัธุ์ แพนดา้

แดง ลิงสีทอง และสตัวป่์าอ่ืนๆ ท่ีใกลจ้ะศูนยพ์นัธุด์ว้ย 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพท่ีผลิต

จากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ ชุดเคร่ืองนอน เป็นตน้ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซ่ึงเป็น

ยา่นขายสินคา้ของวยัรุ่น รา้นคา้แบรนด์เนม และขายสินคา้ทนัสมยัต่างๆ นับเป็นแหล่งชุมนุม

ของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูท่ีเต็มไปดว้ยหา้งน้อยใหญ่ และรา้นอาหารมากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

ล้ินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้กีฬา เป็นตน้  

 

 

 

 

 

หลงัจากน้ันน าท่านชมศิลปะการแสดงง้ิวของเสฉวน ชมโชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก อนัเป็นเอกลกัษณ์

และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีค ากล่าววา่ “ถา้มาเฉิงตู แลว้ไมไ่ดดู้โชวเ์ปล่ียนหน้ากาก ถือวา่ยงัมา 

 

 

ไม่ถึงเฉิงตู” วิธีการเปล่ียนหน้ากากดว้ยการดึงเชือกอย่างแนบเนียน หรือเพียงแค่สะบัดหน้า

เพียงแค่เส้ียววินาที หน้ากากก็จะเปล่ียนไปเร็วมากๆ จนจบจบัไมไ่ดว้า่ท าไดอ้ยา่งไร 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี WYNDHAM HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ(บวัหิมะ) – วดัเหวินซู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษ

สูตรเดียวไมซ่ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน

ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินซู เป็นวัดพุทธเก่าแก่ท่ีคงความดั้งเดิมท่ีสุดในนครเฉิงตู  

รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สรา้งข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั เดิมที

เรียกว่า วัดซินเซียง ในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัชสมัย จกัรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง (1644-

1911) พระอรหนัต์ซีตูไ้ดเ้ดินทางมาอารามแห่งน้ี  และไดส้รา้งกระท่อมเพ่ือบ าเพ็ญเพียรตบะ

จนส้ินชีวิต ต านานเล่าวา่ ไดป้รากฏรูปของโพธิสตัวม์ญัชูศรีในเปลวเพลิงขณะท่ีศพท่านถูกเผา

เป็นเวลานาน ดงัน้ันผูค้นจึงกล่าวขานกนัวา่พระอรหนัตซี์ตูคื้อ พระโพธิสตัวม์ญัชูศรีกลบัชาติมา

เกิดวดัซินเซียงไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่น้ันมา นอกจากความศักด์ิสิทธ์ิตาม

ต านานดังกล่าวแลว้ ศิลปะอนัล ้าค่า สมยัราชวงศถ์งัและซอ้ง ภาพเขียนกวา่ 500 ช้ิน งานเขียน

ลายมือในงานส าคญัๆ ซ่ึงถูกเก็บไวท่ี้น่ี รวมถึงความร่มร่ืนภายในวดั เป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียว

มากมายใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชม  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูอาหารสมุนไพร 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว 

15.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG619 

17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

************************************** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม 

และค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 
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*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***   

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

13 – 18 กนัยายน 2561 27,999 30,999 30,999 7,500 18,999 

20 – 25 กนัยายน 2561 27,999 30,999 30,999 7,500 18,999 

11 – 16 ตลุาคม 2561 33,999 36,999 36,999 8,000 20,999 

12 – 17 ตลุาคม 2561 33,999 36,999 36,999 8,000 20,999 

18 – 23 ตลุาคม 2561 33,999 36,999 36,999 8,000 20,999 

19 – 24 ตลุาคม 2561 33,999 36,999 36,999 8,000 20,999 

25 – 30 ตลุาคม 2561 32,999 35,999 35,999 7,500 18,999 

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2561 27,999 34,999 34,999 7,500 18,999 

01 – 06 พฤศจกิายน 2561 24,999 27,999 27,999 5,000 14,999 

08 – 13 พฤศจกิายน 2561 24,999 27,999 27,999 5,000 14,999 

15 – 20 พฤศจกิายน 2561 23,999 26,999 26,999 5,000 14,999 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ต่อทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบ

ชา, หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล

กบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้
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หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน/รา้น/ท่าน 

• ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมม่ีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรบัท่านท่ีเดินทางไปและกลบัพรอ้มห    

     คณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
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1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งช าระเงินค่าบริการเต็มจ านวน ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการยืนยนัการ

จอง  

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึง

ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 20 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง 

 

 

 

4. นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไมม่ีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าข้ึน

เคร่ืองไดไ้มม่ีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึน

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 
• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

• ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 



 

 

 

 

 

 

 

                รหัสโปรแกรมทัวร์  CTU T-SUD BEST SEASON NOV18-TG-W12 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอตท์ีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


