
 
 
 
 
 

 

 
 
 



วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน 
07.15 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS  

มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 
10.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉนิตู ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG618 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
  สายการบิน THAI AIRWAYS ใช้เครื่อง BOING 777-300 จ านวน 354 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ 

    (น้ าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

 

 

 

 

 

14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ เมืองเม้าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้าง
ทาง 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ XIQIANG HOMELAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สอง เม้าเสีย้น – อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – จ่ิวจ้ายโกว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ให้ท่านได้

เดินชมวิวของอุทยานตามเส้นทางของอุทยาน โดยหวง
หลงมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ถึง 1340 ตร.กม. ลักษณะทางภูมิ
ประเทศซับซ้อน องค์ประกอบแปลกประหลาด น่าตื่นตา
และค้นหา มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะมากมาย มีพ้ืนที่ที่
สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด หวง
หลงมีลักษณะหน้าชั้นผิวดินส่วนมากเป็นหินอ่อน ทิวทัศน์
มีหินอ่อนเป็นองค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็นผนังหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ น้ าตก ถ้ า พ้ืนผิวของสิ่งเหล่านี้คือหิน
อ่อน และ อาจมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันไป จึงถือว่า ชื่อเสียงของหวงหลง ที่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก 
ไม่ได้เกินเลยไป สถานที่ท่องเที่ยวหวงหลงในปัจจุบัน คือพ้ืนที่ในบริเวณธารน้ าหวงหลง ในอาณาบริเวณ 4 ตาราง



กิโลเมตร แต่พ้ืนที่นี้ได้มีหินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยู่ด้วยกัน จนน่าบังเอิญจนท าให้เมื่อมองจากด้านบนลงมาจะ
เห็นเป็นเส้นสีทองสายหนึ่ง ดุจมังกรยักษ์ ฝ่าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน จนได้รับค าเปรียบเปรยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่
ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุษย์ 
(**หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศ 
หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอุทยานโหมวหนีโกวแทน โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น**) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมา ทั้งภูเขา

หิมะ หน้าผาสูงชัน แม่น้ าท่ีคดเคี้ยว ใบไม้เปลี่ยนสี หากยิ่งเข้าใกล้จิ่วจ้ายโกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเห็นใบไม้เปลี่ยนสี
ได้มากข้ึนเรื่อยๆ จิ่วจ้ายโกวตั้งอยู่ในจังหวัดอาป้า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยู่ห่างจากเมือง
เฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร แต่เดิมนั้น จิ่วจ้ายโกวนั้น มีหมู่บ้านชาวทิเบตอยู่ 9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ า
เหล่านี้ เนื่องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ า จิ่วจ้ายโกว จึงได้รับการเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็นขุนเขาธารน้ าอัน
ศักดิ์สิทธิ์  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารค่ าของโรงแรม 
พักที ่ RUN DU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สาม อุทยานธารสวรรค์จ่ิวจ้ายโกว (รวมรถเหมา) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเข้าชม อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ในบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
บริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ่วไจ้โกวมีชื่อเสียงด้านความ
งามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ าใสเป็นประกายชุ่มฉ่ า ยอดเขา
หิมะตัดกับท้องฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงท า
ให้อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกวได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992   
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดับน้ าทะเล 2,315 เมตร น้ าลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบนี้คือ 
หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า  ความเปลี่ยนแปลงของทั้ง
เมฆและหมอกในทุก ๆ เช้า ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรด
เป็นทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือยอชต์ได้ 



ทะเลสาบซู่เจิ้ง เป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมาราวขั้นบันได สลับกับแอ่งน้ าและแนวต้นหญ้า
สีสดใส 
ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกล้กับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน้ าที่ทะเลสาบนี้  ชื่อของ
ทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว  ต านานโบราณของชาวธิเบตกล่าวไว้ว่า 
ในอดีตมีมังกรร้ายสองตัวเข้ามาท าร้ายชาวธิเบตในดินแดนจิ่วจ้ายโกวนี้ โดยพ่นลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมู่บ้าน
ในที่สุดเทพเจ้ากีซา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวธิเบตได้มาปราบมังกรทั้งสองตัวนี้ และล่ามโซ่มังกรทั้งสองนี้ไว้ใต้
ทะเลสาบ ตั้งแต่นั้นมาชาวธิเบตในจิ่วจ้ายโกวนี้ก็อยู่อย่างสงบสุข 
น้ าตกธารไข่มุก หรือ ซึ่งเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ น้ าตกธารไข่มุกสูงจากระดับน้ าทะเล 2,433 
เมตร กว้างราว 160 เมตร มีพ้ืนที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็นน้ าตกธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน้ าตกที่ไหล
ผ่านถ้ าล าธารใหญ่ มีสายน้ าที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร เป็นน้ าตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก และเคย
เป็นจุดที่เคยถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องไซอ๋ิว น้ าตกนี้ถือเป็นน้ าตกที่กว้างทีสุดในจิ่วจ้ายโกว นอกจากนี้ยังมีน้ าตก และ
ทะเลสาบอ่ืนๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 
ทะเลสาบนกยูง มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ าสีฟ้าอมน้ าเงินในบริเวณน้ าลึก และสี
เขียวมรกตในบริเวณน้ าตื้น และส่องประกายเป็นสีทองยามสะท้อนกับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภายใน
หุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิด ยิ่งในยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สี
แดง สีเหลืองของใบไม้ที่ร่วงหล่นในทะเลสาบ  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ !! 
จากนั่นน าท่านชม ทะเลสาบห้าสี สีสันที่สวยงามของน้ าในทะเลสาบห้าสี เกิดจากแคลเซียม คาร์บอเนต และ
บรรดาพืชน้ าชนิดต่างๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสวยงาม ท าให้น้ าเป็นสีฟ้าและสี
เขียวเท่านั้น หากยังท าให้น้ าใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใต้น้ าได้อย่าง
ชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องหน้าสะท้อนลงบนผิวน้ าจนปรากฏเป็นภาพที่สวยงามแปลกตา 
ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน จิ่วจ้ายโกว ครอบคลุมพ้ืนที่ 930,000 ตารางเมตร ความยาวกว่า 7 
กิโลเมตร น้ าในทะเลสาบมาจากหิมะทีล่ะลายลงมาจากภูเขา มีต้นสนซีดาร์ขึ้นอยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมอง
จากระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทัศน์อันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็น
สถานที่ที่เหมาะส าหรับการเล่นสเก็ต 
ทะเลสาบแพนด้า มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน้ าทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบแพนด้าจึงเป็นหนึ่ง
ในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่ผิวน้ าจับตัวเป็นน้ าแข็งในฤดูหนาว ระดับน้ าของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลง
เสมอ เนื่องจากใต้น้ ามีทางไหลไปยังน้ าตกแพนด้า ทีอ่ยู่ใกล้ ๆ กัน 
 
 
 
 

 



** การท่องเทีย่วภายในอุทยาน ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการน าท่านเดินทางท่องเที่ยวตามจุด
ต่างๆภายในอุทยาน ซึ่งจะได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่ และการรักษาเวลาของคณะ
ทัวร์นั้นๆ ** 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารค่ าของโรงแรม 
พักที ่ RUN DU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สี่ จ่ิวจ้ายโกว – ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซงพาน เป็นเมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮ่ัน
และชาวทิเบต น าทุกท่าน ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณซงพาน ก าแพงเมืองโบราณแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ถัง และถูกปรับปรุงใหม่อีกครั้งในช่วงราชวงศ์หมิง เนื่องจาก
เมืองซงพานมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นประโยชน์ทางภูมิศาสตร์ จึงได้ถูก
เลือกเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ถึงแม้เวลาจะ
ผ่านมานานหลายพันปี แต่ประตูเมืองและก าแพงเมืองที่นี่ได้รับการ
รักษาไว้เป็นอย่างดีเสมอมา จนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์
ที่น่าสนใจที่สุดในมณฑลเสฉวน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าทุกท่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ตั้งอยู่ที่เชิงเขาหมินซาน อยู่ระหว่าง
เมืองซงพานและเมืองเม้าเสี้ยน ในมณฑลเสฉวน ทะเลสาบเตี๋ยซียังเป็น
ต้นน้ าของแม่น้ าหมินเจียง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขา 
และป่าไม้เขียวขจี ทะเลสาบเตี๋ยซีมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ 350 ล้านตาราง
เมตรถือเป็นไข่มุกอันสวยงามของที่ราบสูงเสฉวน – ทิเบต แต่
เรื่องราวเบื่องหลังในอีกด้านหนึ่งของความงดงามของทะเลสาบเตี๋ยซีนั้น ได้เกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.
1933 ไดท้ าลายและกลืนหมู่บ้านโบราณยุบหายลงไป จนกลายเป็นทะเลสาบขึ้นมา 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ท าหน้าที่เป็นเมืองหลวงของ
มณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งใน
สามของเมืองที่มีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบันเป็นทั้ง
ศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ค าว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย 
ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่เกิดเป็นประจ าทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้  ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่
ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู 
จากนั้นน าท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ าค่าแก่คนที่ท่านรัก     

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 



วันที่ห้า ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ - 
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพ่ือสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ มากมาย 
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซ่ึงท่านจะได้เข้าเยี่ยมชมความน่ารักของบรรดาหมีแพนด้าได้
อย่างใกล้ชิด ที่นี่นอกจากจะเป็นที่วิจัยและท าการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การ  เรียนรู้ และ
เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่เมืองเฉิงตูนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจัยและ
อนุรักษ์ต่อจากสวนสัตว์เฉิงตู และการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเริ่มแรกมีแพนด้าเพียง 6 ตัว
เท่านั้น แต่ปัจจุบันมีแพนด้ารวมแล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่เฉิงตู มีพ้ืนที่กว่า 2,650 ไร่ 
และก าลังจะเพ่ิมเป็น 5,000 ไร่ เพ่ือขยายพ้ืนที่ให้กับการดูแลและเพาะพันธุ์ แพนด้าแดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่าอ่ืนๆ 
ที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์ด้วย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ข้ึนชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพที่ผลิตจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม 
เสื้อผ้า รองเท้า ชุดเครื่องนอน เป็นต้น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นย่านขายสินค้าของ
วัยรุ่น ร้านค้าแบรนด์เนม และขายสินค้าทันสมัยต่างๆ นับเป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้าง
น้อยใหญ่ และร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งลิ้นค้าและของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
กีฬา เป็นต้น  
 
 
 

 
 

หลังจากนั้นน าท่านชมศิลปะการแสดงงิ้วของเสฉวน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก อันเป็นเอกลักษณ์และไฮไลน์ของ
เมืองเฉิงตู มีค ากล่าวว่า “ถ้ามาเฉิงตู แล้วไม่ได้ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถือว่ายังมาไม่ถึงเฉิงตู” วิธีการเปลี่ยนหน้ากาก
ด้วยการดึงเชือกอย่างแนบเนียน หรือเพียงแค่สะบัดหน้าเพียงแค่เสี้ยววินาที หน้ากากก็จะเปลี่ยนไปเร็วมากๆ จน
จบจับไม่ได้ว่าท าได้อย่างไร 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 



วันที่หก ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – วัดเหวินซู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ าใคร 
พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลง
กัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินซ ูเป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู  รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลาง
ของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมทีเรียกว่า วัดซินเซียง ในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัช
สมัย จักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง (1644-1911) พระอรหันต์ซีตู้ได้เดินทางมาอารามแห่งนี้  และได้สร้างกระท่อม
เพ่ือบ าเพ็ญเพียรตบะจนสิ้นชีวิต ต านานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของโพธิสัตว์มัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถูกเผา
เป็นเวลานาน ดังนั้นผู้คนจึงกล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซีตู้คือ พระโพธิสัตว์มัญชูศรีกลับชาติมาเกิดวัดซินเซียงได้
เปลี่ยนชื่อมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่นั้นมา นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ตามต านานดังกล่าวแล้ว ศิลปะอันล้ าค่า สมัย
ราชวงศ์ถังและซ้อง ภาพเขียนกว่า 500 ชิ้น งานเขียนลายมือในงานส าคัญๆ ซึ่งถูกเก็บไว้ที่นี่ รวมถึงความร่มรื่น
ภายในวัด เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้เดินทางมาเยี่ยมชม  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูอาหารสมุนไพร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว 

15.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG619 
17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

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

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

และค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลกูค้าเป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พักเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

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

20 – 25 กันยายน 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 พฤศจิกายน 2561 24,999 27,999 27,999 5,000 14,999 

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

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

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย  

และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณท่ีีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว  
     ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน
ซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง



หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวี
ซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะ



ช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

4. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   วีซาจีน
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบริษัทไม่ทราบกฎและ



กติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตรของท่าน หากท่านท าบัตร
หายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อด าเนินการเรื่อง
ต่างๆ 

5. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 
 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก่ 
4.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่มี
การจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน
คนละ 2 ก้อน 
4.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
5. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 ส าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 18 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ที่ชัดเจนเท่าน้ัน !! 

ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


