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อุทยานงดงามใบไมเ้ปลี่ยนส ี ตระการตาภเูขาหมิะความสงู 4,860เมตร 

ดนิแดนอารยธรรม จนี-ทเิบต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชม ยอดเขาหมิะ ภเูขาสีด่รุณ ีงดงามดจุดัง่สาวนอ้ยทัง้สี ่ 
    นัง่กระเช้าชม ธารน า้แขง็แหง่ธเิบต ตา๋กูปิ่งชวน 

 ชม ใบไมเ้ปลี่ยนส ีช่วงทีส่วยที่สดุ ทีอุ่ทยานซงผงิโกว และ หมีย่า่โหลว 
 ชม โชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก ขึน้ช่ือของเฉินต ู
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ก ำหนดกำรเดินทำง    14 – 20 ตุลำคม 2562     

วันแรก         (1)   กรุงเทพฯ  (สุวรรณภมู)ิ - เมืองเฉินต ู

15.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 บริเวณ ประต ู9 
เค้าน์เตอร์ S โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความ
สะดวกแก่ทา่น  

17.55 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ 3U8146 

    เวลาท่ีจีนเร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง  
22.00 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคน

เข้าเมือง จากนัน้น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 
พักเมืองเฉินตู  成都赛仑吉地大酒店   Chengdu Serengeti Hotel  

 ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สอง         (2)  เมืองเฉินต ู– อ ำเภอหล่ีเสีย้น -  อุทยำนหมี่ย่ำโหลว 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูอ่ ำเภอหล่ีเสีย้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชม.30 นาที ) ตัง้อยูท่ี่ขอบด้านตะวนัออกของท่ีราบสงูชิงไห ่ – 
ทิเบต มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,888 เมตร  ระยะหา่งจาก
เมืองเฉินต ู 202 กม. มีข้อได้เปรียบอยา่งมากในด้านทรัพยากร
การทอ่งเท่ียว มีทศันียภาพท่ีสวยงาม  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นเดินทางชมใบไม้เปลีย่นสท่ีีหม่ียา่โหลว “อุทยำนหมี่ย่ำ

โหลว” อาณาจกัรแหง่ใบไม้แดง ระยะทางกวา่ 3,600 ตารางกิโล
เมตสถานท่ีชมใบไม้เปลีย่นสใีหญ่ท่ีสดุในจีน ซึง่ปกติแล้ว ใบไม้
เปลีย่นสจีะมีให้ชมเฉพาะช่วงเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน แตท่ี่ 
“หม่ียา่โหลว” มณฑลเสฉวน เราจะสามารถเท่ียวชมใบไม้เปลีย่น
สไีด้ทัง้ 4 ฤด ูหรือตลอดทัง้ปี เพราะอากาศท่ีน่ีจะเย็นตลอด  
 
 
 

 
 
 

https://www.agoda.com/zh-cn/chengdu-serengeti-hotel/hotel/chengdu-cn.html
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักอ ำเภอหล่ีเสีย้น吉祥谷国际大酒店(理县) - Lucky Valley International Hotel  

ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
  

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเม่ำเสีย้น ซึง่ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ของมณฑลเสฉวนประชากรสว่นใหญ่ เป็นชนชาวเผา่เชียง อีกทัง้ยงั
และเป็นแหลง่เพาะพนัธ์ุหมีแพนด้าท่ีส าคญัของจีนแหง่หนึง่    และ
ผา่นเมืองเหวินชวน เมืองท่ีเกิดแผน่ดินไหวในปีพ.ศ. 2551   
จากนัน้เดินทางสู ่อุทยำนซงผิงโกว ตัง้อยูใ่นเขตแผน่ดินไหวเก่า

ทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบป่าดงดิบและ ขนุเขาระหวา่งรอยตะเข็บ 
อ าเภอซงพาน อ าเภอเฮยสุย่ และอ าเภอเม่าเสีย้น ใจกลางกวา่ 30 
ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 160 
ตารางกิโลเมตร แถบต้นน า้หมินเจียง ขนุเขาหมินซาน สงูกวา่
ระดบัน า้ทะเล 2500 เมตร เป็นทางลดัตดัตรงของทางเดินกอง
คาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสูต่ะวนัตกเฉียงใต้-ทิเบต หา่งจากอ าเภอเมา่เสีย้น 63 กิโลเมตร   

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
หลงัอาหารเดินทางเข้าชมอุทยำนซงผิงโกว สถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่
ใหม่ อุทยานนีร้วบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ 
ความแปลกใหม่ และความลีล้บัของธรรมชาติ มารวมกนัอยูใ่น 3 
หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์  น าทา่นชมทะเลสาบยาว(ฉาง
ไห)่ ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สอืไห่) 
ทะเลสาบไป๋ลา่ไห ่ (ซา่งไป๋ลา่ไห-่เซี่ยไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบแหง่ความ
รัก ทะเลสาบ 5 ส ีสระมรกต ทะเลสาบหมึกสนี า้เงินเข้ม และน า้ตก
ธารไขม่กุ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติแหง่ใหม่ท่ีสวยงดงาม
ดินแดนสวรรค์บนดิน ท่ีนกัทอ่งเท่ียวไม่ควรพลาด  

จากนัน้น าทา่นชมเมืองโบรำณกู่เชียง ในมณฑลเสฉวน ตัง้อยูท่าง
ฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หมิงเจียงเมืองโบราณครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 
3,000 เอเคอร์มีพืน้ท่ีประมาณ 2.15 ล้านตารางเมตรพืน้ท่ีก่อสร้าง 
250,000 ตารางเมตรประกอบด้วย 12 กลุม่  มีรูปแบบ

วันที่สำม       (3)     อ ำเภอหล่ีเสีย้น – เมืองเม่ำเสีย้น - อุทยำนซงผิงโกว - เมืองโบรำณกู่เชียง -  เมืองเม่ำเสีย้น    
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สถาปัตยกรรมดัง้เดิม ประเพณีพืน้บ้านและพิธีกรรมของชนกลุม่น้อยYi สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยาเดิมของวฒันธรรม Yi  เมืองโบราณได้รับความเสยีหายในช่วงเกิดแผ่นดินไหว Wenchuan ในปี 
2008 เพื่อฟืน้ฟูรูปลกัษณ์เดิม วฒันธรรมชนเผา่ดัง้เดิม ได้รับการลงทนุจากรัฐเป็นจ านวนมากเพื่อสร้าง
กองทนุใหม่ เป็นรูปแบบหลงัการฟืน้ฟู ในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 2560 ได้รับการอนมุติัอยา่งเป็นทางการ
วา่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบัประเทศ 4A     
 
 
 
 
 
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเม่ำเสีย้น    

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเมืองเม่ำเสีย้น 茂县国际饭店- Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ ส่ี        (4)  เมืองเม่ำเสีย้น  - เมืองเฮยสุ่ย  -  น ำ้แข็งต๋ำกู่ หรือ "ธำรน ำ้แข็งแห่งทิเบต" - เมืองเหวินชวน 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางจากเม่าเสีย้น สูเ่มืองเฮยสุ่ย 
(ประมาณ 100 กม.ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ซึง่เป็นท่ีตัง้
ของอุทยำนธำรน ำ้แข็งต๋ำกู่ "ตา๋กู่" มีความหมายวา่ "ธาร
น า้แข็งแหง่ทิเบต" มีพืน้ท่ี 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย
ธารน า้แข็งยคุใหม่ (อายปุระมาณ 100 ล้านปี) ธารน า้แข็ง
ฟอสซิล ป่าดกึด าบรรพ์ เขตป่าสน ภเูขาหิมะ และเขตหมู่บ้าน
ทิเบต อุทยานตา๋กู่เป็นแหลง่ก าเนิดของทะเลสาบ และน า้ตก
มากมาย บนภเูขาสงูจะมีหิมะปกคลมุสวยงาม มี 13 ธาร
น า้แข็งยคุใหม่ หบุเขาธารน า้แข็งรูปตวัย ู ทะเลสาบธารน า้แข็ง 
และน า้ตกธารน า้แข็ง อุทยานตา๋กู่มีพรรณพืชกวา่ 1,000 สาย
พนัธ์ุ และสตัว์ป่ากวา่ 150 ชนิด รวมถึง ลงิขนทองเสฉวน แพะ
ป่าเสฉวน ฯลฯ  
* * * น าทา่นนัง่รถแบตเตอร่ี ชมทิวทศัน์ของภเูขาและทะเลสาบเชิงเขา * * * 

เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
จากนัน้น าทา่นน่ังกระเช้ำกอนโดล่ำ ความจุ 6-8 ท่ี นัง่ ความยาวเคเบิล้ 1,226 เมตร ขึน้ไปท่ีความสงู 

3,400 เมตรจากระดบัน า้ทะเลผา่นชมภเูขาหิมะ 3 ลกูท่ีเช่ือวา่เป็น   สนัหลงัมงักรท่ีมีความงดงามฉากเบือ้ง

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g608465-d505931-Reviews-Maoxian_International_Hotel-Mao_County_Sichuan.html
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หน้าเป็นภเูขาท่ีสงูชนัตดักบัท้องฟ้าท่ีมีสฟ้ีาครามสดใสและพระ
อาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดัง่ภเูขาเงินระยิบระยบัสะท้อน
เข้าสูส่ายตาดัง่ได้นัง่กระเช้าชมภเูขาสวรรค์ท่ีหาชมได้ยากยิ่ง
นกั จากนัน้น าทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ท่ีงดงามไม่แพ้จ่ิวจ้าย
โกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห ่ ทะเลสาบหงษ์  ล าธารคูรั่ก 
ทะเลสาบตา๋กู่ และทะเลสาบท่ีถือได้วา่เป็นจุดท่ีส าคญัท่ีสดุใน
อุทยานแหง่นี ้ “ ทะเลสาบตา๋กู่ ” หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ 
ทะเลสาบน า้มนต์ขอพร เพราะชาวเผา่มีการเลา่ขานวา่ เม่ือใดท่ี
มีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศกัด์ิสทิธ์ิท่ีคุ้มครอง
ทะเลสาบนามแูหง่นีจ้ะท าให้เร่ืองท่ีเดือดเนือ้ร้อนใจคลายลง
หรือต้องการขอพรตอ่องค์เทพเจ้าก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย  ท า
ให้ทะเลสาบนีถื้อเป็นทะเลสาบท่ีมีความส าคญัยิ่งนกั มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่นมา น า้
ทะเลสาบนัน้จะมีสสีนัท่ีแตกตา่งกนัไปแล้วแตช่่วงฤดกูาล ในช่วงฤดรู้อนและช่วงใบไม้ผลนิัน้น า้ทะเลสาบจะ
มีสเีขียวเข้มคล้ายดัง่หยกท่ีจมอยูก้่นแม่น า้ ในช่วงใบไม้ร่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสสีนัของใบไม้
หลากหลายสีท่ีร่วงหลน่ลงจากต้นมาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปด้วยหิมะน า้แข็งท่ีดู
แล้วคล้ายดัง่ยืนอยูใ่นยโุรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน   
ได้เวลาสมควรลงจากเขาเดินทางสูเ่มืองเหวินชวน วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2551  อ าเภอเหวินชวนของ
มณฑลเสฉวนได้เกิดแผ่นดินไหวระดบั 7.8 ริกเตอร์ หลงัเกิด
แผน่ดินไหว นายห ู จ่ินเทา ประธานาธิบดีจีนรีบออกค าสัง่ให้
ช่วยเหลอืผู้ได้รับบาดเจ็บ ประกนัความปลอดภยัให้กบั
ประชาชนในเขตประสบภยั นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน
ก าลงัออกเดินทางไปยงัเขตประสบภยัเพื่อก ากบัดแูลงานกู้ภยั
ด้วยตนเอง อ าเภอเหวินชวน อยูห่า่งจากเมืองเฉิงต ู(เส้นทางไป
จ่ิวจ้ายโกว) ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณกวา่ 100 กิโลเมตร มีประชากรกวา่ 1 แสน 1 หม่ืนคน  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเมืองเหวินชวน 新汶川大酒店 New Wenchuan Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ห้ำ            (5)   เมืองเหวินชวน – อุทยำนภเูขำส่ีดรุณี – ซวงเฉียวโกว  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยำนภเูขำส่ีดรุณี มีทิวทศัน์ประกอบด้วยหบุเขา 3 แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิง
โกว, ไหจ่ือโกว) และภเูขาสงูมากมายในระดบั 4,000 เมตรขึน้ไปรวมถึง “ภเูขาฉงไหล” ท่ีมีสีย่อดซึง่คน
พืน้เมืองตัง้ช่ือวา่ “ภเูขาสีส่าว” พี่คนโต “ต้ากเูหนียงซาน” มีความสงู 5,355 เมตร ภท่ีูสอง “เอ้อร์กเูหนียง



6 

 

ซาน” มีความสงู 5,454 เมตร น้องคนท่ีสาม “ซานกเูหนียง
ซาน” มีความสงู 5,664 เมตร สว่นน้องนชุสดุท้อง “ซื่อกู
เหนียงซาน” มีความสงู 6,250 เมตร จากระดบัน า้ทะเล 
นบัเป็นยอดท่ีสงูเป็นอนัดบั 2 ในมณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 
“กงก่าซาน” สงู 7,556 เมตร) แตล่ะยอดสวยงามมีหิมะปก
คลมุยอดอยูต่ลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงามท่ีแตง่ตวัสวยรอ
ต้อนรับแขกทางไกลท่ีจะมาเยี่ยมเยือน ระหวา่งทาง
เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์ธรรมชาติของขนุเขาสลบักบัทุง่หญ้า 
อุทยานภเูขาสีด่รุณีประกอบด้วย 3 หบุเขา คือ ชวงเฉียวโกว 
ฉางผิงโกว และไหจ่ือโกว มีภเูขาสงูมากมาย เดินทางสู่ หบุ
เขาฉางผิงโกว ชมทิวทศัน์ความงามธรรมชาติของภเูขาสงู
ตลอดสองข้างทาง อิสระถ่ายภาพทิวทศัน์ป่าสน ล าธารน า้ตก บ้านทิเบตและลานทุง่หญ้าเอ้อร์เต้าผิง วิว
หลงัของฉางผิงโกวสามารถเห็นภเูขาสี่ดรุณีเรียงรายชดัเจน  

เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
น าทา่นนัง่รถของอุทยานเข้าชมอุทยำนซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ท่ี
รวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดทอ่งเท่ียวแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรก หุบเขำหยินหยำง ทุง่ต้นหยาง แล้ว
เดินทางเข้าสูส่ว่นลกึสดุทา่นจะได้เห็นธารน า้แข็ง ภเูขากระจกแก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ ยอด
เขากระตา่ย สว่นกลาง น าทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นท่ีสาม  ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอด
เขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตัง้ครรภ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัท้องทุง่กว้างท่ีมีฉากหลงั
เป็นภเูขาสงูปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะมีล าธารใสสะอาดและสนสงูสเีขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้
หลายหลากเฉดส ี เช่น เขียวอ่อน เขียวแก ่ เหลอืงส้ม แดง น า้ตาลเข้ม เน่ืองจากฤดกูาลใบไม้ร่วงท่ีก าลงัมา
เยือน    

 
 
 
 
 
 

 ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักที่ส่ีดรุณี四姑娘山意境度假酒店(Artistic Conception Resort Hotel)ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

https://hotels.wingontravel.com/detail-xiaojin-21609-10105337/artistic-conception-resort-hotel/
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วันที่หก      (6)   อุทยำนภเูขำส่ีดรุณี – เฉินตู – หมอนโอโซน - ร้ำนยำ – ช้อปป้ิงถนนคนเดินชุนซ ี
                     – โชว์เปล่ียนหน้ำกำก    
เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางกลบัสู ่ เมืองเฉินต ู ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่น า้หมิงใจกลาง
มณฑล  เป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางของการเดินทางทัง้ทางอากาศและ
ทางรถไฟ รวมไปถึงเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศกึษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้   เฉิงตู มีความหมายวา่ “คอ่ย ๆ 
กลายเป็นเมือง” เน่ืองจากย้อนไปเม่ือราว 2,000 ปีท่ีแล้ว ในสมยัจ๋ินซี
ฮ่องเต้  ได้มีการจดัการชลประทานขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ทว่มท่ีเกิด
เป็นประจ าทกุปี เม่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูได้ดี 
ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้ คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองนีม้ากขึน้เร่ือย ๆ จึงได้
ช่ือวา่ เฉิงต ู  เฉิงตู มีพืน้ท่ีลกัษณะทางภมิูศาสตร์แบบแอ่งกระทะ คือ
พืน้ท่ีโดยรอบถกูโอบล้อมด้วยภเูขาสงู 4 ด้าน ตรงกลางเป็นท่ีราบ 
ลกัษณะภมิูอากาศอบอุ่นไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป มีพืน้ท่ีโดยรวมกวา่ 485,000 ตารางกิโลเมตร 

เที่ยง            รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
หลงัอาหารน าทา่นชมร้านหมอนโอโซน  จากนัน้น าทา่นสู่
ศนูย์สขุภาพให้ทา่นชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบรำณนวด
ฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยล้า พร้อมทัง้ซือ้ยา
บวัหิมะยาสามญัประจ าบ้านของจีน 
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นช้อปปิง้ถนนคนเดนิชุนซ ีถนน
คนเดินใจกลางเมืองเฉิงตแูหลง่รวบรวมสนิค้าพืน้เมืองและ
สนิค้าแบรนด์เนมทัง้หลาย อาทิเช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 
ฯลฯ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
จากนัน้น าทา่นชม โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชว์เปล่ียนหน้ำกำก   โชว์เปลีย่นหน้ากาก 
เป็นเอกลกัษณ์และไฮไลน์ของเมืองเฉิงต ู มีค ากลา่ววา่ “ถ้ามาเฉิงต ู แล้วไม่ได้ดโูชว์เปลีย่นหน้ากาก ถือวา่ยงั
มาไม่ถึงเฉิงต”ู และเป็นการโชว์ท่ีผู้แสดงสะบดัหน้าเพียงครัง้เดียวก็สามารถเปลีย่น 

 
 
 
 
 

พักเมืองเฉินตู  温德姆至尊豪廷大酒店 Wyndham Grand Plaza Royale Palace Chengdu  
ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 



8 

 

 
วันที่เจ็ด         (7)   ถนนโบรำณควำนจ่ำยเซียงจื่อ –  เฉินต ู– กรุงเทพฯ 

      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่น  ชม ถนนโบรำณควำนจ่ำยเซียงจื่อ ถนนแหง่นีมี้
อายกุวา่พนัปีเป็นเมืองท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงาม และมี
ประชากรอาศยัอยู ่ เมืองนีก้ าลงัพฒันาท่ีจะเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียว ได้รับขนานนามวา่เมืองโบราณคูรั่กโรแมนติค 

เป็นแหลง่นดัพบของหนุม่สาว สถานท่ีแหง่นีเ้รียกได้วา่เป็น
แหลง่เติมเต็มความรักยามค ่าคืนของหนุม่สาว ถนนคนเดิน
แหง่นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างและถนนแคบ ให้ทา่น
ได้สมัผสัความงามของเมืองนี ้ ทา่นจะหลงใหลไปกบัมนต์
เสนห์่ของเมืองโบราณแหง่นี ้ และอิสระช้อปปิง้ตลองสอง
ข้างทางของถนนนแหง่นี ้  

    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   อำหำรทะเล แบบกวำงตุ้ง  
  ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
14.30 น.      บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี 3U8145 

16.35 น.       ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 

 
 
 

 
 
 
หมำยเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ ก ำหนดให้มีกำรเข้ำร้ำน ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ ร้ำนหมอนโอโซน   ซึ่งจ ำเป็นต้องระบุลงใน
โปรแกรมทัวร์  เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้อง
รบกวนทุกท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-60 นำที  ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็น
หลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆทัง้สิน้  
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อัตรำค่ำบริกำร     เข้ำ 2 ร้ำน   
ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึน้ไป   31,800.- บำท   5,800 บำท  

                   
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำรกำ
รันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืน
เงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัด
จ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 

1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


