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ก าหนดการเดนิทาง   วนัท่ี 18 – 24  ตุลาคม 2562     

วันแรก         (1)         กรุงเทพฯ  (สุวรรณภูม)ิ 曼谷   苏瓦那普机场 

23.50 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตูที่ 9-10) เคาเตอร์ U  
สายการบิน China Eastern Airlines ( MU )โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

 

วันที่สอง      (2)เมืองเฉิงตู –ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า– ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจ่ือ – ถนนจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  
                          成都接机，熊猫基地（含电瓶车），宽窄巷子，锦里，变脸秀普通座     

03.25 น.   ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ MU5036 
07.35 น. ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ้ าหมินใจก

ลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน หลงัผา่นพธีิตรวจคนเขา้
เมือง นาํท่านรับประทานอาหารเชา้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
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   รับประทานอาหารเช้า ณ ....... 
นาํท่านสู่เมืองเฉินตูชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเป็นสถาน
อภิบาลแพนดา้ขนาดใหญ่ ภายใตก้ารดูแลของ
ผูเ้ช่ียวชาญและเจา้หนา้ที่อยา่งเคร่งครัด  ภายในศูนยฯ์
ประกอบดว้ยหอ้งอภิบาลตั้งแต่แรกเกิด หอ้งปฐม
พยาบาล หอ้งเตรียม อาหารของแพนดา้  ภายในไดรั้บ
การจดัสภาพแวดลอ้มกลมกลืนกบัป่าธรรมชาติ ที่น่ีมี
แพนดา้ประมาณ 20 ตวั นอกจากนั้นยงัมีแพนดา้แดง และสตัวส์งวนอีกหลายชนิด  นาํท่านชมวดีีทศัน์ตอน
กาํเนิดแพนดา้นอ้ย     

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นาํท่าน  ชม ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจ่ือ ถนนแห่งน้ีมีอายุ
กวา่พนัปีเป็นเมืองที่มีววิทิวทศัน์สวยงาม และมีประชากร
อาศยัอยู ่ เมืองน้ีกาํลงัพฒันาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ไดรั้บ
ขนานนามวา่เมืองโบราณคู่รักโรแมนติค เป็นแหล่งนดัพบ
ของหนุ่มสาว สถานที่แห่งน้ีเรียกไดว้า่เป็นแหล่งเติมเตม็
ความรักยามคํ่าคืนของหนุ่มสาว ถนนคนเดินแห่งน้ีแบ่งเป็น 
2 สาย มีทั้งถนนกวา้งและถนนแคบ ใหท้่านไดส้มัผสัความ
งามของเมืองน้ี ท่านจะหลงใหลไปกบัมนตเ์สน่ห์ของเมือง
โบราณแห่งน้ี   นาํท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนจินหลี่ 
เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

 ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านชม โชว ์TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก(ทีน่ั่งVIP)   โชวเ์ปล่ียน
หนา้กาก เป็นเอกลกัษณ์และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีคาํกล่าววา่ “ถา้มาเฉิงตู แลว้ไม่ไดดู้โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 
ถือวา่ยงัมาไม่ถึงเฉิงตู” และเป็นการโชวท์ี่ผูแ้สดงสะบดัหนา้เพยีงคร้ังเดียวก็สามารถเปล่ียนหนา้ไดเ้พยีงเส้ียว
วนิาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมยัโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลบัและจะถ่ายทอด
เฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น 

 

 

 
 

 

 

พกัเมืองเฉินตู  成都赛仑吉地大酒店 Sailun Jidi Hotel Chengdu  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม         (3)  เมืองเฉินตู – อ าเภอหลี่เส้ียน -  อุทยานป้ีเผิงโกว (รวมรถอุทยาน  + รถแบตเตอร่ีไปทะเลสาบ Yangyang)  
                             成都 —理县，毕棚沟（含观光车+到磐羊湖电瓶车）   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านสู่ออ้มกอดของขนุเขา ที่เตม็ไปดว้ยป่าไม้
สมบูรณ์แหล่งออกซิเจนบริสุทธ์ิ กู๋ เอ่อร์โกว เพื่อชมอุทยาน "ป้ีเผิง
โกว" 1 ใน 6 อุทยานสุดสวยในเขตหม่ีญ่าโหลว ที่เพิง่เปิดตวัรับ
นกัท่องเที่ยว เสน้ทางน้ีเป็นเสน้ทางแนะนาํที่นกัเดินทศันาจรหลาย
คนช่ืนชอบมากๆ   
ถึงอุทยาน ป้ีเผงิโกว นาํท่านขึ้นเขาตามเสน้ทางที่คดเคี้ยวไปเร่ือย ๆ
ววิสองขา้งทางสวยกวา่ที่คิด ลาํธารสวยใส ป่าหลากสีสวยงาม 
แถมไดเ้ห็นภูเขาหิมะในระยะใกลก้วา่ที่อ่ืน ๆ  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
คณะเที่ยวชมต่อ อุทยานป้ีเผิงโกว ยาว 45 กม. กวา้ง 4 กม. 
ครอบคลุมพื้นที ่ 180 ตารางกิโลเมตร มีสภาพแวดลอ้มป่าไม้
สายนํ้ าสมบูรณ์ มียอดเขาหิมะสูง 3,000-6,000 เมตรขนาบอยูส่อง
ขา้ง มีธารนํ้ าแขง็ นํ้ าตก และ ทะเลสาบ "หลงหวงั" นํ้ าใสสีเขียวแปลกตาอยูบ่นเขาในความสูงระดบั 3,000 
เมตร สมัผสัทะเลเมฆ ทะเลหมอก  (รวมรถอุทยาน  + รถแบตเตอร่ีไปทะเลสาบ Yangyang) 

 
 
 
 
 

ไดเ้วลาสมควรลงจากเขา เดินทางสู่อ าเภอหลี่เส้ียน (ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชม.) ตั้งอยูท่ี่ขอบดา้นตะวนัออก
ของที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต มีความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเล 1,888 เมตร  ระยะห่างจากเมืองเฉินตู 202 กม. มี
ขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งมากในดา้นทรัพยากรการท่องเที่ยว มีทศันียภาพที่สวยงาม  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักอ าเภอหลี่เส้ียน  吉祥谷国际酒店   ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

http://sailunjidihotelchengdu.vip.lechengol.com/
http://sailunjidihotelchengdu.vip.lechengol.com/
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เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั้งอยูใ่นเขตแผน่ดินไหว
เก่าทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบป่าดงดิบและ ขนุเขาระหวา่งรอย
ตะเขบ็ อาํเภอซงพาน อาํเภอเฮยสุ่ย และอาํเภอเม่าเส้ียน ใจ
กลางกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร โดยลอ้มรอบดว้ยอุทยานป่าดง
ดิบสงวน กวา่ 160 ตารางกิโลเมตร แถบตน้นํ้ าหมินเจียง 
ขนุเขาหมินซาน สูงกวา่ระดบันํ้ าทะเล 2500 เมตร เป็นทางลดั
ตดัตรงของทางเดินกองคาราวานมา้ จากใจกลางจงหยวนสู่ตะวนัตกเฉียงใต-้ทิเบต ห่างจากอาํเภอเม่าเส้ียน 63 
กิโลเมตร   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่ อุทยานซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ อุทยานน้ีรวบรวมเอาความยิง่ใหญ่ ความงดงาม 
ความพเิศษ ความแปลกใหม่ และความล้ีลบัของธรรมชาติ มา
รวมกนัอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์  นาํท่านชม
ทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบตน้กก (ฟางไห่) ทะเลสาบ
หินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ซ่างไป๋ล่าไห่-เซ่ียไป๋
ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต 
ทะเลสาบหมึกสีนํ้ าเงินเขม้ และนํ้ าตกธารไขมุ่ก เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามดินแดนสวรรค์
บนดิน ที่นกัท่องเที่ยวไม่ควรพลาด  
จากนั้นนาํท่านชมเมืองโบราณกู่เชียง ในมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าหมิงเจียงเมืองโบราณครอบคลุม
พื้นที่กวา่ 3,000 เอเคอร์มีพื้นที่ประมาณ 2.15 ลา้นตารางเมตร
พื้นที่ก่อสร้าง 250,000 ตารางเมตรประกอบดว้ย 12 กลุ่ม  มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ประเพณีพื้นบา้นและพธีิกรรม
ของชนกลุ่มนอ้ยYi สะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้มทางนิเวศวทิยา
เดิมของวฒันธรรม Yi  เมืองโบราณไดรั้บความเสียหายในช่วง
เกิดแผน่ดินไหว Wenchuan ในปี 2008 เพือ่ฟ้ืนฟูรูปลกัษณ์เดิม  

วันที่ส่ี         (4)           อ าเภอหลี่เส้ียน – อุทยานซงผิงโกว - เมืองโบราณกู่เชียง -  เมืองเม่าเส้ียน    
                                    理县-茂县，松坪沟（含景区电瓶车），古羌城   
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วฒันธรรมชนเผา่ดั้งเดิม ไดรั้บการลงทุนจากรัฐ เป็นจาํนวนมากเพือ่สร้างกองทุนใหม่ เป็นรูปแบบหลงัการ
ฟ้ืนฟู ในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 2560 ไดรั้บการอนุมติัอยา่งเป็นทางการวา่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ระดบัประเทศ 4A     
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่เมอืงเม่าเส้ียน  ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวน
ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชนชาวเผา่เชียง อีกทั้งยงัและเป็นแหล่งเพาะพนัธุห์มีแพนดา้ที่สาํคญัของจีนแห่ง
หน่ึง    และผา่นเมืองเหวนิชวน เมืองที่เกิดแผน่ดินไหวในปีพ.ศ. 2551   

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองเม่าเส้ียน 茂县国际饭店- Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า        (5)  เมืองเม่าเส้ียน  -เมืองเฮยสุ่ย  -  น ้าแข็งต๋ากู่  หรือ "ธารน ้าแข็งแห่งทิเบต" – เมืองเม่าเส้ียน 
                             茂县 - 达古冰川（含缆车+环保公共车）-茂县           

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางจากเม่าเส้ียน สู่เมืองเฮยสุ่ย 
(ประมาณ 100 กม.-1.30 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอุทยานธาร
นํ้ าแขง็ต๋ากู่ "ต๋ากู่" มีความหมายวา่ "ธารนํ้ าแขง็แห่งทิเบต" มี
พื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยธารนํ้ าแขง็ยคุใหม่ 
(อายปุระมาณ 100 ลา้นปี) ธารนํ้ าแขง็ฟอสซิล ป่าดึกดาํบรรพ ์
เขตป่าสน ภูเขาหิมะ และเขตหมู่บา้นทิเบต อุทยานต๋ากู่เป็น
แหล่งกาํเนิดของทะเลสาบ และนํ้ าตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหิมะปกคลุมสวยงาม มี 13 ธารนํ้ าแขง็ยคุใหม่ 
หุบเขาธารนํ้ าแขง็รูปตวัย ู ทะเลสาบธารนํ้ าแขง็ และนํ้ าตกธาร
นํ้ าแขง็ อุทยานต๋ากู่มีพรรณพชืกวา่ 1,000 สายพนัธุ ์ และสตัว์
ป่ากวา่ 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน 
ฯลฯ  
* * * นาํท่านนัง่รถแบตตาร่ี ชมทิวทศัน์ของภูเขาและ
ทะเลสาบเชิงเขา * * * 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g608465-d505931-Reviews-Maoxian_International_Hotel-Mao_County_Sichuan.html
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นาํท่านนัง่กระเชา้กอนโดล่า ความจุ 6-8 ที่ นัง่ ความยาวเคเบิ้ล 
1,226 เมตร ขึ้นไปที่ความสูง 3,400 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลผา่น
ชมภูเขาหิมะ 3 ลูกที่เช่ือวา่เป็น   สนัหลงัมงักรที่มีความงดงาม
ฉากเบื้องหนา้เป็นภูเขาที่สูงชนัตดักบัทอ้งฟ้าที่มีสีฟ้าคราม
สดใสและพระอาทิตยส์ะทอ้นการ์เซียคลา้ยดัง่ภูเขาเงิน
ระยบิระยบัสะทอ้นเขา้สู่สายตาดัง่ไดน้ัง่กระเชา้ชมภูเขาสวรรค์
ที่หาชมไดย้ากยิง่นกั จากนั้นนาํทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรคท์ี่
งดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบ
หงษ ์  ลาํธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเ  ลสาบที่ถือไดว้า่เป็น
จุดที่สาํคญัที่สุดในอุทยานแห่งน้ี  “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรือเรียก
อีกช่ือหน่ึงวา่ ทะเลสาบนํ้ ามนตข์อพร เพราะชาวเผา่มีการเล่า
ขานวา่ เม่ือใดที่มีเร่ืองเดือดร้อนใจ ใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้
ศกัด์ิสิทธ์ิที่คุม้ครองทะเลสาบนามูแห่งน้ีจะทาํใหเ้ร่ืองที่เดือด
เน้ือร้อนใจคลายลงหรือตอ้งการขอพรต่อองคเ์ทพเจา้ก็จะ
สมหวงัดัง่ใจหมาย  ทาํใหท้ะเลสาบน้ีถือเป็นทะเลสาบที่มี
ความสาํคญัยิง่นกั มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่นมา นํ้ า
ทะเลสาบนั้นจะมีสีสนัที่แตกต่างกนัไปแลว้แต่ช่วงฤดูกาล 
ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไมผ้ลินั้นนํ้ าทะเลสาบจะมีสีเขียวเขม้
คลา้ยดัง่หยกที่จมอยูก่น้แม่นํ้ า ในช่วงใบไมร่้วงนั้นทะเลสาบจะเตม็ไปดว้ยสีสนัของใบไมห้ลากหลายสีที่ร่วง
หล่นลงจากตน้มาที่ทะเลสาบ ในช่วงหนา้หนาวจะเป็นสีขาวเตม็ไปดว้ยหิมะนํ้ าแขง็ที่ดูแลว้คลา้ยดัง่ยนือยูใ่น
ยโุรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน   

   ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่เมอืงเม่าเส้ียน 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกั茂县国际饭店- Maoxian International Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียมเท่า 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g608465-d505931-Reviews-Maoxian_International_Hotel-Mao_County_Sichuan.html
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วันที่หก            (6)   เมืองเหวินชวน – อุทยานภูเขาส่ีดรุณ ี– ซวงเฉียวโกว  
                                茂县 - 四姑娘山，双桥沟（含观光车） 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อทุยานภูเขาส่ีดรุณ ีมีทวิทศัน์ประกอบดว้ยหุบเขา 3 แห่ง (ซวงเฉียวโกว, ฉางผงิโกว, 
ไหจ่ือโกว) และภูเขาสูงมากมายในระดบั 4,000 เมตรขึ้นไปรวมถึง “ภูเขาฉงไหล” ที่มีส่ียอดซ่ึงคนพื้นเมืองตั้ง
ช่ือวา่ “ภูเขาส่ีสาว” พีค่นโต “ตา้กูเหนียงซาน” มีความสูง 
5,355 เมตร ภูที่สอง “เออ้ร์กูเหนียงซาน” มีความสูง 
5,454 เมตร นอ้งคนที่สาม “ซานกูเหนียงซาน” มีความสูง 
5,664 เมตร ส่วนนอ้งนุชสุดทอ้ง “ซ่ือกูเหนียงซาน” มี
ความสูง 6,250 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล นบัเป็นยอดที่สูง
เป็นอนัดบั 2 ในมณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 “กงก่าซาน” สูง 
7,556 เมตร) แต่ละยอดสวยงามมีหิมะปกคลุมยอดอยูต่ลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงามที่แต่งตวัสวยรอตอ้นรับ
แขกทางไกลที่จะมาเยีย่มเยอืน ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ธรรมชาติของขนุเขาสลบักบัทุ่ง หญา้ 
อุทยานภูเขาส่ีดรุณีประกอบดว้ย 3 หุบเขา คือ ชวงเฉียวโกว ฉางผิงโกว และไหจ่ือโกว มีภูเขาสูงมากมาย 
เดินทางสู่ หุบเขาฉางผงิโกว ชมทิวทศัน์ความงาม
ธรรมชาติของภูเขาสูงตลอดสองขา้งทาง อิสระถ่ายภาพ
ทิวทศัน์ป่าสน ลาํธารนํ้ าตก บา้นทิเบตและลานทุ่งหญา้
เออ้ร์เตา้ผงิ วิวหลงัของฉางผงิโกวสามารถเห็นภูเขาส่ี
ดรุณีเรียงรายชดัเจน  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านนัง่รถของอุทยานเขา้ชมซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ที่รวม 216 
ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุ่งตน้หยาง แลว้เดินทางเขา้สู่
ส่วนลึกสุดท่านจะไดเ้ห็นธารนํ้ าแขง็ ภูเขากระจกแกว้ ภูเขาดวงอาทิตย ์ ภูเขาดวงจนัทร์ ยอดเขากระต่าย 
ส่วนกลาง นาํท่านยอ้นกลบัมาชมทะเลสาบ ส่วนที่สาม  ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงั
โปตาลา ยอดเขา เพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัทอ้งทุ่งกวา้งที่มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงปก
คลุมดว้ยหิมะขาวในหุบเขาจะมีลาํธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเขม้สลบัดว้ยตน้ไมห้ลายหลากเฉดสี เช่น 
เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองสม้ แดง นํ้ าตาลเขม้ เน่ืองจากฤดูกาลใบไมร่้วงที่กาํลงัมาเยอืน    

 
 
 
 



8 GTT-TG-CTUJZH6D5N 
 

 
 ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ส่ีดรุณี 悦山度假酒店 ระดบั 4 ดาว หรือเทียมเท่า 

 

วันที่เจ็ด         (7)   อุทยานภูเขาส่ีดรุณ ี– เฉินตู – หมอนโอโซน - ร้านยา – ช้อปป้ิงถนนคนเดินชุนซี – เฉินตู – กรุงเทพฯ  
                              四姑娘山—成都，春熙路，成都-曼谷        

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ้ าหมิงใจก
ลางมณฑล  เป็นเมืองที่เป็นศูนยก์ลางของการเดินทางทั้งทาง
อากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง 
การทหาร และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต  ้  เฉิงตู มี
ความหมายวา่ “ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง” เน่ืองจากยอ้นไปเม่ือราว 
2,000 ปีที่แลว้ ในสมยัจ๋ินซีฮ่องเต ้  ไดมี้การจดัการชลประทานขึ้น 
เพือ่แกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมที่เกิดเป็นประจาํทุกปี เม่ือแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกไดดี้ ชีวติ
ความเป็นอยูดี่ขึ้น คนจึงเร่ิมอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงไดช่ื้อวา่ เฉิงตู   เฉิงตู มีพื้นที่ลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์แบบแอ่งกระทะ คือพื้นที่โดยรอบถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง 4 ดา้น ตรงกลางเป็นที่ราบ ลกัษณะ
ภูมิอากาศอบอุ่นไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป มีพื้นทีโ่ดยรวมกวา่ 485,000 ตารางกิโลเมตร 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลงัอาหารนาํท่านชมร้านหมอนโอโซน  จากนั้นนาํท่านสู่ศูนยสุ์ขภาพใหท้่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ
นวดฝ่าเทา้เพือ่สุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ พร้อมทั้งซ้ือ
ยาบวัหิมะยาสามญัประจาํบา้นของจีน 
ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิชุนซี ถนน
คนเดินใจกลางเมืองเฉิงตูแหล่งรวบรวมสินคา้พื้นเมืองและ
สินคา้แบรนดเ์นมทั้งหลาย อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ฯลฯ ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเฉินตู 
23.30 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ MU5035   
02.25 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ ก าหนดให้มีการเข้าร้าน ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านหมอนโอโซน   ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุลงในโปรแกรมทัวร์  
เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-60 นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆทั้งส้ิน  
  
 
อตัราค่าบริการ     เข้า 2 ร้าน   

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พกั 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป   32,800.- บาท   7,800 บาท  

                   
อัตรานี้รวม   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่านํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
   ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ปหนงัสือเดินทางไทย    บตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุม้ือตามรายการ    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุทกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์ 

 
อัตรานี้ไม่รวม    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้. 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน    
   ค่านํ้าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  

บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
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 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่
พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็น
การเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหนา้ 
7  . ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบตัิเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้น 
ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


