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เฉนิตู อุทยานจิว่จา้ยโกว หวงหลง  
ตา๋กูปิ่งชวน อุทยานซงผงิโกว 8วนั7คนื 

ทอ่งเทีย่วดนิแดนแหง่เทพนยิาย อุทยานธารสวรรค์จิว่จา้ยโกว  
อุทยานหวงหลง   นัง่กระเช้าชมธารน า้แขง็ตา๋กูปิ่งชวน  อุทยานซงผงิโกว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 พเิศษเขา้ อุทยานสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว 2 วนั 

 สมัผสัหุบเขาทีย่งัคงความงามตามธรรมชาตไิวท้ี ่อุทยานแห่งชาต ิหวงหลง  

 นัง่กระเชา้อุทยานธารน ้าแข็งตา๋กู่ "ธารน ้าแข็งแห่งทเิบต"  

 อุทยานซงผิงโกว สวยงามไม่แพจ้ิว่จา้ยโกว 

 ชอ้ปป้ิง ถนนควานจา๋ย ไดร้บัขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก 

 บินสบายโดยสาย การบินไทย สะสมไมล ์ได ้  พกั โรงแรมดี   
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ก ำหนดกำรเดินทำง      13 – 20 ตุลำคม 2562   

วันแรก           (1) กรุงเทพฯ –  เฉินตู – ถนนโบรำณควำนจ่ำยเซียงจื่อ 

08.00 น. พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคาท์
เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวย
ความสะดวกแก่ทา่น  

10.12 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618  

   บริกำรอำหำรกลำงวัน บนเคร่ือง 
15.05 น.   ถึงเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแนน่ท่ีสดุของประเทศจีน ท่ีมีภมิูประเทศราย

รอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ี
อบอุ่นฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนกั และมีปริมาณความชืน้สงู มีประชากรสว่นหนึ่งเป็นชนกลุม่น้อยเชือ้ชาติต่างๆ 
ได้แก่ชาวยี่, ธิเบต, เมีย้ว, หุย และเซี่ยง ชนกลุม่น้อยเหลา่นีส้ว่นใหญ่มีถ่ินฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของ
มณฑลเฉิงตู และยงัเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทัง้ทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการปกครอง อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีมีความเป็น “เมืองจีนอย่างท่ีผู้คนได้
จินตนาการไว้ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
น าท่านเดินทางสู ่ถนนควำนจ๋ำย ได้รับขนานนามว่าเป็น
ถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลงัยงัคงสไตส์ความเป็น
จีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบัน
เป็นแหลง่นดัพบของหนุม่สาว ถนนคนเดินแหง่นีแ้บ่งเป็น 2 
สาย มีทัง้ถนนกว้าง และถนนแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไป
กบัมนต์เสนห์่ของถนนโบราณแหง่นี ้

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
           พักเมืองเฉินตู成都费尔顿凯莱大酒店  Felton Gloria Grand Hotel Chengdu ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สอง     (2) เฉินตู - ทะเลสำบเตี๋ยซีไห่ - เมืองเก่ำซงพำน 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองจิ่วจ้ำยโกว ระหวา่งทางผา่นชม 
ทะเลสำบเตี๋ยซีไห่ ซึง่ตัง้อยูร่ะดบัความสงูเกือบ 3,000 เมตร มอง
ลงไปยงัหบุเขาเบือ้งลา่งจะแลเห็นทะเลสาบสเีขียว เทอร์คอยซ์ทาบ
ยาวไปตามซอกหบุเขา และน าทา่น เมืองเก่าซงพาน เมืองชายแดน
ในสมยัโบราณท่ีใช้แลกเปลีย่นสนิค้าชาวฮัน่และชาวทิเบต ซึง่ชาวฮัน่
นิยมน าใบชา ผ้าแพร เกลอืและของใช้ประจ าวนัมาแลกเปลีย่นม้า 
แกะ ขนแกะ และหนงัสตัว์ของชาวทิเบต ชม ก าแพงเมืองโบราณ ในสมยัราชวงศ์หมิง 
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รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
ผา่นเมืองโบรำณซงพำน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองท่ีใช้แลกเปลีย่นสนิค้าชาวฮัน่และชาว
ทิเบต ซึง่ชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผ้าแพร เกลอืและของใช้ประจ าวนัมาแลกเปลีย่นม้า แกะ ขนแกะ และหนงัสตัว์ของ
ชาวทิเบตผ่านชม ก าแพงเมืองซงพาน(ภายนอก) สร้างในสมัย
ราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสนกวา่คน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดง
เดินทางไกลผ่านซงพาน นายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับ
หวัหน้าชาวเผา่ทิเบต เชียง อิสลาม และได้รับการสนบัสนนุและได้
ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อตอ่ต้านชาวญ่ีปุ่ นท่ีรุกราน 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักจิ่วไจ้โกว新九寨宾馆 New Jiuzhai Hotel ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จิ่ วจ้ำยโกว ผ่านเส้นทางจะได้ชมทิวทัศน์ท่ี
แปลกตาทัง้ภูเขาหิมะท่ีสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทศันียภาพ
ของล าน า้หมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคีย้ว เม่ือมองจากท่ีสูง 
ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโครกผา ซึ่งเส้นทางนีเ้ป็น
เส้นทางส าคญัในสมยัโบราณ เพราะเป็นเส้นทางท่ีศตัรูใช้รุกราน
เสฉวน ตัง้แต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขา
ท่ีสงูท่ีสดุ ตู้ เจียงซาน (เขา  กุหลาบพนัปี) ท่ีระดบัความสงู 4,200 
เมตร ก่อนจะคอ่ยๆ ลดระดบัลง และเลีย้วลดไปตามทางจนถึงจ่ิว
จ้ายโกว จากนัน้น าท่านสู่เขต อุทยำนแห่งชำติจิ่ วจ้ำยโกว
(อุทยำนธำรสวรรค์)  น ำท่ำนเปล่ียนขึน้ รถของอุทยาน เพื่อ

ชมมรดกโลกอุทยำนแห่งชำติธำรสวรรค์  ต่ืนตาต่ืนใจกับ
ความงามของแอ่งน า้ใหญ่น้อยมากมาย ท่ีลดหลัน่เป็นบนัไดระบายน า้จากท่ีสงูลงสู่ท่ีต ่า สีของน า้จะแตกต่าง
อย่างน่าพิศวง ดุจประกายสีของอัญมณี สมัผัสความสดช่ืนในธรรมชาติชมทะเลสำบยำว มีความยาวถึง 
7.8  กม. ชมทิวทัศน์ท่ีงดงามดุจภาพวาด สีของน า้ใน ทะเลสาบเป็นสีน า้เงินเข้มงดงาม   ชมสระน ำ้ 5 
สี  (COLORFUL POND) ยามท่ีแสงแดดสอ่งกระทบกับน า้ในทะเลสาบจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะ
มี  5  เฉดส ีสะท้อนออกมาคือ เขียว  ขาว เทา น า้เงิน และม่วง มีนิยายเลา่วา่เกิดจากกระจกของนางฟ้าตกจาก
สวรรค์แตกกระจายลว่งลงมาสูโ่ลกจึงเกิดเป็นสระน า้ 5 สี  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

วันที่สำม       (3) อุทยำนธำรสวรรค์จิ่วจ้ำยโกว  รอบแรก   (ไม่รวมรถในอุทยำน )    
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น าท่านเท่ียวแดนสวรรค์ของนักพฤกษาศาสตร์แหล่งพืชพันธ์ุ
สมนุไพรจีน  ท่ีหายากพนัธ์ุไม้ดึกด าบรรพ์และสตัว์ป่าสงวนท่ีหา
ยาก น าชม ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบ
ดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลบัทะเลสาบหมีแพนด้า  มีความลึก
โดยเฉลีย่ 14 เมตร สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบ
แพนด้าจึงเป็นหนึง่ในสองทะเลสาบของจ่ิวจ้ายโกวท่ีผิวน า้จบัตวั
เป็นน า้แข็งในฤดูหนาว ระดบัน า้ของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลง เสมอ เน่ืองจากใต้น า้มีทางไหลไปยงั น า้ตก
แพนด้า ท่ีอยูใ่กล้ ๆ กนั น า้ในทะเลสาบมีใสมีโทนเขียวและน า้เงินสลบักันอย่างลงตวั ในวนัท่ีแสงแดดดี ฟ้าและ
เมฆขาวสะท้อนในทะเลสาบ รวมทัง้ภาพกลบัหัวของหน้าผาท่ีสะท้อนในทะเลสาบ และหินสีขาวแทรกแซม
ลวดลายด าในทะเลสาบ ท าให้ทะเลสาบแพนด้าสถานท่ีนา่สนใจและสวยงาม 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
พักจิ่วไจ้โกว  新九寨宾馆 New Jiuzhai Hotel ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ส่ี       (4)     อุทยำนธำรสวรรค์จิ่วจ้ำยโกว รอบสอง (ไม่รวมรถเหมำในอุทยำน)  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าท่านสูเ่ขต อุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว(วันที่สอง) น ำท่ำน
เปล่ียนขึน้ รถโดยสารของอุทยาน(ใช้รถเหมาเข้าอุทยานจ่ิวจ้าย
โกว) จำกนัน้น ำท่ำนชมทะเลสำบนกยูง ทะเลสาบนกยูงมี
ความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลกัษณะคล้ายนกยูง ทะเลสาบ
นกยูงสีฟ้าอมน า้เงินในบริเวณน า้ลกึ และกลบักลายเป็นสีเขียว
มรกตในบริเวณน า้ตืน้ และส่องประกายเป็นสีทองยามสะท้อน
กับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนัน้อิงแอบในอ้อมกอดของหุบ
เขาท่ีประดบัประดาไปด้วยดอกไม้พงไพรยิ่งในยามฤดูใบไม้ผลิ
นัน้ สีสนัแดงอมน า้ตาลของใบไม้ท่ีร่วงหล่นในทะเลสาบ เรียง
รายประดบัประดาจนคล้ายกับนกยูงร าแพน  ทะเลสำบมังกร

คู่ อยูใ่กล้กบัทะเลสาบประกายไฟ มกัมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเลน่น า้ท่ีทะเลสาบนี ้ช่ือของทะเลสาบนีม้าจาก
แนวหินปูนก้นทะเลสาบท่ีมีรูปร่างเหมือนมังกรสองตวั ต านานโบราณของชาวธิเบตกลา่วไว้ว่า ในอดีตมีมังกร
ร้ายสองตวัเข้ามาท าร้ายชาวธิเบตในดินแดนจ่ิวจ้ายโกวนี ้โดยพน่ลกูเห็บและพายุหิมะมายงัหมู่บ้านในท่ีสดุเทพ
เจ้ากีซา ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวธิเบตได้มาปราบมังกรทัง้สองตัว นี ้และล่ามโซ่มังกรทัง้สองนีไ้ว้ใต้
ทะเลสาบตัง้แตน่ัน้มาชาวธิเบตในจ่ิวจ้ายโกวนีก็้อยูอ่ยา่งสงบสขุ  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
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จากนัน้น าท่านชม ทะเลสำบ 5 สีบงึน า้ ใสท่ีมี สีเขียว คราม น า้
เงิน ม่วงและสีฟ้าเทอคอยซ์ สวยงามจนสุดแสนจะบรรยาย น า
ทา่นชมทะเลฤดูกาล ซึ่งสีสนัของทิวทศัน์จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล  ชมทะเลสำบแรด สูงจากระดับน า้ทะเล 2,315 เมตร 
น า้ลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร มีพืน้ท่ี 200,000 
ตารางกิโลเมตร ต านานกลา่วไว้ว่า ในอดีตมีลามะรูปหนึ่งขี่แรด 
เดินทางผ่านเข้ามายังทะเลสาบแห่งนีใ้นขณะนัน้ ลามะได้ป่วย
หนกัจนใกล้ตาย แตห่ลงัจากท่ีได้ด่ืมน า้ในทะเลสาบแรดนี ้น า้ตกซู
เจิง น า้ตกนูร่ื่อหลางเก็บภาพอนังดงามเหลา่นีไ้ด้ตามอธัยาศยั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พักจิ่วไจ้โกว พักจิ่วไจ้โกว新九寨宾馆 New Jiuzhai Hotel ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ       (5)  อุทยำนจิ่วจ้ำยโกว – อุทยำนหวงหลง (ไม่รวมกระเช้ำ)  – เมืองเม่ำเสีย้น 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนหวงหลง อยู่ในอ าเภอซงพานในเขต
ปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบตอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือ
ของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ของจีนติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติ
จ่ิวจ้ายโกว ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสงู
กวา่ระดบัน า้ทะเล 3,000 – 5,588 เมตร  

 เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
น าท่านเท่ียวชม อุทยำนแห่งชำติหวงหลงหรือมังกรเหลือง ได้
ช่ือว่าเป็นแหล่งต้นก าเนิดต านานแห่งมังกรเหลือง มังกร เป็น
สญัลกัษณ์ของชาวจีนมีความเก่ียวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครัง้
โบราณ ผนวกกบัความมหศัจรรย์ของสภาพทางภมิูทศัน์ท่ีโดดเด่น 
ของสระน า้ใสสะอาดน้อยใหญ่ท่ีแวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรก
ธาร ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ท าให้สถานท่ีแห่งนี ้ได้รับ
การขนานนามว่า ‘สระสวรรค์ในแดนดิน ’  ชมความงาม
มหศัจรรย์ของแอ่งน า้เกิดจากธรรมชาติมีมากกวา่ 4,300 แอ่ง แต่
ละแอ่งจะมีความสงูอยู่ประมาณ 1.5 – 45 เมตร มีรูปร่างต่างกัน
ไป อาทิ รูปไขม่กุพระจนัทร์คร่ึงเสีย้ว รูปสตัว์ตา่งๆ  เป็นต้น  
ได้เวลาอนัสมควร  
น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองเม่ำเสีย้น ระหวา่งทางทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติสองข้างทางท่ีงดงาม    



6 GTT-TG-CTUJZH8D 
 

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

 

วันที่หก       (6)  เมืองเม่ำเสีย้น – ธำรน ำ้แข็งต๋ำกู่ปิงชวน  

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนสวรรค์ภูผำหิมะกำร์เซีย “ต๋ำ
กู่ปิงชวน” ถือได้ว่าเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติท่ีล า้ค่า
ของมณฑลเสฉวน ท่ีมีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบ
ใดใดบนโลกมนุษย์ จุดท่ีสงูท่ีสดุมีความสงูจากระดบัน า้ทะเล
ประมาณ  5,286 เมตรเป็นภูผาธารน า้แข็งท่ีศัก ด์ิสิท ธ์ิ  
ชาวบ้านเช่ือวา่มีเทพเจ้าพิทกัษ์ภเูขาแหง่นีอ้ยู ่ท าให้ภผูาแหง่นีย้งัมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้  

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
จากนัน้น าท่าน น่ังกระเช้ำ ชมภูเขาน า้แข็งหิมะ 3 ลูกท่ีเช่ือ
วา่เป็นสนัหลงัมงักรท่ีมีความงดงาม ฉากเบือ้งหน้าเป็นภเูขาท่ี
สูงชันตัดกับท้องฟ้าท่ีมีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์
สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู ่
สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ท่ีหาชมได้ยากยิ่งนัก 

จากนัน้น าท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ท่ีงดงามไม่แพ้จ่ิวจ้าย
โกว  ทะเลสำบสำบจินโฮวไห่ ทะเลสำบหงษ์ ล ำธำรคู่รัก 
ทะเลสำบนำมู และทะเลสาบท่ีถือได้ว่าเป็นจุดท่ีส าคญัท่ีสดุ
ในอุทยานแห่งนี ้ “ ทะเลสำบต้ำกู๋ ” หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า 
ทะเลสาบน า้มนต์ขอพร เพราะชาวเผา่มีการเลา่ขานว่าเม่ือใด
ท่ีมีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ ท่ี
คุ้มครองทะเลสาบนามูแห่งนีจ้ะท าให้เร่ืองท่ีเดือดเนือ้ร้อนใจคลายลง หรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะ
สมหวงัดัง่ใจหมาย ท าให้ทะเลสาบนีถื้อเป็นทะเลสาบท่ีมีความส าคญัยิ่งนกั มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 ปี
ผ่านมา น า้ทะเลสาบนัน้จะมีสีสนัท่ีแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินัน้น า้
ทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่หยกท่ีจมอยู่ก้นแม่น า้ ในช่วงใบไม้ร่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสนัของ
ใบไม้หลากหลายสีท่ีร่วงหลน่ลงจากต้นมาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน า้แข็งท่ีดู
แล้วคล้ายดัง่ยืนอยูใ่นยโุรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน  จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเข้าสู ่เมืองเม่าเสีย้น 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองเม่าเสีย้น茂县国际饭店 Maoxian International Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่   
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วันที่เจ็ด      (7)  เม่ำเสีย้น–อุทยำนซงผิงโกว–เฉิงต ู

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
                  น าทา่นเดินทางสู ่อุทยำนซงผิงโกว ตัง้อยูใ่นเขตแผน่ดินไหวเก่าทะเลสาบเต๋ียซี    หา่งจากอ าเภอเม่าเสีย้น 65 

กิโลเมตร อุทยานนีร้วบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีล้บัของ
ธรรมชาติ มารวมกนัอยูใ่น 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์ 

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
น าทา่นเดินทางสู ่อุทยำนซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอร่ี) ทิวทศัใหม่
ซงผิงโกว อุณหภมิูตลอดปีเฉลีย่อยุท่ี่ประมาณ  2.5 องศา  ถึง 
22.5 องศา พชืโชนอบอุ่น โซนหนาวอุดมสมบูรณ์มีฉายาเป็น

อาณาจกัรแหง่ยาสมนุไพร สตัว์ป่าในโซนถกูอนรัุกษ์เป็นอยา่งดี 
กลิน่อายวฒันธรรมเดิมของชาวเผา่เชียง และสถาปัตยกรรม
เข้มข้น เป็นทัง้แหลง่การทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม
ใหม่แหง่หนึง่ ของ อ าเภอเม่าเสีย้น แหง่มณฑลเสฉวน ความงาม
ของธรรมชาติไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว สามารถเรียกได้วา่เป็นจ่ิวจ้ายโกว
น้อย ชม ทะเลสาบยาว (ฉางไห)่ ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห)่ 
ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สอืไห)่ ทะเลสาบไป๋ลา่ไห ่(ช่างไป๋ลา่ไห่-เช่ียไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบแหง่ความรัก ทะเลสาบ 5 สี 
สระมรกต ทะเลสาบหมึกสนี า้เงินเข้ม และน า้ตกธารไขม่กุ  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบั เมืองเฉิงต ู

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเมืองเฉิงตู成都费尔顿凯莱大酒店  Felton Gloria Grand Hotel Chengdu ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่แปด     (8)ถนนโบรำณจิ่งหลี – เฉิงตู(สนำมบินเฉิงตูซวงหลิง)– กรุงเทพฯ 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูแ่หลง่ช้อปปิ้งถนนโบรำณจิ่งหล่ีเป็นถนนคน

เดินท่ีรักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้า

ตา่งๆ มากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   

                 ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉิงตู 
15.30 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยเท่ียวบินท่ี TG619 
17.35 น.   ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิฯ โดยสวสัดิภาพ  

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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อัตรำค่ำบริกำร      

ก ำหนดกำรเดินทำง  ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึน้ไป) 44,900 บำท/ท่ำน 7,800 บำท /ท่ำน 

                   
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 ค่าโทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    ตลอดทัง้ทริป 250หยวน/ทา่น 
  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 ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้ าประกนัอุบตัิเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้น 
ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


