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วันแรก
07.15 น.

10.15 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ ยน
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ และเอกสารการ
เดินทางให้กบั ทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG618 บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั ่วโมง)
สายการบิน THAI AIRWAYS ใช้เครือ่ ง BOING 777-300 จานวน 354 ที่นั ่ง
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ า
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 30 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย
่ ยเพิม
่ เติม)

14.25 น.

คา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่ านขั้นตอนการตรวจหนั งสื อเดินทางและศุ ลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเม้าเสี้ ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.)
ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
XIQIANG HOMELAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เม้าเสี้ ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – จิว่ จ้ายโกว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ให้
ท่ านได้เดิ นชมวิวของอุ ท ยานตามเส้น ทางของ
อุทยาน โดยหวงหลงมีขนาดพื้ นที่ใหญ่ถึง 1340
ตร.ก ม . ลั ก ษ ณ ะท างภู มิ ป ระเท ศซั บ ซ้ อ น
องค์ ป ระกอบแปลกประหลาด น่ า ตื่ น ตาและ
ค้นหา มียอดเขาที่ ปกคลุมด้วยหิมะมากมาย มี
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พื้ นที่ที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลกั ษณะหน้าชั้นผิวดิน
ส่ ว นมากเป็ นหิ น อ่ อ น ทิ ว ทั ศ น์ มี หิ น อ่ อ นเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ไม่ ว่า จะเป็ นผนั ง หิ น อ่ อ น
ทะเลสาบ หลุ ม บ่ อ น้ าตก ถ้ า พื้ นผิ วของสิ่ งเหล่านี้ คื อหิ น อ่อน และ อาจมี สี สัน หลากหลาย
แตกต่างกันไป จึงถือว่า ชื่อเสียงของหวงหลง ที่ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก ไม่ได้เกินเลย
ไป สถานที่ท่องเที่ยวหวงหลงในปั จจุบัน คือพื้ นที่ในบริเวณธารน้ าหวงหลง ในอาณาบริเวณ 4
ตารางกิโลเมตร แต่พื้นที่นี้ได้มีหินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยู่ดว้ ยกัน จนน่ าบังเอิญจนทาให้
เมื่อมองจากด้านบนลงมาจะเห็นเป็ นเส้นสีทองสายหนึ่ ง ดุจมังกรยักษ์ ฝ่ าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน
จนได้รบั คาเปรียบเปรยว่าสถานที่แห่งนี้ เป็ นที่ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุ ษย์
(**หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่ สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ ว่าเนื่ องจาก
สภาพอากาศ หรื อเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นอุทยาน
โหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้ น**)

เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จิว่ จ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามที่ธรรมชาติได้
รังสรรค์ขนมา
ึ้
ทั้งภูเขาหิมะ หน้าผาสูงชัน แม่น้ าที่คดเคี้ ยว ใบไม้เปลี่ยนสี หากยิง่ เข้าใกล้จิ่วจ้าย
โกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ เห็นใบไม้เปลี่ยนสีได้มากขึ้ นเรื่อยๆ จิ่วจ้ายโกวตั้งอยูใ่ นจังหวัดอาป้ า ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนื อของมณฑลเสฉวน อยูห่ า่ งจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร แต่
เดิมนั้น จิ่วจ้ายโกวนั้น มีหมู่บา้ นชาวทิเบตอยู่ 9 หมู่บา้ น อาศัยอยูร่ ิมธารน้ าเหล่านี้ เนื่ องจาก
ชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ า จิ่วจ้ายโกว จึงได้รบั การเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็ นขุนเขาธารน้ า
อันศักดิ์สิทธิ์
บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารค ่าของโรงแรม
RUN DU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
อุทยานธารสวรรค์จวิ่ จ้ายโกว (รวมรถเหมา)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชม อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ในบริเวณทางทิศเหนื อของมณฑลเสฉวน
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500
กิโลเมตร จิ่วไจ้โกวมี ชื่อเสี ยงด้านความงามแห่งสีสัน ที่ แปลกเปลี่ ยนไม่รูจ้ บ ทะเลสาบผุ ดขึ้ น
ท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ าใสเป็ นประกายชุ่มฉา่ ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้ าสีคราม เกิด
เป็ นภาพธรรมชาติอนั งดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงทาให้อุทยาน
แห่งชาติจิ่วไจ้โกวได้ถูกขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992
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นาท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดับน้ าทะเล 2,315 เมตร น้ าลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาว
ราว 2 กิ โลเมตร มี พื้นที่ 200,000 ตารางกิ โลเมตร ทะเลสาบแรดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่
เสน่ หอ์ นั น่ าประทับใจของทะเลสาบนี้ คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยก
ไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็ นท้องฟ้ า ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุก ๆ เช้า ให้ความ
งดงามที่ แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่ าประทับใจ นอกจากนี้ ทะเลสาบแรดเป็ นทะเลสาบ
เดียวที่อนุ ญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือยอชต์ได้
ทะเลสาบซู่เจิ้ ง เป็ นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลัน่ กันลงมาราวขั้นบันได สลับกับแอ่ง
น้ าและแนวต้นหญ้าสีสดใส
ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกล้กับทะเลสาบประกายไฟ มักมี ห งส์และเป็ ดแมนดารินมาเล่นน้ าที่
ทะเลสาบนี้ ชื่อของทะเลสาบนี้ มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่ มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว
ตานานโบราณของชาวธิ เบตกล่าวไว้ว่า ในอดี ตมี มังกรร้ายสองตัวเข้ามาทาร้ายชาวธิ เบตใน
ดินแดนจิ่วจ้ายโกวนี้ โดยพ่นลูกเห็บและพายุ หิมะมายังหมู่บา้ นในที่ สุดเทพเจ้ากี ซา ซึ่ งเป็ นที่
เคารพนับถือของชาวธิเบตได้มาปราบมังกรทั้งสองตัวนี้ และล่ามโซ่มงั กรทั้งสองนี้ ไว้ใต้ทะเลสาบ
ตั้งแต่น้ันมาชาวธิเบตในจิ่วจ้ายโกวนี้ ก็อยูอ่ ย่างสงบสุข
น้ าตกธารไข่มุก หรือ ซึ่ งเป็ นภาษาทิเบต แปลว่ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ น้ าตกธารไข่มุกสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 2,433 เมตร กว้างราว 160 เมตร มีพนที
ื้ ่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็ นน้ าตกธาร
หินปูน มีรูปทรงเป็ นรูปพัด เป็ นน้ าตกที่ไหลผ่านถ้าลาธารใหญ่ มีสายน้ าที่ทอดธารลดหลัน่ ยาว
ถึง 310 เมตร เป็ นน้ าตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็ นจุดที่เคยถ่ายทาภาพยนตร์
เรื่องไซอิ๋ว น้ าตกนี้ ถือเป็ นน้ าตกที่ กว้างที สุดในจิ่วจ้ายโกว นอกจากนี้ ยังมีน้ าตก และทะเลสาบ
อื่นๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบนกยูง มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ าสีฟ้าอมน้ าเงินใน
บริเวณน้ าลึ ก และสี เขียวมรกตในบริเวณน้ าตื้ น และส่อ งประกายเป็ นสี ท องยามสะท้อ นกับ
แสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยูภ่ ายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิ ด ยิง่ ในยาม
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีน้ัน สีสนั ของทะเลสาบแห่งนี้ จะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลืองของใบไม้ที่ร่วงหล่น
ในทะเลสาบ
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คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์ !!
จากนั น่ นาท่านชม ทะเลสาบห้าสี สีสนั ที่ สวยงามของน้ าในทะเลสาบห้าสี เกิดจากแคลเซี ยม
คาร์บอเนต และบรรดาพืชน้ าชนิ ดต่างๆ ที่เจริญเติบโตอยูใ่ นทะเลสาบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความ
สวยงาม ทาให้น้ าเป็ นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั้น หากยังทาให้น้ าใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเที่ยว
จึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยูใ่ ต้น้ าได้อย่างชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้ อง
หน้าสะท้อนลงบนผิวน้ าจนปรากฏเป็ นภาพที่สวยงามแปลกตา
ทะเลสาบยาว เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน จิ่วจ้ายโกว ครอบคลุมพื้ นที่ 930,000 ตารางเมตร
ความยาวกว่า 7 กิโลเมตร น้ าในทะเลสาบมาจากหิมะที่ ละลายลงมาจากภูเขา มีตน้ สนซี ดาร์
ขึ้ นอยูบ่ นภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะท้อนเป็ นทิวทัศน์อนั งดงาม ในฤดูหนาว
ทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็ นสถานที่ที่เหมาะสาหรับการเล่นสเก็ต
ทะเลสาบแพนด้า มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน้ าทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบ
แพนด้าจึงเป็ นหนึ่ งในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่ผิวน้ าจับตัวเป็ นน้ าแข็งในฤดูหนาว ระดับน้ า
ของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่ องจากใต้น้ ามีทางไหลไปยังน้ าตกแพนด้า ที่อยูใ่ กล้ ๆ
กัน

** การท่ อ งเที่ ยวภายในอุท ยาน ไกด์แ ละหัว หน้าทัวร์จ ะใช้วิ จารณญาณในการน าท่ าน
เดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างๆภายในอุทยาน ซึ่งจะได้มากหรือน้อย ขึ้ นอยูก่ บั การใช้เวลา
ในแต่ละสถานที่ และการรักษาเวลาของคณะทัวร์น้ันๆ
**
บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารค ่าของโรงแรม
RUN DU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
จิ่ ว จ้า ยโกว – ผ่ า นชมก าแพงเมื อ งโบราณซงพาน –
ทะเลสาบเตีย๋ ซี – เฉินตู – ร้านหยก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า

น าท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งซงพาน เป็ นเมื อ งชายแดนจีน -ทิ เบตในสมัยโบราณ เป็ นเมื องที่ ใช้
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้า ชาวฮัน่ และชาวทิ เบต น าทุ ก ท่ า น ผ่ านชมก าแพงเมื อ งโบราณซงพาน
กาแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ถูก สร้างขึ้ นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง และถูกปรับปรุงใหม่อีกครั้งในช่วง
ราชวงศ์หมิง เนื่ องจากเมืองซงพานมีสภาพภูมิประเทศที่เป็ นประโยชน์ทางภูมิศาสตร์ จึงได้ถูก
เลือกเป็ นที่ต้งั ของฐานทัพทหารตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานหลายพันปี แต่
ประตูเมื องและกาแพงเมืองที่ นี่ได้รับการรักษาไว้เป็ นอย่างดีเสมอมา จนได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งใน
เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดในมณฑลเสฉวน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุ กท่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ตั้งอยู่ที่เชิงเขาหมินซาน อยูร่ ะหว่างเมืองซงพานและเมืองเม้า
เสี้ ยน ในมณฑลเสฉวน ทะเลสาบเตี๋ยซียงั เป็ นต้นน้ าของแม่น้ าหมินเจียง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ล้อมรอบไปด้วยภูเขา และป่ าไม้เขียวขจี ทะเลสาบเตี๋ยซีมีพนที
ื้ ่กว้างใหญ่ 350 ล้านตารางเมตร
ถือเป็ นไข่มุกอันสวยงามของที่ราบสูงเสฉวน – ทิเบต แต่เรื่องราวเบื่องหลังในอีกด้านหนึ่ งของ
ความงดงามของทะเลสาบเตี๋ยซีน้ัน ได้เกิดขึ้ นจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1933 ได้ทาลายและ
กลืนหมู่บา้ นโบราณยุบหายลงไป จนกลายเป็ นทะเลสาบขึ้ นมา
สมควรแก่เวลานาท่านเดิน ทางต่อสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็ นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ทาหน้าที่ เป็ น
เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยูบ่ ริเวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมือง
เฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็ นหนึ่ งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน
(อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปั จจุบนั เป็ นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คาว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็ นเมือง
เนื่ องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปี ที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้ น เพื่อ
แก้ไขปั ญหาน้ าท่วมที่เกิดเป็ นประจาทุกปี เมื่อแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้
ดี ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขนึ้ คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้ มากขึ้ นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู
จากนั้นนาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันล้า
ค่าแก่คนที่ท่านรัก
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน
ชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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คา่
พักที่

นาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่อง
นอนเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์อนุรกั ษ์หมีแพนด้า ซึ่งท่านจะได้เข้าเยี่ยมชมความน่ ารักของ
บรรดาหมี แพนด้า ได้อย่างใกล้ชิด ที่ นี่นอกจากจะเป็ นที่ วิจยั และทาการศึกษาเพื่ออนุ รักษ์ หมี
แพนด้าแล้ว ยังเป็ นศูนย์การ เรียนรู ้ และเพาะพันธุห์ มีแพนด้าอีกด้วย ศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้า
ที่เมืองเฉิงตูนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยั และอนุ รกั ษ์ต่อจากสวนสัตว์เฉิงตู และ
การพัฒ นาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งเริ่ ม แรกมี แพนด้าเพี ย ง 6 ตัวเท่ านั้ น แต่
ปั จจุบันมีแพนด้ารวมแล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้าที่ เฉิ งตู มีพื้นที่ กว่า
2,650 ไร่ และกาลังจะเพิ่มเป็ น 5,000 ไร่ เพื่อขยายพื้ นที่ให้กบั การดูแลและเพาะพันธุ ์ แพนด้า
แดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ใกล้จะศูนย์พนั ธุด์ ว้ ย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า คุณภาพที่ ผลิต
จากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า ชุดเครื่องนอน เป็ นต้น
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซึ่งเป็ น
ย่านขายสินค้าของวัยรุ่น ร้านค้าแบรนด์เนม และขายสินค้าทันสมัยต่างๆ นั บเป็ นแหล่งชุมนุ ม
ของหนุ่ มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างน้อยใหญ่ และร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ลิ้ นค้าและของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้ากีฬา เป็ นต้น

หลังจากนั้นนาท่านชมศิลปะการแสดงงิ้ วของเสฉวน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก อันเป็ นเอกลักษณ์
และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีคากล่าวว่า “ถ้ามาเฉิงตู แล้วไม่ได้ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถือว่ายังมา
ไม่ถึงเฉิ งตู” วิธีการเปลี่ยนหน้ากากด้วยการดึงเชือกอย่างแนบเนี ยน หรือเพียงแค่สะบัดหน้า
เพียงแค่เสี้ ยววินาที หน้ากากก็จะเปลี่ยนไปเร็วมากๆ จนจบจับไม่ได้วา่ ทาได้อย่างไร
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

โปรแกรมทัวร์ จีน T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU (TG) 6วัน 5คืน – รหัสทัวร์

CH281884

วันที่หก
เช้า

เที่ยง
15.30 น.
17.35 น.

ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – วัดเหวินซู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซ้าใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
จากนั้ นน าท่ านเดิ นทางสู่ วัด เหวิ น ซู เป็ นวัดพุ ทธเก่าแก่ ที่ค งความดั้งเดิ ม ที่ สุดในนครเฉิ งตู
รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์ถงั เดิมที
เรี ย กว่า วัด ซิ นเซี ยง ในปี ค.ศ.1681 ช่ว งรัชสมัย จัก รพรรดิ คังซี แห่ งราชวงศ์ชิง (16441911) พระอรหันต์ซีตไู ้ ด้เดินทางมาอารามแห่งนี้ และได้สร้างกระท่อมเพื่อบาเพ็ญเพียรตบะ
จนสิ้ นชีวิต ตานานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของโพธิสตั ว์มญ
ั ชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถูกเผา
เป็ นเวลานาน ดังนั้นผูค้ นจึงกล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซีตคู ้ ือ พระโพธิสตั ว์มญ
ั ชูศรีกลับชาติมา
เกิดวัดซิ นเซี ยงได้เปลี่ ยนชื่อมาเป็ นอารามเหวินชูนับแต่น้ั นมา นอกจากความศักดิ์ สิท ธิ์ ตาม
ตานานดังกล่าวแล้ว ศิลปะอันล้าค่า สมัยราชวงศ์ถงั และซ้อง ภาพเขียนกว่า 500 ชิ้ น งานเขียน
ลายมือในงานสาคัญๆ ซึ่งถูกเก็บไว้ที่นี่ รวมถึงความร่มรื่นภายในวัด เป็ นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
มากมายให้เดินทางมาเยีย่ มชม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูอาหารสมุนไพร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG619
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม
และคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง
ห้องละ
2-3 ท่าน
13 – 18 กันยายน 2561
27,999
20 – 25 กันยายน 2561
27,999
11 – 16 ตุลาคม 2561
33,999
12 – 17 ตุลาคม 2561
33,999
18 – 23 ตุลาคม 2561
33,999
19 – 24 ตุลาคม 2561
33,999
25 – 30 ตุลาคม 2561
32,999
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2561 27,999
01 – 06 พฤศจิกายน 2561 24,999
08 – 13 พฤศจิกายน 2561 24,999
15 – 20 พฤศจิกายน 2561 23,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

30,999
30,999
36,999
36,999
36,999
36,999
35,999
34,999
27,999
27,999
26,999

30,999
30,999
36,999
36,999
36,999
36,999
35,999
34,999
27,999
27,999
26,999

7,500
7,500
8,000
8,000
8,000
8,000
7,500
7,500
5,000
5,000
5,000

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
18,999
18,999
20,999
20,999
20,999
20,999
18,999
18,999
14,999
14,999
14,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านั้น !!!!
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อนการเดิ น ทาง นั ก ท่ องเที่ ยว(ผู ม้ ี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่ านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที่ ยวต้องการขอรับ เงินค่าบริก ารคื น นั กท่ องเที่ ยว (ผู ม้ ี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
โปรแกรมทัวร์ จีน T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU (TG) 6วัน 5คืน – รหัสทัวร์

CH281884

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้ น จึง
ไม่ สามารถยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ น ทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรือเปลี่ ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่
มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ท างบริ ษั ท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ างประเทศ ค่า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจาก
รัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิง่ แวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทา
วีซาจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบริษัท
ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอี ยดการยกเว้นวีซ่า/ผูใ้ ช้บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตร
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ของท่าน หากท่านทาบัตรหายในระหว่ างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ เพื่อดาเนินการเรือ่ งต่างๆ
5. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่ สารองที่ มี ความจุ ไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา
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