
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อทุยานภผูาหิมะการเ์ซียสวรรค ์ต๋ากู่ปิงชวน  งดงามไม่แพ้อทุยานใดใดบนพ้ืนพิภพ 
 ชม อทุยานซงผิงโกว  สวรรคบ์นดิน งดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว  
 ชม ยอดเขาหิมะ ภเูขาส่ีดรณีุ งดงามดจุดัง่สาวน้อยทัง้ส่ี 

 
ก าหนดการเดินทาง   วันที่ 18 – 24 และ 24-30  ตุลาคม 2561      ราคา 29,900.-  บาท 
 

วันแรก            (1)  กรุงเทพฯ  (สุวรรณภมูิ) 

23.50 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 9-10) เคาเตอร์ 
U  สายการบิน China Eastern Airlines ( MU )โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกกก่ทา่น  

วันที่สอง      (2)เมืองเฉิงตู –ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า– ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ – ถนนจินหล่ี   
                    - โชว์เปล่ียนหน้ากาก    



03.10 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ MU5036 
07.35 น. ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่กม่นํา้หมินใจ 
                    กลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมือง นําทา่นรับประทานอาหารเช้า  
                      รับประทานอาหารเช้า ณ ....... 

นําทา่นสูเ่มืองเฉินต ู ชมศนูย์อนุรักษ์แพนด้าเป็นสถาน
อภิบาลกพนด้าขนาดใหญ่ ภายใต้การดกูลของผู้ เช่ียวชาญ
กละเจ้าหน้าท่ีอยา่งเคร่งครัด  ภายในศูนย์ฯประกอบด้วย
ห้องอภิบาลตัง้กตก่รกเกิด ห้องปฐมพยาบาล ห้องเตรียม 
อาหารของกพนด้า  ภายในได้รับการจดัสภาพกวดล้อม
กลมกลนืกบัป่าธรรมชาติ ท่ีน่ีมีกพนด้าประมาณ 20 ตวั 
นอกจากนัน้ยงัมีกพนด้ากดง กละสตัว์สงวนอีกหลายชนิด  นําทา่นชมวีดีทศัน์ตอนกําเนิดกพนด้าน้อย     

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่น  ชม ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ ถนนกหง่นีมี้
อายกุวา่พนัปีเป็นเมืองท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงาม กละมี
ประชากรอาศยัอยู ่ เมืองนีกํ้าลงัพฒันาท่ีจะเป็นกหลง่
ทอ่งเท่ียว ได้รับขนานนามวา่เมืองโบราณคูรั่กโรกมนติค 
เป็นกหลง่นดัพบของหนุม่สาว สถานท่ีกหง่นีเ้รียกได้วา่เป็น
กหลง่เติมเต็มความรักยามค่ําคืนของหนุม่สาว ถนนคนเดิน
กหง่นีก้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างกละถนนกคบ ให้ทา่น
ได้สมัผสัความงามของเมืองนี ้ ทา่นจะหลงใหลไปกบัมนต์
เสนห์่ของเมืองโบราณกหง่นี ้   นําทา่นเดินทางสูก่หลง่ช้อป
ปิง้ ถนนจินหล่ี เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยั
โบราณไว้ได้เป็นอยา่งดี มีสนิค้าตา่งๆมากมายให้ทา่นได้ช้
อปปิง้เลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นชม โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN การกสดง โชว์เปล่ียนหน้ากาก(ที่น่ังVIP)   โชว์
เปลีย่นหน้ากาก เป็นเอกลกัษณ์กละไฮไลท์ของเมืองเฉิงต ู มีคํากลา่ววา่ “ถ้ามาเฉิงต ู กล้วไม่ได้ดโูชว์เปลีย่น
หน้ากาก ถือวา่ยงัมาไม่ถึงเฉิงตู” กละเป็นการโชว์ท่ีผู้กสดงสะบดัหน้าเพียงครัง้เดียวก็สามารถเปลีย่นหน้าได้
เพียงเสีย้ววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตัง้กต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการกสดงจะถกูปิดเป็นความลบักละ
จะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกลูเทา่นัน้ 

 
 

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


 
 
 
 
 

พักเมืองเฉินตู  成都赛仑吉地大酒店(Chengdu Serengeti Hotel)   ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

วันที่สาม         (3)  เมืองเฉินตู – อ าเภอหล่ีเสีย้น -  อุทยานหมี่ย่าโหลว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่อ าเภอหล่ีเสีย้น (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.) ตัง้อยู่
ท่ีขอบด้านตะวนัออกของท่ีราบสงูชิงไห ่ – ทิเบต มีความสงูเหนือ
ระดบันํา้ทะเล 1,888 เมตร  ระยะหา่งจากเมืองเฉินต ู 202 กม. มีข้อ
ได้เปรียบอยา่งมากในด้านทรัพยากรการทอ่งเท่ียว มีทศันียภาพท่ี
สวยงาม  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางชมใบไม้เปลีย่นสท่ีีหม่ียา่โหล “อุทยานหมี่ย่าโหลว” 
อาณาจกัรกหง่ใบไม้กดง ระยะทางกวา่ 3,600 ตารางกิโลเมตรสถานท่ี
ชมใบไม้เปลีย่นสใีหญ่ท่ีสดุในจีน ซึง่ปกติกล้ว ใบไม้เปลีย่นสจีะมีให้
ชมเฉพาะช่วงเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน กตท่ี่ “หม่ียา่โหลว” มณฑล
เสฉวน เราจะสามารถเท่ียวชมใบไม้เปลีย่นสไีด้ทัง้ 4 ฤด ูหรือตลอดทัง้
ปี เพราะอากาศท่ีน่ีจะเย็นตลอด  
 
 
 

 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักอ าเภอหล่ีเสีย้น吉祥谷国际大酒店 (理县) - Lucky Valley International Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทาง เมืองเม่าเสีย้น ซึง่ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียง
ใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรสว่นใหญ่ เป็นชนชาวเผา่เชียง 

วันที่ ส่ี         (4) อ าเภอหล่ีเสีย้น – เมืองเม่าเสีย้น - อุทยานซงผิงโกว - เมืองโบราณกู่เชียง -  เมืองเม่าเสีย้น    

https://www.agoda.com/zh-cn/chengdu-serengeti-hotel/hotel/chengdu-cn.html


อีกทัง้ยงักละเป็นกหลง่เพาะพนัธ์ุหมีกพนด้าท่ีสาํคญัของจีนกหง่หนึง่    กละผา่นเมืองเหวินชวน เมืองท่ีเกิด
กผน่ดินไหวในปีพ.ศ. 2551   
จากนัน้เดินทางสู ่อุทยานซงผิงโกว ตัง้อยูใ่นเขตกผน่ดินไหว
เก่าทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบป่าดงดิบกละ ขนุเขาระหวา่ง
รอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุย่ กละอําเภอเม่า
เสีย้น ใจกลางกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วย
อุทยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 160 ตารางกิโลเมตร กถบต้นนํา้
หมินเจียง ขนุเขาหมินซาน สงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 2500 เมตร 
เป็นทางลดัตดัตรงของทางเดินกองคาราวานม้า จากใจกลาง
จงหยวนสูต่ะวนัตกเฉียงใต้-ทิเบต หา่งจากอําเภอเม่าเสีย้น 
63 กิโลเมตร   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารเดินทางเข้าสู ่อุทยานซงผิงโกว สถานท่ี
ทอ่งเท่ียวกหง่ใหม่ อุทยานนีร้วบรวมเอาความยิง่ใหญ่ ความ
งดงาม ความพิเศษ ความกปลกใหม่ กละความลีล้บัของ
ธรรมชาติ มารวมกนัอยูใ่น 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิว
ทิวทศัน์  นําทา่นชมทะเลสาบยาว(ฉางไห)่ ทะเลสาบต้นกก 
(ฟางไห)่ ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สอืไห)่ ทะเลสาบไป๋ลา่ไห ่
(ซา่งไป๋ลา่ไห-่เซี่ยไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบกหง่ความรัก ทะเลสาบ 
5 ส ี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสนํีา้เงินเข้ม กละนํา้ตกธาร
ไขม่กุ เป็นกหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติกหง่ใหม่ท่ีสวยงดงามดินกดนสวรรค์บนดิน ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควร
พลาด  
จากนัน้นําท่านชมเมืองโบราณกู่เชียง ในมณฑลเสฉวน 
ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันตกของกม่นํา้หมิงเจียงเมืองโบราณ
ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 3,000 เอเคอร์มีพืน้ท่ีประมาณ 2.15 ล้าน
ตารางเมตรพืน้ท่ีก่อสร้าง 250,000 ตารางเมตรประกอบด้วย 
12 กลุ่ม  มีรูปกบบสถาปัตยกรรมดัง้เดิม ประเพณีพืน้บ้าน
กละพิธีกรรมของชนกลุม่น้อยYi สะท้อนถึงสภาพกวดล้อมทาง
นิเวศวิทยาเดิมของวัฒนธรรม Yi  เมืองโบราณได้รับความ
เสยีหายในช่วงเกิดกผน่ดินไหว Wenchuan ในปี 2008 เพื่อฟืน้ฟูรูปลกัษณ์เดิม วฒันธรรมชนเผ่าดัง้เดิม ได้รับ
การลงทนุจากรัฐเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างกองทนุใหม่ เป็นรูปกบบหลงัการฟืน้ฟู ในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 



2560 ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัประเทศ 4A     ได้เวลาอันสมควร นํา
ทา่นเดินทางสูเ่มืองเม่าเสีย้น    

 
  
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักเมืองเม่าเสีย้น 茂县国际饭店- Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า        (5)  เมืองเม่าเสีย้น  -เมืองเฮยสุ่ย  -  น า้แข็งต๋ากู่ หรือ "ธารน า้แข็งแห่งทิเบต" - เมืองเหวินชวน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลังอาหารนําท่านเดินทางจากเม่าเสีย้น  สู่เมืองเฮยสุ่ย 
(ประมาณ 100 กม.-1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอุทยานธาร
นํา้กข็งต๋ากู่ "ต๋ากู่" มีความหมายว่า "ธารนํา้กข็งกห่งทิเบต"  มี
พืน้ท่ี 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยธารนํา้กข็งยุคใหม่ 
(อายุประมาณ 100 ล้านปี) ธารนํา้กข็งฟอสซิล ป่าดึกดําบรรพ์ 
เขตป่าสน ภูเขาหิมะ กละเขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานต๋ากู่เป็น
กหลง่กําเนิดของทะเลสาบ กละนํา้ตกมากมาย บนภูเขาสงูจะมี
หิมะปกคลมุสวยงาม มี 13 ธารนํา้กข็งยคุใหม่ หบุเขาธารนํา้กข็ง
รูปตวัย ูทะเลสาบธารนํา้กข็ง กละนํา้ตกธารนํา้กข็ง อุทยานต๋ากู่
มีพรรณพืชกว่า 1,000 สายพันธ์ุ กละสตัว์ป่ากว่า 150 ชนิด 
รวมถึง ลงิขนทองเสฉวน กพะป่าเสฉวน ฯลฯ  
* * * นําทา่นนัง่รถกบตตาร่ี ชมทิวทศัน์ของภเูขากละทะเลสาบ
เชิงเขา * * * 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําท่านนัง่กระเช้ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ท่ี นั่ง ความยาว

เคเบิล้ 1,226 เมตร ขึน้ไปท่ีความสูง 3,400 เมตรจาก
ระดับนํา้ทะเลผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกท่ีเช่ือว่าเป็น    สนัหลงั
มังกรท่ีมีความงดงามฉากเบือ้งหน้าเป็นภูเขาท่ีสูงชันตัดกับ
ท้องฟ้าท่ีมีสฟ้ีาครามสดใสกละพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้าย
ดัง่ภูเขาเงินระยิบระยบัสะท้อนเข้าสูส่ายตาดัง่ได้นัง่กระเช้าชม

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g608465-d505931-Reviews-Maoxian_International_Hotel-Mao_County_Sichuan.html


ภูเขาสวรรค์ ท่ีหาชมได้ยากยิ่ งนัก  จากนัน้ นําท่านชม 3 
ทะเลสาบสวรรค์ท่ีงดงามไม่กพ้จ่ิวจ้ายโกว  ทะเลสาบสาบจิน
โฮวไห ่ทะเลสาบหงษ์  ลาํธารคูรั่ก ทะเลสาบตา๋กู่ กละทะเลสาบ
ท่ีถือได้วา่เป็นจุดท่ีสาํคญัท่ีสดุในอุทยานกห่งนี ้ “ ทะเลสาบต๋า
กู่ ” หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ทะเลสาบนํา้มนต์ขอพร เพราะชาว
เผา่มีการเลา่ขานวา่ เม่ือใดท่ีมีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้
เทพเจ้าศกัด์ิสทิธ์ิท่ีคุ้มครองทะเลสาบนามกูหง่นีจ้ะทําให้เร่ืองท่ีเดือดเนือ้ร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอพรต่อ
องค์เทพเจ้าก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย  ทําให้ทะเลสาบนีถื้อเป็นทะเลสาบท่ีมีความสําคญัยิ่งนกั มีประวติัความ
เป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่นมา นํา้ทะเลสาบนัน้จะมีสสีนัท่ีกตกต่างกันไปกล้วกต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนกละ
ช่วงใบไม้ผลินัน้นํา้ทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่หยกท่ีจมอยู่ก้นกม่นํา้ ในช่วงใบไม้ร่วงนัน้ทะเลสาบจะ
เต็มไปด้วยสสีนัของใบไม้หลากหลายสท่ีีร่วงหลน่ลงจากต้นมาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็ม
ไปด้วยหิมะนํา้กข็งท่ีดกูล้วคล้ายดัง่ยืนอยูใ่นยโุรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน   

   ได้เวลาสมควรลงจากเขาเดินทางสูเ่มืองเหวินชวน วนัท่ี 12  พฤษภาคม 2551  อําเภอเหวินชวนของมณฑล 
เสฉวนได้เกิดกผน่ดินไหวระดบั 7.8 ริกเตอร์ หลงัเกิด
กผน่ดินไหว นายห ู จ่ินเทา ประธานาธิบดีจีนรีบออกคําสัง่ให้
ช่วยเหลอืผู้ได้รับบาดเจ็บ ประกนัความปลอดภยัให้กบั
ประชาชนในเขตประสบภยั นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน
กําลงัออกเดินทางไปยงัเขตประสบภยัเพื่อกํากบัดกูลงานกู้ภยั
ด้วยตนเอง อําเภอเหวินชวน อยูห่า่งจากเมืองเฉิงต ู (เส้นทางไป
จ่ิวจ้ายโกว) ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณกวา่ 100 กิโลเมตร มีประชากรกวา่ 1 กสน 1 หม่ืนคน  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองเหวินชวน 新汶川大酒店 New Wenchuan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียมเท่า 

วันที่หก            (6)   เมืองเหวนิชวน – อุทยานภเูขาส่ีดรุณี – ซวงเฉียวโกว  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานภเูขาส่ีดรุณี มีทิวทศัน์
ประกอบด้วยหบุเขา 3 กหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, 
ไหจ่ือโกว) กละภเูขาสงูมากมายในระดบั 4,000 เมตรขึน้
ไปรวมถึง “ภเูขาฉงไหล” ท่ีมีสีย่อดซึง่คนพืน้เมืองตัง้ช่ือวา่ 
“ภเูขาสีส่าว” พี่คนโต “ต้ากเูหนียงซาน” มีความสงู 5,355 
เมตร ภท่ีูสอง “เอ้อร์กเูหนียงซาน” มีความสงู 5,454 เมตร 
น้องคนท่ีสาม “ซานกเูหนียงซาน” มีความสงู 5,664 เมตร 
สว่นน้องนชุสดุท้อง “ซื่อกเูหนียงซาน” มีความสงู 6,250 เมตร จากระดบันํา้ทะเล นบัเป็นยอดท่ีสงูเป็นอนัดบั 
2 ในมณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 “กงก่าซาน” สงู 7,556 เมตร) กตล่ะยอดสวยงามมีหิมะปกคลมุยอดอยูต่ลอดปี 



เปรียบเสมือนหญิงงามท่ีกตง่ตวัสวยรอต้อนรับกขกทางไกลท่ีจะมาเยี่ยมเยือน ระหวา่งทางเพลดิเพลินกบั
ทิวทศัน์ธรรมชาติของขนุเขาสลบักบัทุง่หญ้า อุทยานภเูขาสีด่รุณีประกอบด้วย 3 หบุเขา คือ ชวงเฉียวโกว ฉาง
ผิงโกว กละไหจ่ือโกว มีภเูขาสงูมากมาย เดินทางสู ่หบุเขาฉางผิงโกว ชมทิวทศัน์ความงามธรรมชาติของภเูขา
สงูตลอดสองข้างทาง อิสระถ่ายภาพทิวทศัน์ป่าสน ลาํธารนํา้ตก บ้านทิเบตกละลานทุง่หญ้าเอ้อร์เต้าผิง วิว
หลงัของฉางผิงโกวสามารถเห็นภเูขาสี่ดรุณีเรียงรายชดัเจน  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นนัง่รถของอุทยานเข้าชม ซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ท่ีรวม 216 
ตารางกิโลเมตร จุดทอ่งเท่ียวกบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นกรก 
หุบเขาหยินหยาง ทุง่ต้นหยาง กล้วเดินทางเข้าสูส่ว่นลกึ
สดุทา่นจะได้เห็นธารนํา้กข็ง ภเูขากระจกกก้ว ภเูขาดวง
อาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ ยอดเขากระตา่ย สว่นกลาง นํา
ทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นท่ีสาม  ชมยอดเขา
รูปร่างกปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอด
เขา เพชร ภเูขาหญิงตัง้ครรภ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัท้องทุง่กว้างท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาสงูปกคลมุด้วยหิมะ
ขาวในหบุเขาจะมีลาํธารใสสะอาดกละสนสงูสเีขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดส ี เช่น เขียวอ่อน เขียว
กก่ เหลอืงส้ม กดง นํา้ตาลเข้ม เน่ืองจากฤดกูาลใบไม้ร่วงท่ีกําลงัมาเยือน    

 
 
 
 
 
 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที่ส่ีดรุณี四姑娘山意境度假酒店(Artistic Conception Resort Hotel)ระดับ 4 ดาว หรือเทียมเท่า 

 
วันที่เจ็ด         (7)   อุทยานภเูขาส่ีดรุณี – เฉินตู – หมอนโอโซน - ร้านยา – ช้อปป้ิงถนนคนเดนิชุนซ ี– เฉินต ู
                          – กรุงเทพฯ  
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู ตัง้อยู่บริเวณลุม่กม่  นํา้
หมิงใจกลางมณฑล   เป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางของการ
เดินทางทัง้ทางอากาศกละทางรถไฟ  รวมไปถึงเป็นทัง้
ศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร กละด้านการศึกษาของ
ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้   เฉิงตู มีความหมายว่า “ค่อย ๆ 

https://hotels.wingontravel.com/detail-xiaojin-21609-10105337/artistic-conception-resort-hotel/


กลายเป็นเมือง” เน่ืองจากย้อนไปเม่ือราว 2,000 ปีท่ีกล้ว ในสมัยจ๋ินซีฮ่องเต้  ได้มีการจัดการชลประทานขึน้ 
เพื่อกก้ไขปัญหานํา้ท่วมท่ีเกิดเป็นประจําทุกปี เม่ือกก้ไขปัญหานํา้ท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูได้ดี ชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึน้ คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองนีม้ากขึน้เร่ือย ๆ จึงได้ช่ือว่า เฉิงตู   เฉิงตู มีพืน้ท่ีลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์กบบกอ่งกระทะ คือพืน้ท่ีโดยรอบถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสงู 4 ด้าน ตรงกลางเป็นท่ีราบ ลกัษณะ
ภมิูอากาศอบอุ่นไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป มีพืน้ท่ีโดยรวมกวา่ 485,000 ตารางกิโลเมตร 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารนําทา่นชมร้านหมอนโอโซน จากนัน้นําทา่นสู่
ศนูย์สขุภาพให้ทา่นชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณนวด
ฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยล้า พร้อมทัง้ซือ้ยา
บวัหิมะยาสามญัประจําบ้านของจีน  ได้เวลาอนัสมควร นํา
ทา่นช้อปปิง้ ถนนคนเดินชุนซ ีถนนคนเดินใจกลางเมืองเฉิง
ตกูหลง่รวบรวมสนิค้าพืน้เมืองกละสนิค้ากบรนด์เนม
ทัง้หลาย อาทิเช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ทา่น
อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
23.30 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี MU5035   
02.25 น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ ก าหนดให้มีการเข้าร้าน ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านหมอนโอโซน   ซึ่งจ าเป็นต้องระบลุงใน
โปรแกรมทัวร์  เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที  ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่
มีการบังคบัใดๆทัง้สิน้  
  
 
 
 



 
อัตราค่าบริการ     เข้า 2 ร้าน   

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป   29,900.- บาท   5,800 บาท  

                   
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงกรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุกหง่  
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารกละเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์กละคนขบัรถท้องถ่ิน    
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  กละ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้กรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะกล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ กละเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ กละในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา

รันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า 
หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา กละรายการอาจมีการเปลีย่นกปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นกปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจกก้ไขได้ 



3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นกปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติักละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมกรงงานทัง้จากไทย 
กละตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรกกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า กละความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ กต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่กจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวักทนตา่งประเทศกบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางกล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม กละ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้กล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  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 

 


