
 
 

  

ตระการตาภเูขาหมิะ ธารน า้แขง็ไหโ่หลว ดนิแดนอารยธรรม จนี-ทเิบต  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 ชม ยอดเขาหมิะ ภเูขาสีด่รุณ ีงดงามดจุดัง่สาวนอ้ยทัง้สี ่ 

    ชม เมอืงตนัปา หมูบ่า้นชาวทเิบตทีส่วยทีส่ดุในโลก 
  ชม ธารน า้แขง็ไห่โหลวโกว จากยอดเขากงุกา่ ทีส่งูทีส่ดุในเสฉวน 
  ชมทะเลสาบคนป่าสฟ้ีาเขม้งดงามบนเขาสงูใน อุทยานมูเกอโช่ว 
   บนิสบาย สายการบนิไทย  ไมล่งรา้นรฐับาล 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   26 – 31 มีนำคม 2562 
    3 – 8 เมษำยน /   16 – 21 เมษำยน 2562 
    15 – 20 พฤษภำคม  / 4 – 9 มิถุนำยน 2562  
    17- 22 กันยำยน  / 12 – 17 ตุลำคม 2562 
    26 – 31 ตุลำคม /  1 – 6 พฤศจิกำยน 2562 
    8 – 13 พฤศจิกำยน 2562 
 
       



วันแรก            (1)กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – ถนนจินหล่ี  

08.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคาท์
เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อ านวยความสะดวกแก่ทา่น  

10.25 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618 
14.20 น. ถึงเมืองเฉินต ูเมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่

เมืองตูเจียงเย่ียน     เมืองขนาดกลาง ๆ ก าลงันา่เท่ียวและนา่ค้นหา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งได้ช่ือวา่เป็น
เมืองท่ีมีการจดัการกบั "น า้" ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัดีท่ีสดุเมืองหนึง่ของจีน สามารถแก้ปัญหา
น า้ทว่มเมืองจนกลายมาเป็น "แดนสวรรค์" ของชาวเมืองแทน  

 ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองตเูจียงเยี่ยน都江堰中心假日酒店 Holiday Inn Center  ระดบั 4 ดาว หรือเทียมเทา่     

วันที่สอง     (2)  เมืองตูเจียงเย่ียน - อุทยำนภเูขำส่ีดรุณี – ซวงเฉียวโกว – เมืองตนัปำ     

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางเข้าสู ่ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่
อุทยำนภเูขำส่ีดรุณี มีทิวทศัน์ประกอบด้วยหบุเขา 3 
แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจ่ือโกว) และภเูขา
สงูมากมายในระดบั 4,000  เมตรขึน้ไปรวมถึง “ภเูขา
ฉงไหล” ท่ีมีสีย่อดซึง่คนพืน้เมืองตัง้ช่ือวา่ “ภเูขาสี่
สาว” พี่คนโต “ต้ากเูหนียงซาน” มีความสงู 5,355 
เมตร ภท่ีูสอง “เอ้อร์กเูหนียงซาน” มีความสงู 5,454 เมตร น้องคนท่ีสาม “ซานกเูหนียงซาน” มีความสงู 
5,664 เมตร สว่นน้องนชุสดุท้อง “ซื่อกเูหนียงซาน” มีความสงู 6,250 เมตร จากระดบัน า้ทะเล นบัเป็น
ยอดท่ีสงูเป็นอนัดบั 2 ในมณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 “กงก่าซาน” สงู 7,556 เมตร) แตล่ะยอดสวยงามมี
หิมะปกคลมุยอดอยูต่ลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงามท่ีแตง่ตวัสวยรอต้อนรับแขกทางไกลท่ีจะมาเยี่ยม
เยือน ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์ธรรมชาติของขนุเขาสลบักบัทุง่หญ้าและภเูขาสงูตลอดสอง
ข้างทาง น าทา่นนัง่รถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว 
หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ท่ีรวม 
216 ตารางกิโลเมตร จุดทอ่งเท่ียวแบง่ออกเป็น 3 สว่น 
สว่นแรก หุบเขำหยินหยำง ทุง่ต้นหยาง แล้วเดินทาง
เข้าสูส่ว่นลกึสดุทา่นจะได้เห็นธารน า้แข็ง ภเูขากระจก
แก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ ยอดเขากระตา่ย สว่นกลาง น าทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ 
สว่นท่ีสาม  ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิง
ตัง้ครรภ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัท้องทุง่กว้างท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาสงูปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะ
มีล าธารใสสะอาดและสนสงูสเีขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดส ีเช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลอืง 



ส้ม แดง น า้ตาลเข้ม เน่ืองจากฤดกูาลใบไม้ร่วงท่ีก าลงัมาเยือน    
 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
น าทา่นสูเ่มืองตันปำ  เมืองตนัปา หบุเขาแหง่
สาวงาม ตัง้อยูริ่มโตรกผาสงูตระหงา่น ด้าน
หนึง่คือแม่น า้ต้าตท่ีูเช่ียวกราก อีกด้านคือภผูา
สงู เป็นเมืองท่ีมีพืน้ท่ีหลากหลายรูปแบบ ตวั
เมืองตนัปาถือได้วา่เป็นเมืองท่ีมีความเจริญ
มากเมืองหนึง่เม่ือเทียบกบัเมืองอ่ืนๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมือง
หน้าดา่นท่ีส าคญัมากของแคว้นคามทิเบต มีสมญา
วา่ “อาณาจกัรพนัป้อม” ตนัปาเร่ิมสร้างป้อมปราการตัง้แตส่มยั
ราชวงศ์ฮัน่เม่ือค.ศ. 1,700 ปีก่อน ซึง่เคยมีป้อมปราการ
มากกวา่ 3,000 แหง่ หมู่บ้านขนาดใหญ่บางหมู่บ้านก็มีป้อม
มากกวา่ 100 แหง่ ปัจจุบนัมีป้อมปราการเหลอือยู ่ 562 แหง่ 
ทา่นจะได้เห็นหอสงัเกตกุารณ์แบบทิเบตตัง้กระจายอยูท่ัว่ไป นอกจากตนัปามีหบุเขาท่ีสวยงามแล้ว ยงั
มีหญิงสาวสวย จนเป็นท่ีรับรู้กนัทัง้แผ่นดินจีนว่า ชมหมู่บ้านทิเบตท่ีสวยท่ีสดุต้องมาท่ีตนัปา ชมสาว
ทิเบตสวยท่ีสดุก็ต้องมาตนัปาเช่นกนัเดินทางถึงเมืองตนัปา  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองตนัปา 金河宾馆 Jinhe Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สำม          (3)   เมืองตนัปำ  - หอเตียวโหลว – หมู่บ้ำนชำวทิเบต – เมืองคงัติง้    

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นเท่ียวชม หอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตนั
ปา หอเตียวโหลว มีรูปทรงหลายหลาก สีเ่หลีย่ม ห้า
เหลีย่ม หกเหลีย่ม แปดเหลีย่ม สบิสองเหลีย่ม สบิ
สามเหลีย่ม โดยป้อมสีเ่หลีย่มนบัวา่เดน่ท่ีสดุ เม่ือ
พิจารณาในด้านประโยชน์ใช้สอย แบง่ออกเป็น 2 
ประเภท คือ ป้อมประจ าบ้านและป้อมประจ าหมู่บ้าน 
ซึง่จะสร้างตามจุดชยัภมิูริมเส้นทางท่ีส าคญัและท่ีสงูบนสนัเขา ป้อมประจ าหมู่บ้าน แบง่เป็น ป้อมจุด
ไฟแจ้งเหต ุ ป้อมปราการเพื่อการสู้รบ ป้อมโบราณของตนัปามีลกัษณะตรงด่ิง มมุแหลมเหมือนดัง่



ปลายมีด พืน้ก าแพงเรียบเป็นระเบียบ ตวัก าแพงก่อ
ด้วยก้อนหินแนน่หนาและแข็งแรง  น าทา่นเท่ียว
ชม หมู่บ้านเจียจูจงัไช ่หมู่บ้ำนชำวทิเบต ท่ีตัง้อยูใ่น
หบุเขาหมู่บ้านเจียจูจงัไช ่สร้างขึน้จากไม้และหิน โดย
ชัน้ลา่งสดุเป็นพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ ชัน้ถดัมาจะเป็นท่ีอยู่
อาศยัของเจ้าบ้าน สว่นดาดฟ้าด้านบนใช้ส าหรับตาก
พืชผลทางการเกษตร บานหน้าตา่งประตขูองบ้านแต่
ละหลงัท าจากไม้ท่ีได้รับการแกะสลกัและลงสไีว้อยา่งงดงาม ลกัษณะบ้านสวยโดดเดน่กวา่หมู่บ้านอ่ืน
ในตานปา ก็คงตรงท่ีรู้จกัใช้สสีนั สีขาว แดง ด า คาดบนตวับ้านท่ีก่อด้วยหินแผ่นเลก็ๆ เรียงซ้อนกนั มมุ
ของหลงัคามียอดแหลมวางหินสขีาว ท่ีถือวา่เป็นหินศกัด์ิสทิธ์ิเอาไว้ ด้วยความสวยโดดเดน่จึงท าให้ 
National Geographic ของเมืองจีน ยกให้เป็นหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสดุของประเทศจีนดอกหญ้าท่ีโชยละมนุ
กระทบจมกูจนได้กลิน่หอมเหมือนดัง่ทา่นได้อยูบ่นสรวงสวรรค์และช่วงหน้าหนาวดินแดนแหง่นีจ้ะขาว
โพลนไปด้วยหิมะบรรยากาศสวยงามดัง่สวิตเซอร์แลนด์แหง่แดนตะวนัออก   

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่  เมืองคังติง้ Kangding  (康

定 )  เมืองคงัติง้ เป็นประตเูข้าสูห่ลงัคาโลกท่ีส าคญั
ท่ีสดุแห่งหนึง่ อยูม่ณฑลเสฉวน เป็นเมืองหลวงจงัหวดั
กนัจือชาวทิเบตปกครองตนเอง เป็นเมืองมีช่ือเสยีงดงั
มากในประเทศฝร่ังมานาน มีชาวทิเบตอาศยัอยูม่าก
ท่ีสดุรองลงมาจากทิเบต หา่งจากเมืองเฉินต ู 320 กม.
(นัง่รถต้อง 7 ชม.) เน่ืองจากเมืองคงัติง้นัน้มีสถานทอ่งเท่ียวมากมาย(รวมทัง้แชงกรีลา่แหง่สดุท้ายเต้า
เฉิน) ทางการจีนจึงได้สร้างสนามบินขึน้มาเพื่อความสะดวกสบายในกานเดินทางสูเ่มืองคงัติง้ 
สนามบินหา่งจากตวัเมืองคงัติง้ 38 กม. ทางวิ่งของเคร่ืองบิน 4200 เมตร ลงทนุ 1 พนัล้านหยวนจีน สงู
จากระดบัน า้ทะเล 4290 เมตร เป็นสนามบินสงูท่ีสดุของโลก ใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลาสองปีจึงจะแล้ว
เสร็จ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองคงัติง้康定玉景雪莲精品酒店 Yujing Saussurea Boutique Hotel    ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

     

วันที่ส่ี           (4)  เมืองคังติง้ – อุทยำนมู่เกอโช่ว -  เมืองไห่โหลวโกว – สะพำนหลู่ติง้เฉียว - เมืองไห่โหลวโกว      

 
เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่อุทยำนมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า เปลีย่นรถในอุทยานแล้วน าทา่นชมความ สดุยอด
อุทยานความงามท่ีไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดบั 5 ดาว “จ่ิวจ้ายโกว” ได้รับสมญานามวา่ สวรรค์
งามแหง่ทะเลสาบบนพืน้พิภพเน่ืองจากเป็นเขตท่ีมีรอยตอ่ระหวา่งเขตอุณภมิูร้อน-อบอุ่น   



จึงท าให้ มู่เกอโช่ว รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ ดกึด า
บรรพ์ ทุง่หญ้า ทะเลสาบน า้ใสแจ๋วนบัสบิแหง่ บนพืน้ท่ี
กวา่ 350 ตร.กม. และสถานท่ีแหง่นีย้งัมีกหุลาบ 1,000 ปี 
ท่ีมีมากนบั 100,000 ต้น มีทัง้หมด 68 สายพนัธ์ุท่ีอยูใ่น
บริเวณอุทยานแหง่นี ้ ในช่วงเดือน 4 – 9 จะเร่ิมออกดอก
บานสะพัง่รายล้อมหบุเขาไลจ่ากระดบัความสงู 2,800 
เมตรขึน้ไป ซึง่หาชมได้ยากในปัจจุบนันี ้ เราจะใช้เวลา
เกือบทัง้วนัในอุทยาน  น าทา่นเปลีย่นรถภายในอุทยาน
เพื่อตระเวนชมตามจุดตา่ง ๆ เร่ิมต้นไตร่ะดบัจากความสงู 
2,800 เมตร รถเร่ิมวิ่งตามเส้นทางขึน้ไปจนถึงจุดท่ีความ
สงู 3,780 เมตร มีน า้ตกน้อยใหญ่สลบักบัโขดหินรูปร่าง
แปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร จุดแรกก่อนอ่ืนไปสมัผสั
ความงดงามน าทา่นสู ่หบุเขาตู้ เจียน หบุเขาท่ีเกิดจากการ
สรรสร้างของธรรมชาติ  ยามเม่ือลมแรงพดัโบกโบยผา่น
หบุเขา จะเกิดเสยีงกรีดร้องฟังประหนึง่ธรรมชาติก าลงั
เปลง่เสยีงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา ตลอดหบุเขา
ความยาว  8 ก.ม. ทะเลสาบมู่เกอโช่ว  ด้านหนึง่ของ
ทะเลสาบมี หาดทรายสทีอง เรียกวา่ หาดแหง่ความ
รัก  เม็ดทรายละเอียดเป็นสเีหลอืงทอง ขนาดของหาดเปลีย่นแปลงไปตามความสงูต ่าของระดบัน า้ใน
ทะเลสาบ ฤดหูนาวน า้ในทะเลสาบแข็งตวักลายเป็นลานสเก๊ตชัน้ดี !!ถ่ายรูปกบัความงามของ
ทะเลสาบท่ีอยูใ่จกลางอุทยานรายล้อมด้วยหบุเขาตู้ เจีย้น ด้านตรงข้ามของทะเลสาบคือ  ทุง่หญ้าทะเล
แดง  ไกลสดุลกูหลูกูตา  ความกว้างไกลของทะเลสาบท าให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยูใ่นทา่มกลางทุง่
หญ้า  

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไห่โหลวโกว  ระหว่ำงทำงน า
ทา่นเดินทางสูเ่มืองหลูติง้ จงัหวดัปกครองตนเองทิเบต
ในมณฑลเสฉวนตัง้อยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงใต้  มณฑล
เสฉวน ถ้า เข้าไปทิเบตจะเป็นทางท่ีจ าเป็นต้อนผา่น
เมืองหนึง่หา่งจากเมืองเฉิงต ู ประมาณ 285 กิโลเมตร  
เป็นดินแดนท่ีมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูถ่ึง 16 ชนเผา่  โดย
มี ชาวฮนั ชาวทิเบต เผา่ยี่ และ อ่ืน ๆ อีก เป็นเมืองท่ีมีพืน้ท่ีเลก็ ประชากรหนาแนน่ท่ีสดุแตร่ะดบั
การศกึษาของประชากรคอ่นข้างสงู  ถือเป็นกรุ่มของพืน้ท่ีภเูขา ท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่ง
รวดเร็ว 



  ชมสะพานแขวนเก่าแก่ท่ีสดุของจีน สะพำนหลู่ติง้
เฉียว ซึง่เป็นสะพานแขวนเก่าแก่ท่ีสดุของจีน สร้างเม่ือ
ปี 1705 สมยัจกัรพรรดิคงัซี แหง่ราชวงศ์ชิง ความยาว 
103 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ใช้โซเ่หลก็ 13 เส้นขงึระหวา่ง
สองฝ่ัง พืน้สะพานปดู้วยไม้กระดาน สะพานแหง่นีมี้
ความส าคญัในประวติัศาสตร์ยคุใกล้ของจีน เม่ือ
กองทพัแดงสู้รบกบักองทพัของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี 1935 และได้สร้างวีรกรรมพลชีีพในการแยง่ยดึ
สะพานนีม้าจากกองทพัก๊กม่ินตัง๋  จากนัน้เดินทางตอ่สู ่เมืองไห่โหลวโกว  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองไหโ่หลวโกว 海螺沟明珠花园酒店 Pearl Garden Hotel  หรือเทียบเทา่  

 

วันที่ห้ำ             (5)  อุทยำนไห่โหลว  (รวมรถอุทยำน+กระเช้ำ) - (ผ่ำนทำงด่วนสำยหย่ำอัน-คังติง้)  - เมืองเฉินต ู 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
  น าทา่นสู ่ อุทยำนไห่โหลวโกว เกิดจากล าห้วยท่ีมีน า้แข็ง

เคลือ่นตวัละลายทางด้านตะวนัออกของภเูขาก้งก่า ท่ีมีความ
สงูเหนือระดบัน า้ทะเล 7,556 เมตร ซึง่เป็นจุดสงูสดุของ
เทือกเขาเหิงต้วน และธารน า้แข็งท่ีละลายก็จะไหลลงสูแ่ม่น า้
โม่ซีเหอซึง่เป็นสาขาของแม่น า้ต้าตู้ เหอ ไหโ่หลวโกว ท่ีน่ีมีป่า
ต้นไม้ใบกว้างแบบสบิสองปันนา มีป่าต้นสนภเูขาแบบภเูขา
ฉางไป๋ซานบบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีป่าต้นเบิร์ชแบบท่ี
ราบสงูภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน มีน า้พรุ้อนหลัง่ไหล
พลัง่พรูออกปรากฏการณ์ธารน า้แข็ง ภเูขาหิมะและน า้พรุ้อน
อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั น า้ตกน า้แข็งท่ีไหโ่หลวโกวเป็นน า้ตก
น า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีได้ค้นพบมา ยงัเป็นหนึง่ในน า้ตก
น า้แข็งท่ีมีระดบัตา่งในการลดลงของน า้มากท่ีสดุของโลก
ด้วย  เม่ือเดินทางถึงท่ีท าการอุทยานแล้ว น าท่านเปลีย่นรถเป็นรถยนต์ของอุทยาน เดินทางขึน้ไปยงั
สถานีกระเช้ำไฟฟ้ำเพื่อขึน้สูย่อดเขาไหโ่หลโกว ระหวา่งทางผา่นชมวิวของป่าสน ภเูขาสงูท่ี
สวยงาม ชมใบไม้เปลีย่นสตีลอดเส้นทาง   ทา่นจะได้ชม ธำรน ำ้แข็งไห่โหลโกว ธารน า้แข็งพนัปีท่ี
ทอดตวัจากช่องเขาสงูเร่ือยมาจนถึงพืน้ราบ โดยมียอดเขากงุก่าซึง่ถือเป็นยอดเขาอนัดบัหนึง่ของเสฉ
วน สงู 7,556 เมตรและหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปีเป็นฉากหลงัดูตระการตายิ่งนกั ธารน า้แข็งแหง่นี ้
นบัเป็นธารน า้แข็งท่ีมีระดบัต ่าสดุของเอเชียมีอายเุพียง 1,600 ปี และมีความยาวถึง 1,080 เมตร กว้าง 
1,100 เมตร คงตวัอยูใ่นละติจูดท่ีต ่ามากคือประมาณสองพนักวา่เมตรจากระดบัน า้ทะเล  อิสระให้
ทา่นถ่ายรูปคูก่บัธารน า้แข็งไหโ่หลวโกว ได้เวลาสมควรน าทา่นนัง่กระเช้ากลบัเพื่อเดินทางลงจากภเูขา  



เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเฉินต ู ผ่ำนเมืองหย่ำอัน  ชมความคด
เคีย้วเลีย้วลดของทำงด่วนสำยหย่ำอัน-คังติง้ ในมณฑลซื่อชวน 
(เสฉวน) ทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ซึง่เป็นถนนชัว่คราวยาว 
8.9 กิโลเมตร สร้างขึน้เพื่อเป็นเส้นทางสูเ่ขตงานก่อสร้าง โดยตัง้แต่
ต้นทางจนถึงปลายทางบนยอดเขาสงู 630 เมตร มีทางโค้งและ
ทางตรงสลบัฟันปลากวา่ 24 สาย ทัง้หมดใช้เวลาก่อสร้าง 14 เดือน 
และงบประมาณ 54 ล้านหยวน หรือราว 270 ล้านบาท  

 
 
 
 
 

   ถึงเมืองเฉินต ูน าทา่นสูภ่ตัตำคำร  

 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองเฉินต ู 西门智选假日酒店 Holiday Inn Express Chengdu West Gate  หรือเทียบเทา่ 

วันที่หก           (6)  ถนนโบรำณควำนจ่ำยเซียงจื่อ – เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่น  ชม ถนนโบรำณควำนจ่ำยเซียงจื่อ ถนนแหง่นีมี้
อายกุวา่พนัปีเป็นเมืองท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงาม และมีประชากร
อาศยัอยู ่ เมืองนีก้ าลงัพฒันาท่ีจะเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว ได้รับ
ขนานนามวา่เมืองโบราณคูรั่กโรแมนติค เป็นแหลง่นดัพบของ
หนุม่สาว สถานท่ีแหง่นีเ้รียกได้วา่เป็นแหลง่เติมเต็มความรัก
ยามค ่าคืนของหนุม่สาว ถนนคนเดินแหง่นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างและถนนแคบ ให้ทา่นได้
สมัผสัความงามของเมืองนี ้ ทา่นจะหลงใหลไปกบัมนต์เสนห์่ของเมืองโบราณแหง่นี ้ และอิสระช้อปปิง้
ตลองสองข้างทางของถนนนแหง่นี ้

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  เมนู สมุนไพรขึน้ช่ือเฉินต ู
  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
15.05น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG619 
17.20น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 

  ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร   
 
 
 
 



ค ำแนะน ำในกำรเดินทำงเส้นทำงนี ้ 
1. กำรเดินทำงบนเขำ   ควรสวมรองเท้ำผ้ำใบที่มีพืน้ยำงกันล่ืน  
2. เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินชม   ส่ิงของมีค่ำ ยำ น ำ้ดื่ม ควรใส่เป้ใบเล็กๆ  
3. เพื่อป้องกันอันตรำย เมื่อเดนิชมไม่ควรมองวิว   เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน  
4. ก่อนเดินทำงไปขึน้เขำ ควรซ้อมเดินออกก ำลังกำยเพื่อให้ร่ำงกำยฟิตและเคยชิน  
5. ผู้ที่มีโรคประจ ำตัว เช่น ควำมดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรน ำยำประจ ำตัวติดตัวไว้เสมอ  
6. กรุณำเตรียมเสือ้กันหนำวไว้   เน่ืองจำกบนเขำจะมี อำกำศบนเขำจะหนำวเย็นกว่ำปกต ิ 

 
อัตรำค่ำบริกำร      

ก ำหนดกำรเดินทำง ขึน้ต ่ำ20ท่ำน ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีนำคม – มิถุนำยน 2562  29,800 3,800 

 พฤศจิกำยน  2562  30,800 4,000 

กันยำยน – ตุลำคม 2562  33,800 4,800 

อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 30  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่น า้หนกัเกิน 30  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                             

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

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

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

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่



อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 


