




อุ ทยานหย่าติง อันงดงามไร้ที่ติ สมญานาม THE LAST SHANGRI - LA "
ชมอุ ทยานภูเขาสีด่ รุ ณี ยอดเขาทีส่ งู อันดับสอง มณฑลเสฉวน
เมืองตันปา หมู บ่ า้ นชาวทิเบตทีส่ วยที่สดุ ในโลก
ชม เมืองซิ นตูเฉียว ดินแดนในฝั นของนักถ่ายภาพ

กำหนดกำรเดินทำง

21 – 28 มีนำคม 2563
1 – 8 เมษำยน 2563
10 – 17 เมษำยน 2563

วันที่แรก

1

08.00 น.

 พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 บริ เวณ
ประตู 2-3 เค้ าน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอานวยความ
สะดวกแก่ทา่ น
ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG618
 รับประทานอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

10.55 น.

กรุงเทพฯ – เมืองเฉิงตู – เมืองตูเจียงเอีย้ น

1

15.05 น.
ค่ำ

ถึงสนามบิน นครเฉินตู หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเดินทางสูเ่ มืองตูเจียงเอีย้ น เมือง
เล็กๆในมณฑลเสฉวน ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30นาที )
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั ใกล้ เมืองโบราณตูเจียงเอี ้ยน
พักตูเจียงเอีย้ น Holiday Inn Express Dujiangyan Ancient City หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

วันที่สอง

2 เฉินตู - วั่วหลง - อุทยำนภูเขำสี่ดรุณี – ซวงเฉียวโกว – ตันปำ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนภูเขำสี่ดรุณี ( ใช่เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง) ผ่านเขต วั่วหลง ชมวิวสองข้ างทาง
ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาซื่อกูเหนียง(สี่ดรุ ณี) และทิว
เขาเจียจิน (หมีแพนด้ า) มีแพนด้ ายักษ์ กว่าร้ อยละ 30 ทัว่
โลก สัตว์ใกล้ ศนู ย์พนั ธุ์หลากหลายสายพันธุ์อื่น ๆ
ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 สปี ชีส์ และคาดว่ามีความใกล้ เคียงกับป่ ายุคเทอร์ เชีย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อุทยานภูเขาสีด่ รุณี ทิวทัศน์ประกอบด้ วยหุบเขา 3 แห่ง (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจื่อโกว) นาท่าน
นัง่ รถของอุทยาน ชม อุทยำนซวงเฉียวโกว หรื อหุบเขาสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื ้นที่รวม
216 ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขำหยินหยำง ทุง่ ต้ นหยาง แล้ ว
เดินทางเข้ าสูส่ ว่ นลึกสุดท่านจะได้ เห็นธารน ้าแข็ง ภูเขากระจกแก้ ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์
ยอดเขากระต่าย ส่วนกลาง นาท่านย้ อนกลับมาชมทะเลสาบ ส่วนที่สาม นาท่านชมทุ่งหญ้ ำเหนี่ยนห
ยูป้ำ ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขา เพชร ภูเขาหญิงตังครรภ์
้
ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับท้ องทุง่ กว้ างที่มีฉากหลังเป็ นภูเขาสูงปกคลุมด้ วยหิมะขาวในหุบเขาจะมีลาธาร
ใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้ มสลับด้ วยต้ นไม้ หลายหลากเฉดสี เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ ม แดง
น ้าตาลเข้ ม เนื่องจากฤดูกาลใบไม้ ร่วงที่กาลังมาเยือน

เที่ยง

จากนันน
้ าท่านสูเ่ มืองตันปำ ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที ) หุบเขาแห่งสาวงาม
ตังอยู
้ ร่ ิ มโตรกผาสูงตระหง่าน ด้ านหนึง่ คือแม่น ้าต้ าตูที่เชี่ยวกราก อีกด้ านคือภูผาสูง เป็ นเมืองที่มีพื ้นที่
หลากหลายรูปแบบ ตัวเมืองตันปาถือได้ วา่ เป็ นเมืองที่มีความเจริญมากเมืองหนึง่
2

ค่ำ

เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ตันปาในอดีตเป็ นเมืองหน้ าด่านที่สาคัญมากของแคว้ นคามทิเบต มีสมญา
ว่า “อาณาจักรพันป้อม” ตันปาเริ่ มสร้ างป้อมปราการตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ฮนั่ เมื่อค.ศ. 1,700 ปี ก่อน ซึง่
เคยมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 แห่ง หมู่บ้านขนาดใหญ่บางหมู่บ้านก็มีป้อมมากกว่า 100 แห่ง
ปั จจุบนั มีป้อมปราการเหลืออยู่ 562 แห่ง ท่านจะ
ได้ เห็นหอสังเกตุการณ์แบบทิเบตตังกระจายอยู
้
่
ทัว่ ไป นอกจากตันปามีหบุ เขาที่สวยงามแล้ ว ยังมี
หญิงสาวสวย จนเป็ นที่รับรู้กนั ทังแผ่
้ นดินจีนว่า ชม
หมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สดุ ต้ องมาที่ตนั ปา ชมหญิง
ทิเบตสวยที่สดุ ก็ต้องมาที่ตนั ปาเช่นกัน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักตันปา 澜峰大酒店 Lanfeng Hotel หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สำม

3 เมืองตันปำ – หมู่บ้ำนชำวทิเบต – หอเตียวโหลว – ซินตูเฉียว – เมืองหย่ ำเจียง

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเที่ยวชม หอเตียวโหลว ป้อมโบราณ
ของตันปา หอเตียวโหลว มีรูปทรงหลายหลาก
สีเ่ หลีย่ ม ห้ าเหลีย่ ม หกเหลีย่ ม แปดเหลีย่ ม สิบ
สองเหลีย่ ม สิบสามเหลีย่ ม โดยป้อมสีเ่ หลีย่ ม
นับว่าเด่นที่สดุ เมื่อพิจารณาในด้ านประโยชน์
ใช้ สอย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ป้อมประจาบ้ านและ
ป้อมประจาหมูบ่ ้ าน ซึง่ จะสร้ างตามจุดชัยภูมิริมเส้ นทาง
ที่สาคัญและที่สงู บนสันเขา ป้อมประจาหมู่บ้าน แบ่งเป็ น
ป้อมจุดไฟแจ้ งเหตุ ป้อมปราการเพือ่ การสู้รบ ป้อม
โบราณของตันปามีลกั ษณะตรงดิ่ง มุมแหลมเหมือนดัง่
ปลายมีด พื ้นกาแพงเรี ยบเป็ นระเบียบ ตัวกาแพงก่อด้ วย
ก้ อนหินแน่นหนาและแข็งแรง
นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเจียจูจงั ไช่ หมู่บ้ำนชำวทิเบต
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นหุบเขาหมู่บ้านเจียจูจงั ไช่ สร้ างขึ ้นจากไม้ และ
หิน โดยชันล่
้ างสุดเป็ นพื ้นที่เลี ้ยงสัตว์ ชันถั
้ ดมาจะเป็ นที่
อยูอ่ าศัยของเจ้ าบ้ าน ส่วนดาดฟ้าด้ านบนใช้ สาหรับตาก
พืชผลทางการเกษตร บานหน้ าต่างประตูของบ้ านแต่ละ
หลังทาจากไม้ ที่ได้ รับการแกะสลักและลงสีไว้ อย่างงดงาม ลักษณะบ้ านสวยโดดเด่นกว่าหมู่บ้านอื่นใน
ตานปา ก็คงตรงที่ร้ ูจกั ใช้ สสี นั สีขาว แดง ดา คาดบนตัวบ้ านที่ก่อด้ วยหินแผ่นเล็กๆ เรี ยงซ้ อนกัน มุม
ของหลังคามียอดแหลมวางหินสีขาว ที่ถือว่าเป็ นหินศักดิ์สทิ ธิ์เอาไว้ ด้ วยความสวยโดดเด่นจึงทาให้
3

เที่ยง

ค่ำ

National Geographic ของเมืองจีน ยกให้ เป็ นหมู่บ้านที่สวยที่สดุ ของประเทศจีนดอกหญ้ าที่โชยละมุน
กระทบจมูกจนได้ กลิน่ หอมเหมือนดัง่ ท่านได้ อยูบ่ นสรวงสวรรค์และช่วงหน้ าหนาวดินแดนแห่งนี ้จะขาว
โพลนไปด้ วยหิมะบรรยากาศสวยงามดัง่ สวิตเซอร์ แลนด์แห่งแดนตะวันออก
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ เมืองหย่ ำเจียง ผ่านเมืองซินตูเฉียว สวรรค์
ของนักถ่ายภาพ มีววิ สวยงาม สามารถถ่ายภาพ
มากมาย เช่น วิวภูเขากังกาภูเขาที่สงู ในมณฑลเสฉวน
ที่สดุ แนวหินสีแดง แนวหินรูปร่างแปลกตา
ถึงเมืองหย่ ำเจียง ตังอยู
้ ท่ างภาคกลางของมณฑล เสฉ
วน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ห่างจาก เมืองเฉิงตู
ราว 120 กิโลเมตร มีภเู ขาที่สวยงาม มีสภาพแวดล้ อม
ทางธรรมชาติที่งดงาม เป็ นพื ้นที่ที่มีอากาศสะอาดสดชื่น
ปริ มาณน ้าฝนโดยเฉลีย่ 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จนได้ รับ
การขนานนามว่า “เมืองแห่งฝน” เพราะเป็ นเขตที่มี
ปริ มาณน ้าฝนมากที่สดุ ของมณฑลเสฉวน เป็ นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน และเป็ น 1 ใน 10 เมืองแห่ง
มนต์เสน่ห์ของจีน ประจาปี 2006 อีกด้ วย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักหย่าเจียง 驿都大酒店 หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ส่ ี
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เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เต้ ำเฉิง โดยระหว่างทางจะต้ องผ่าน
ภูเขาสูงถึง 3 ลูก โดยมีระดับสุงขึ ้นไปเรื่ อย ๆ โดยลูกแรก
คือภูเขากอร์ ซือ สูงจากระดับน ้าทะเล 4,412 เมตร ลูกที่
สองคือภูเขาเจียนจือวาน สูงจากระดับน ้าทะเล 4,659
เมตร และภูเขาลูกที่สามคือคาร์ จือลาห์ สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 4,712 เมตร
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางต่อสู่ ย่ ำติง “แชงการี ลา่ แห่งสุดท้ าย”
แห่งอ้ อมกอดหุบเขาพระจันทร์ สนี ้าเงิน หุบเขาเทพเจ้ า
อันศักดิ์สทิ ธิ์ 3 ยอด คาว่า “แชงการี ลา่ ” ได้ รับรู้จากนว
นิยายเรื่ องหนึง่ ที่ชื่อ “ LOST HORIZON ” ซึง่ วางขายใน
ปี ค.ศ. 1933 เขียนโดยชาวอังกฤษชื่อเจมส์ฮิลตัน
(JAMES HILTON) นวนิยายเรื่ องี ้ได้ กล่าวถึงดินแดนบน

เที่ยง

เมืองหย่ ำเจียง – เต้ ำเฉิง – ย่ ำติง

4

ค่ำ

ที่ราบสูงแห่ง หนึง่ ในประเทศจีนที่เปรี ยบเสมือนสวรรค์บนดิน ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางขุนเขาสูงใหญ่ ยอดเขา
ปกคลุมด้ วยหิมะทังปี
้ ที่ซงึ่ มีความสงบ อากาศเย็น ผู้คนเป็ นมิตร โดยผู้เขียนเรี ยกสถานที่แห่งนี ้ว่า “แชง
การี ลา่ ” และต่อมาจีนได้ เปิ ดดินแดนรอยต่อระหว่าง
ทิเบต-ยูนนาน-เสฉวน และเปลีย่ นชื่อจงเตี ้ยน
ในยูนนานเป็ น “แชงการี ลา่ ” หรื อ เซียงเก๋อหลีลา
(XIANGGELILA)สันนิษฐานว่า คาว่า “แชงการี ลา่ ”
ได้ มาจากภาษาท้ องถิ่นของคนทิเบต ภาษาตงปา ที่เรี ยก
สวรรค์ ในความเชื่อทางพุทธศาสนาว่า “เซียงบาลา”
(XIANGBALA) ถึงแม้ ปะเทศจีนได้ มีการประกาศให้ จง
เตี ้ยนเป็ นแชงการี ลา่ แล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั มีการพูดถึง
“แชงการี ลา่ ”อีกแห่งนึง่ ซึง่ อยูท่ างภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของมณฑลเสฉวน ส่วนที่ติดกับยูนนาน โดยมี
เทือกเขาหิมะกันกลาง
้
การเดินทางไม่สะดวก ซึง่ เหมาแก่การไปท่องเที่ยวก่อนเป็ นอย่างยิ่ง เนือ่ งจาก
ทุกสิง่ ทุกอย่างยังคงเป็ นธรรมชาติอยู่ ทังชี
้ วิตความเป็ นอยูข่ องผู้คนในท้ องถิ่น ธรรมชาติยงั ไม่มีการแต่ง
แต้ มจึงได้ สมญาว่า “แชงการี ลา่ แห่งสุดท้ าย”
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักหย่าติง 华美达安可酒店 หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้ำ
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อุทยำนหย่ ำติง – วัดชงกู่ – ทุ่งหญ้ ำลั่วหรง – ทะเลสำบนำ้ นม

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ อุทยำนหย่ ำติง ชมธรรมชาติอนั
แสนงดงามไร้ ที่ติของภูเขาหิมะพระจันทร์ สีน ้าเงินต้ น
กาเนิดแชงกรี ลา่ ที่แท้ จริ งที่หาชมได้ ยากยิ่งบนผืน พิภพ
นี ้นาท่านเปลีย่ นเป็ นรถอุทยาน เพื่อเข้ าสู่ ดินแดนแห่ง
มนต์ขลัง เที่ยวชมความงดงามของหุบเขาหิมะ 3 พระ
โพธิสตั ว์ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูงส่งได้ รับสมญานาม
ว่า" THE LAST SHANGRI - LA " เซียนหน่ ำยยื่อ
คือพ ระโพธิสตั ว์แห่งความกรุณา เซี่ยโยโตเจีย คือ
เซียนเทวดาผู้สงู ส่ง ยานม่ายหยง คือองค์ทพิ ย์เทพ
พิทกั ษ์ ตังอยู
้ เ่ ด่นเป็ นสง่ากลางเขตอนุรักษ์ ยา่ ติ ้ง ให้ ผ้ ุ
คนที่ได้ เดินทางเข้ ามาถึงเขตหุบเขาพระจันทร์ สีน ้าเงิน
แห่งนี ้ได้ สกั การะ และชื่นชมความงดงามที่ยิ่งใหญ่
ภายในอุทยาน ยังมีความสวยงามของทะเลสาบทุง่
หญ้ า และธารน ้าแข็งอีกมาก เช่น ทะเลสาบ 5 สี, ภูเขา
กงก่า, ทะเลสาปนมวัว, ทะเลสาปธารา ฯลฯ รอท่านอยูเ่ บื ้องหน้ าต้ อนรับการมาเยือนทุกวินาทีทีเราได้
เข้ าสูภ่ เู ขานี ้ช่างน่าตื่นเต้ นและระทึกใจ ยิ่งนัก บริ เวณแห่งนี ้จะเต็มไปด้ วยทะเลสาบและหุบเขาที่นา่
ประทับใจยิ่งนัก
5

เที่ยง

ค่ำ

เที่ยวชม วัดชงกู่ วัดทิเบตที่เก่าแก่ขนาดเล็กวัดชงกู่ สร้ างขึ ้นมาตังแต่
้ สมัยราชวงศ์หยวน อายุประมาณ
700 ปี ตังอยู
้ บ่ นความสูง 3,880 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ตังอยู
้ เ่ ชิงเขาเซียนหน่ายรื่ อภายในเขต
อนุรักษ์ ธรรมชาติยา่ ติง
 รับประทำนอำหำรกลำงวันในอุทยำน
นาท่านชมความอัศจรรย์แห่ง ทุ่งหญ้ ำลั่วหรง ซึง่
ที่นี่สามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง
โดดเด่นเหนือทุง่ หญ้ าลัว่ หรงได้ อย่างสวยงาม ณ
ทุง่ หญ้ าลัว่ หรงแห่งนี ้เต็มไปด้ วยลาธารน้ อยๆ
ประกอบกับวิวอันเป็ นเทือกเขาหิมะ ทาให้ ทา่ น
ต้ องหลงมนต์สะกดอยูท่ ี่นี่อย่างไม่ต้องสงสัย
จากนันเดิ
้ นทางต่อสู่ ทะเลสำบนำ้ นม ให้ ทา่ นได้ ชมความใสของ น ้าในทะเลสาบสีดงั่ เทอควอยส์
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักหย่าติง 华美达安可酒店 หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
หย่ ำติง – เต้ ำเฉิง – ทุ่งหญ้ ำถ่ ำกง – วัดถ่ ำกง หย่ ำเจียง

วันที่หก

6

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินกลับเมืองหย่าเจียง ระหว่างทางผ่านเมือง
เต้ าเฉิง โดยจะผ่านเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก เมืองหลี่ถำง
และ แนวสันเขาค่าจื่อลาซาน ซึง่ มีความสูง 4,5004,700 เมตร จากระดับน ้าทะเล นอกจากนี ้ยังผ่านชม
แนวเขาหิน ไท่ จ่ อื ซำน รูปร่างแปลกตา
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ราวเดือนตุลาคมเป็ นช่วงฤดูใบไม้ เปลีย่ นสี
ชมวิวทุง่
หญ้ าสองข้ างทางเปลีย่ นเป็ นสีเหลือง ส้ ม แดง สลับหญ้ า
เขียว งดงามมากระหว่างทางผ่าน ชมความอัศจรรย์ที่นา่
ชวนมอง ทุ่งหญ้ ำถ่ ำกง ได้ รับการขนานนามว่า ทุง่ หญ้ า

เที่ยง

สวรรค์สร้ าง ท่านจะได้ สมั ผัสกลิน่ อายของดอกไม้ ป่า
และดอกหญ้ าที่โชยละมุนกระทบจมูกจนได้ กลิน่ หอม
เหมือนดัง่ ท่านได้ อยูบ่ นสรวงสวรรค์และช่วงหน้ าหนาว
ดินแดนแห่งนี ้จะขาวโพลนไปด้ วยหิมะบรรยากาศ
สวยงามดัง่ สวิตเซอร์ แลนด์แห่งแด นตะวันออก จากนัน้
นาท่านไปเยือน วัดถ่ ำกง วัดพุทธนิกายมหายานแบบ
ทิเบต ที่ตงอยู
ั ้ ท่ างตะวันออกเฉียงใต้ ของตัวเมือง อยูห่ า่ ง
ไปประมณ 4 กิโลเตร เป็ นวัดที่ผ้ คู นในเมืองให้ ความ เคารพสักการะเป็ นอย่างมาก
6

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักหย่าเจียง 驿都大酒店 หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด

7

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
ท่านเดินทางสูเ่ มืองหลูตงิ ้ จังหวัดปกครองตนเองทิเบตใน
มณฑลเสฉวนตังอยู
้ ใ่ นทิศตะวันออกเฉียงใต้ มณฑลเสฉวน
ถ้ า เข้ าไปทิเบตจะเป็ นทางที่จาเป็ นต้ อนผ่านเมืองหนึง่ ห่าง
จากเมืองเฉิงตู ประมาณ 285 กิโลเมตร เป็ นดินแดนที่มีชน
กลุม่ น้ อยอาศัยอยูถ่ ึง 16 ชนเผ่า โดยมี ชาวฮัน ชาวทิเบต
เผ่ายี่ และ อื่น ๆ อีก เป็ นเมืองที่มีพื ้นที่เล็ก ประชากร
หนาแน่นที่สดุ แต่ระดับการศึกษาของประชากรค่อนข้ างสูง
ถือเป็ นกรุ่มของพื ้นที่ภเู ขา ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ ว
ชมสะพานแขวนเก่าแก่ที่สดุ ของจีน สะพำนหลู่ตงิ ้ เฉียว ซึง่
เป็ นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สดุ ของจีน สร้ างเมื่อปี 1705 สมัยจักรพรรดิคงั ซี แห่งราชวงศ์ชิง ความยาว
103 เมตร กว้ าง 2.8 เมตร ใช้ โซ่เหล็ก 13 เส้ นขึงระหว่างสองฝั่ ง พื ้นสะพานปูด้วยไม้ กระดาน สะพาน
แห่งนี ้มีความสาคัญในประวัติศาสตร์ ยุคใกล้ ของจีน เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไค
เช็คในปี 1935 และได้ สร้ างวีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี ้มาจากกองทัพก๊ กมิ่นตัง๋
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับเมืองเฉินตู ผ่านเมืองคังติง้
Kangding
เป็ นประตูเข้ าสูห่ ลังคาโลกที่สาคัญที่สดุ แห่ง
หนึง่ อยูม่ ณฑลเสฉวน เป็ นเมืองหลวงจังหวัดกันจือชาว
ทิเบตปกครองตนเอง เป็ นเมืองมีชื่อเสียงดังมากในประเทศ

เที่ยง

หย่ ำเจียง – สะพำนหลูตงิ ้ เฉียว– คังติง้ – เฉินตู

ฝรั่งมานาน มีชาวทิเบตอาศัยอยูม่ ากที่สดุ รองลงมาจาก
ทิเบต ห่างจากเมืองเฉินตู 320 กม.(นัง่ รถต้ อง 7 ชม.)
เนื่องจากเมืองคังติ ้งนันมี
้ สถานท่องเที่ยวมากมาย(รวมทัง้
แชงกรี ลา่ แห่งสุดท้ ายเต้ าเฉิน)
ทางการจีนจึงได้ สร้ าง
สนามบินขึ ้นมาเพื่อความสะดวกสบายในกานเดินทางสู่
เมืองคังติ ้ง สนามบินห่างจากตัวเมืองคังติ ้ง 38 กม. ทางวิ่ง
ของเครื่ องบิน 4200 เมตร ลงทุน 1 พันล้ านหยวนจีน สูงจากระดับน ้าทะเล 4290 เมตร เป็ นสนามบิน
สูงที่สดุ ของโลก ใช้ เวลาก่อสร้ างเป็ นเวลาสองปี จึงจะแล้ วเสร็ จ
ถึง เมืองเฉิงตู เป็ นเมืองที่เป็ น
ศูนย์กลางของการเดินทางทังทางอากาศและทางรถไฟ
้
รวมไปถึงการเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ,
วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มีความเป็ น “เมืองจีน” อย่างที่ผ้ คู นได้ จินตนาการไว้
7

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักเฉินตู 艾克美雅阁大酒店 หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่แปด

8

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
ท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้ อปปิ ง้ ถนนจินหลี่ เป็ นถนนคน
เดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้ เป็ นอย่างดี มี
สินค้ าต่างๆมากมายให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ า
ตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองเฉินตู
นาท่านสูท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ TG619
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ ำนที่ใช้ บริกำร

เที่ยง
15.55 น.
17.35 น.

เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินจินหลี่ – กรุงเทพฯ

8

อัตรำค่ ำบริกำร เฉิงตู สี่ดรุณี ตันปำ เต้ ำเฉิง หย่ ำติง 8วัน กำรบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง
ผู้ใหญ่
ขัน้ ต่ำ 20ท่ ำน
พักห้ องละ 2 ท่ ำน
มกรำคม – กันยำยน 2563

39,900บำท/ท่ ำน

พักเดี่ยวเพิ่ม
6,800 บำท /ท่ ำน

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)  ค่าน ้าหนักกระเป๋ า ไม่เกินที่สายการบินกาหนด
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวกรุ๊ป
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม์
อัตรำนีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่าน ้าหนักเกินที่สายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรั นตีค่ำมัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ ำทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมำยเหตุ
1. จ านวนผู้เดินทางขัน้ ต่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ ยวบิ น, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ย นแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
อัตรำนีร้ วม
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4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื อ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่ อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิ ฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
11.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดาห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง
ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้
การขีดเขียนหรื อประทับ
เครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก
เอกสำรวีซ่ำ

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว 2 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้ วยกระดาษปกติ
ฉากหลังสีขาว เปิ ดหน้ า เปิ ดใบหู ห้ ามใส่เครื่ องประดับ ห้ ามใส่เสื ้อสีขาว

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซา่ ในกรณีดงั นี ้คือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง ไว้ ผมยาว แต่งหน้ า ทาปาก
นารูปเก่าที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้ านหลัง ยืนเอียงข้ าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซา่
นารูปที่เป็ นกระดาษสติคเกอร์ หรื อ รูปที่ใช้ กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
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