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 อุทฬานหฬา่ตผง  อนังดงามโรท้ฝ่ตผ สมญานาม  THE LAST SHANGRI - LA " 
 ชมอุทฬานภเูขาสฝด่รุณฝ  ฬอดเขาทฝส่งูอนัดบัสอง มณฑลเสฉวน 
 เมอืงตนัปา หมูบ่า้นชาวทผเบตทฝส่วฬทฝ่สดุญนฌลก 
 ชม เมอืงซผนตเูฉฝฬว ดผนแดนญนฝันของนกัถา่ฬภาอ  
 
ก าหนดการเดินทาง    21 – 28 มีนาคม  / 1 – 8   เมษายน 2563  
   12 – 19   เมษายน 2563  
   9 – 16 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563 
   4 – 11 กรกฎาคม / 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 
   8 – 15 สิงหาคม 2563 / 5 – 12 กันยายน 2563 
    

 วันที่แรก         1     กรุงเทพฯ – เมืองเฉิงตู – เมืองตเูจียงเอีย้น   

08.00 น.  พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 บริเวณ 
ประต ู 2-3 เค้าน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแก่ทา่น  

10.55 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618 
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      รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
15.05 น.  ถึงสนามบิน นครเฉินตู  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นําทา่นเดินทางสูเ่มืองตูเจียงเอีย้น เมือง 

เลก็ๆในมณฑลเสฉวน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30นาที ) 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
    หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูท่ี่พกั ใกล้เมืองโบราณตเูจียงเอีย้น 
 พักตูเจียงเอีย้น  Holiday Inn  Express Dujiangyan  Ancient City  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วันที่สอง          2    เฉินตู - วั่วหลง  - อุทยานภเูขาส่ีดรุณี – ซวงเฉียวโกว – ตันปา 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานภเูขาส่ีดรุณี ( ใช่เวลาเดินทาง 
ประมาณ 3 ชัว่โมง) ผา่นเขต วั่วหลง  ชมวิวสองข้างทาง
ทศันียภาพอนังดงามของภเูขาซื่อกเูหนียง(สี่ดรุณี) และทิว
เขาเจียจิน (หมีแพนด้า) มีแพนด้ายกัษ์ กวา่ร้อยละ 30 ทัว่
โลก สตัว์ใกล้ศนูย์พนัธ์ุหลากหลายสายพนัธ์ุอ่ืน ๆ   
ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 สปีชีส์ และคาดวา่มีความใกล้เคียงกบัป่ายคุเทอร์เชีย  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
อุทยานภเูขาสีด่รุณี ทิวทศัน์ประกอบด้วยหบุเขา 3 แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจ่ือโกว) นําทา่น
นัง่รถของอุทยาน ชม อทุยานซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ท่ีรวม 
216 ตารางกิโลเมตร จุดทอ่งเท่ียวแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรก หุบเขาหยินหยาง ทุง่ต้นหยาง แล้ว
เดินทางเข้าสูส่ว่นลกึสดุทา่นจะได้เห็นธารนํา้แข็ง ภเูขากระจกแก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ 
ยอดเขากระตา่ย สว่นกลาง นําทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นท่ีสาม นําทา่นชมทุ่งหญ้าเหน่ียนห

ยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตัง้ครรภ์ 
ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัท้องทุง่กว้างท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาสงูปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะมีลาํธาร
ใสสะอาดและสนสงูสเีขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดส ีเช่น เขียวออ่น เขียวแก ่เหลอืงส้ม แดง 
นํา้ตาลเข้ม เน่ืองจากฤดกูาลใบไม้ร่วงท่ีกําลงัมาเยือน   
 
 
 
 
 
  
จากนัน้นําทา่นสูเ่มืองตันปา ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที  ) หบุเขาแหง่สาวงาม 
ตัง้อยูริ่มโตรกผาสงูตระหงา่น ด้านหนึง่คือแม่นํา้ต้าตท่ีูเช่ียวกราก อีกด้านคือภผูาสงู เป็นเมืองท่ีมีพืน้ท่ี
หลากหลายรูปแบบ ตวัเมืองตนัปาถือได้วา่เป็นเมืองท่ีมีความเจริญมากเมืองหนึง่ 
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เม่ือเทียบกบัเมืองอ่ืนๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมืองหน้าดา่นท่ีสาํคญัมากของแคว้นคามทิเบต มีสมญา
วา่ “อาณาจกัรพนัปอ้ม” ตนัปาเร่ิมสร้างปอ้มปราการตัง้แตส่มยัราชวงศ์ฮัน่เม่ือค.ศ. 1,700 ปีก่อน ซึง่
เคยมีปอ้มปราการมากกวา่ 3,000 แหง่ หมู่บ้านขนาดใหญ่บางหมู่บ้านก็มีปอ้มมากกวา่ 100 แหง่ 
ปัจจุบนัมีปอ้มปราการเหลอือยู ่ 562 แหง่ ทา่นจะ
ได้เห็นหอสงัเกตกุารณ์แบบทิเบตตัง้กระจายอยู่
ทัว่ไป นอกจากตนัปามีหบุเขาท่ีสวยงามแล้ว ยงัมี
หญิงสาวสวย จนเป็นท่ีรับรู้กนัทัง้แผน่ดินจีนวา่ ชม
หมู่บ้านทิเบตท่ีสวยท่ีสดุต้องมาท่ีตนัปา ชมหญิง
ทิเบตสวยท่ีสดุก็ต้องมาท่ีตนัปาเช่นกนั 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัตนัปา澜峰大酒店 Lanfeng Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วันที่สาม          3    เมืองตนัปา – หมู่บ้านชาวทิเบต – หอเตียวโหลว – ซินตูเฉียว   – เมืองหย่าเจียง      

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเท่ียวชม หอเตียวโหลว ปอ้มโบราณ
ของตนัปา หอเตียวโหลว มีรูปทรงหลายหลาก 
สีเ่หลีย่ม ห้าเหลีย่ม หกเหลีย่ม แปดเหลีย่ม สบิ
สองเหลีย่ม สบิสามเหลีย่ม โดยปอ้มสีเ่หลีย่ม
นบัวา่เดน่ท่ีสดุ เม่ือพิจารณาในด้านประโยชน์
ใช้สอย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ปอ้มประจําบ้านและ
ปอ้มประจําหมูบ้่าน ซึง่จะสร้างตามจุดชยัภมิูริมเส้นทาง
ท่ีสาํคญัและท่ีสงูบนสนัเขา ปอ้มประจําหมู่บ้าน แบง่เป็น 
ปอ้มจุดไฟแจ้งเหต ุ ปอ้มปราการเพือ่การสู้รบ ปอ้ม
โบราณของตนัปามีลกัษณะตรงด่ิง มมุแหลมเหมือนดัง่
ปลายมีด พืน้กําแพงเรียบเป็นระเบียบ ตวักําแพงก่อด้วย
ก้อนหินแนน่หนาและแข็งแรง  
นําทา่นเท่ียวชม หมู่บ้านเจียจจูงัไช ่หมู่บ้านชาวทิเบต 
ท่ีตัง้อยูใ่นหบุเขาหมู่บ้านเจียจูจงัไช่ สร้างขึน้จากไม้และ
หิน โดยชัน้ลา่งสดุเป็นพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ ชัน้ถดัมาจะเป็นท่ี
อยูอ่าศยัของเจ้าบ้าน สว่นดาดฟา้ด้านบนใช้สาํหรับตาก
พืชผลทางการเกษตร บานหน้าตา่งประตขูองบ้านแตล่ะ
หลงัทําจากไม้ท่ีได้รับการแกะสลกัและลงสไีว้อยา่งงดงาม ลกัษณะบ้านสวยโดดเดน่กวา่หมู่บ้านอ่ืนใน
ตานปา ก็คงตรงท่ีรู้จกัใช้สสีนั สขีาว แดง ดํา คาดบนตวับ้านท่ีก่อด้วยหินแผ่นเลก็ๆ เรียงซ้อนกนั มมุ
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ของหลงัคามียอดแหลมวางหินสขีาว ท่ีถือวา่เป็นหินศกัด์ิสทิธ์ิเอาไว้ ด้วยความสวยโดดเดน่จึงทําให้ 
National Geographic ของเมืองจีน ยกให้เป็นหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสดุของประเทศจีนดอกหญ้าท่ีโชยละมนุ
กระทบจมกูจนได้กลิน่หอมเหมือนดัง่ทา่นได้อยูบ่นสรวงสวรรค์และช่วงหน้าหนาวดินแดนแหง่นีจ้ะขาว
โพลนไปด้วยหิมะบรรยากาศสวยงามดัง่สวิตเซอร์แลนด์แหง่แดนตะวนัออก   

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นสู ่ เมืองหย่าเจียง ผา่นเมืองซินตูเฉียว สวรรค์
ของนกัถ่ายภาพ มีววิสวยงาม สามารถถ่ายภาพ
มากมาย เช่น ววิภเูขากงักาภเูขาท่ีสงูในมณฑลเสฉวน 
ท่ีสดุ  แนวหินสแีดง แนวหินรูปร่างแปลกตา 
ถึงเมืองหย่าเจียง ตัง้อยูท่างภาคกลางของมณฑล เสฉ
วน ในภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน หา่งจาก  เมืองเฉิงตู
ราว 120 กิโลเมตร มีภเูขาท่ีสวยงาม มีสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติท่ีงดงาม เป็นพืน้ท่ีท่ีมีอากาศสะอาดสดช่ืน 
ปริมาณนํา้ฝนโดยเฉลีย่ 1,800 มิลลเิมตรตอ่ปี จนได้รับ
การขนานนามวา่ “เมืองแหง่ฝน” เพราะเป็นเขตท่ีมี
ปริมาณนํา้ฝนมากท่ีสดุของมณฑลเสฉวน เป็นเมืองทอ่งเท่ียวดีเดน่ของจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองแหง่
มนต์เสน่ห์ของจีน ประจําปี 2006 อีกด้วย  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัหยา่เจียง驿都大酒店 หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 

วันที่ส่ี             4     เมืองหย่าเจียง –  เต้าเฉิง – ย่าติง      

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
   นําทา่นเดินทางสู ่ เต้าเฉิง โดยระหวา่งทางจะต้องผา่น

ภเูขาสงูถึง 3 ลกู โดยมีระดบัสงุขึน้ไปเร่ือย ๆ โดยลกูแรก
คือภเูขากอร์ซือ สงูจากระดบันํา้ทะเล 4,412 เมตร ลกูท่ี
สองคือภเูขาเจียนจือวาน สงูจากระดบันํา้ทะเล 4,659 
เมตร และภเูขาลกูท่ีสามคือคาร์จือลาห์ สงูจาก
ระดบันํา้ทะเล 4,712 เมตร  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเดินทางตอ่สู ่ ย่าติง “แชงการีลา่แหง่สดุท้าย” 

แหง่อ้อมกอดหบุเขาพระจนัทร์สนํีา้เงิน หบุเขาเทพเจ้า
อนัศกัด์ิสทิธ์ิ 3 ยอด คําวา่ “แชงการีลา่” ได้รับรู้จากนว
นิยายเร่ืองหนึง่ท่ีช่ือ “ LOST HORIZON ” ซึง่วางขายใน
ปีค.ศ. 1933 เขียนโดยชาวองักฤษช่ือเจมส์ฮิลตนั 
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(JAMES HILTON) นวนิยายเร่ืองีไ้ด้กลา่วถึงดินแดนบน 
  ท่ีราบสงูแหง่ หนึง่ในประเทศจีนท่ีเปรียบเสมือนสวรรค์บนดิน ตัง้อยูท่า่มกลางขุนเขาสงูใหญ่ ยอดเขา

ปกคลมุด้วยหิมะทัง้ปีท่ีซึง่มีความสงบ อากาศเย็น ผู้คนเป็นมิตร โดยผู้ เขียนเรียกสถานท่ีแห่งนีว้า่ “แชง
การีลา่” และตอ่มาจีนได้เปิดดินแดนรอยตอ่ระหวา่ง
ทิเบต-ยนูนาน-เสฉวน และเปลีย่นช่ือจงเตีย้น 

  ในยนูนานเป็น “แชงการีลา่”  หรือ เซียงเก๋อหลลีา 
(XIANGGELILA)สนันิษฐานวา่ คําวา่ “แชงการีลา่” 
ได้มาจากภาษาท้องถ่ินของคนทิเบต ภาษาตงปา ท่ีเรียก
สวรรค์ ในความเช่ือทางพทุธศาสนาวา่ “เซียงบาลา” 
(XIANGBALA) ถึงแม้ปะเทศจีนได้มีการประกาศให้จง
เตีย้นเป็นแชงการีลา่แล้วก็ตาม แตก็่ยงั  มีการพดูถึง 
“แชงการีลา่”อีกแหง่นึง่ซึง่อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน สว่นท่ีติดกบัยนูนาน โดยมี
เทือกเขาหิมะกัน้กลาง การเดินทางไม่สะดวก ซึง่เหมาแก่การไปทอ่งเท่ียวก่อนเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจาก
ทกุสิง่ทกุอยา่งยงัคงเป็นธรรมชาติอยู ่ทัง้ชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนในท้องถ่ิน ธรรมชาติยงัไม่มีการแตง่
แต้มจึงได้สมญาวา่ “แชงการีลา่แหง่สดุท้าย” 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัหยา่ติง华美达安可酒店  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วันที่ห้า            5      อทุยานหย่าติง – วัดชงกู่ – ทุ่งหญ้าล่ัวหรง – ทะเลสาบน า้นม 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   
  นําทา่นเดินทางเข้าสู ่ อุทยานหย่าติง ชมธรรมชาติอนั

แสนงดงามไร้ท่ีติของภเูขาหิมะพระจนัทร์สีนํา้เงินต้น
กําเนิดแชงกรีลา่ท่ีแท้จริงท่ีหาชมได้ยากยิ่งบนผืน พิภพ
นีนํ้าทา่นเปลีย่นเป็นรถอุทยาน เพื่อเข้าสู ่ ดินแดนแหง่
มนต์ขลงั เท่ียวชมความงดงามของหบุเขาหิมะ 3 พระ
โพธิสตัว์ท่ีชาวทิเบตนบัถืออยา่งสงูสง่ได้รับสมญานาม
วา่" THE LAST SHANGRI - LA " เซียนหน่ายย่ือ 
คือ พระโพธิสตัว์แหง่ความกรุณา เซี่ยโยโตเจีย คือเซียน
เทวดาผู้สงูสง่ ยานม่ายหยง คือองค์ทิพย์เทพพิทกัษ์ 
ตัง้อยูเ่ดน่เป็นสงา่กลางเขตอนรัุกษ์ยา่ติง้ ให้ผุ้คนท่ีได้
เดินทางเข้ามาถึงเขตหบุเขาพระจนัทร์สนํีา้เงินแหง่นีไ้ด้
สกัการะ  และช่ืนชมความงดงามท่ียิ่งใหญ่ภายใน
อุทยาน ยงัมีความสวยงามของทะเลสาบทุง่หญ้า และ
ธารนํา้แข็งอีกมาก เช่น ทะเลสาบ 5 ส,ี ภเูขากงก่า, 
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ทะเลสาปนมววั, ทะเลสาปธารา ฯลฯ รอทา่นอยูเ่บือ้งหน้าต้อนรับการมาเยอืนทกุวินาทีทีเราได้เข้าสู่
ภเูขานีช้่างนา่ต่ืนเต้นและระทกึใจ  ยิ่งนกั บริเวณแหง่นีจ้ะเต็มไปด้วยทะเลสาบและหบุเขาท่ีนา่
ประทบัใจยิ่งนกั  

  เท่ียวชม วัดชงกู่ วดัทิเบตท่ีเก่าแก่ขนาดเลก็วดัชงกู่ สร้างขึน้มาตัง้แตส่มยัราชวงศ์หยวน อายปุระมาณ 
700 ปี ตัง้อยูบ่นความสงู 3,880 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ตัง้อยูเ่ชิงเขาเซียนหนา่ยร่ือภายในเขต
อนรัุกษ์ธรรมชาติยา่ติง   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันในอุทยาน  
นําทา่นชมความอศัจรรย์แหง่ ทุ่งหญ้าล่ัวหรง ซึง่
ท่ีน่ีสามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหยง่ 
โดดเดน่เหนือทุง่หญ้าลัว่หรงได้อยา่งสวยงาม ณ  
ทุง่หญ้าลัว่หรงแหง่นีเ้ต็มไปด้วยลาํธารน้อยๆ 
ประกอบกบัวิวอนัเป็นเทือกเขาหิมะ ทําให้ทา่น
ต้องหลงมนต์สะกดอยูท่ี่น่ีอยา่งไม่ต้องสงสยั   
จากนัน้เดินทางตอ่สู ่ทะเลสาบน า้นม  ให้ทา่นได้ชมความใสของ นํา้ในทะเลสาบสดีัง่เทอควอยส์ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัหยา่ติง 华美达安可酒店 หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

    

วันที่หก           6       หย่าตงิ –  เต้าเฉิง – ทุ่งหญ้าถ่ากง  – วัดถ่ากง หย่าเจียง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นําทา่นเดินกลบัเมืองหยา่เจียง  ระหวา่งทางผา่นเมือง

เต้าเฉิง โดยจะผา่นเมืองท่ีสงูท่ีสดุ ในโลก เมืองหล่ีถาง 
และ แนวสนัเขาคา่จ่ือลาซาน  ซึง่มีความสงู 4,500-
4,700 เมตร จากระดบันํา้ทะเล  นอกจากนีย้งัผา่นชม 
แนวเขาหิน ไท่จื่อซาน รูปร่างแปลกตา  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
  ราวเดือนตลุาคมเป็นช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นส ี ชมวิวทุง่

หญ้าสองข้างทางเปลีย่นเป็นสเีหลอืง ส้ม แดง สลบัหญ้า
เขียว งดงามมากระหวา่งทางผา่น ชมความอศัจรรย์ท่ีนา่
ชวนมอง ทุ่งหญ้าถ่ากง ได้รับการขนานนามวา่ ทุง่หญ้า

สวรรค์สร้าง ทา่นจะได้สมัผสักลิน่อายของดอกไม้ป่า
และดอกหญ้าท่ีโชยละมนุกระทบจมกูจนได้กลิน่หอม
เหมือนดัง่ทา่นได้อยูบ่นสรวงสวรรค์และช่วงหน้าหนาว
ดินแดนแหง่นีจ้ะขาวโพลนไปด้วยหิมะบรรยากาศ
สวยงามดัง่สวิตเซอร์แลนด์แหง่แด นตะวนัออก จากนัน้
นําทา่นไปเยือน วัดถ่ากง วดัพทุธนิกายมหายานแบบ
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ทิเบต ท่ีตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของตวัเมือง อยูห่า่งไปประมณ 4 กิโลเตร เป็นวดัท่ีผู้คนในเมืองให้
ความ เคารพสกัการะเป็นอยา่งมาก    

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัหยา่เจียง驿都大酒店 หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 

วันที่เจ็ด         7     หย่าเจียง – สะพานหลูติง้เฉียว– คังติง้ – เฉินตู   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ทา่นเดินทางสูเ่มืองหลูติง้ จงัหวดัปกครองตนเองทิเบตใน
มณฑลเสฉวนตัง้อยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงใต้  มณฑลเสฉวน 
ถ้า เข้าไปทิเบตจะเป็นทางท่ีจําเป็นต้อนผา่นเมืองหนึง่หา่ง
จากเมืองเฉิงต ูประมาณ 285 กิโลเมตร  เป็นดินแดนท่ีมีชน
กลุม่น้อยอาศยัอยูถ่ึง 16 ชนเผา่  โดยมี ชาวฮนั ชาวทิเบต 
เผา่ยี่ และ อ่ืน ๆ อีก เป็นเมืองท่ีมีพืน้ท่ีเลก็ ประชากร
หนาแนน่ท่ีสดุแตร่ะดบัการศกึษาของประชากรคอ่นข้างสงู  
ถือเป็นกรุ่มของพืน้ท่ีภเูขา ท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่ง
รวดเร็ว 

  ชมสะพานแขวนเก่าแก่ท่ีสดุของจีน สะพานหลู่ติง้เฉียว ซึง่
เป็นสะพานแขวนเก่าแก่ท่ีสดุของจีน สร้างเม่ือปี 1705 สมยัจกัรพรรดิคงัซี แหง่ราชวงศ์ชิง ความยาว 
103 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ใช้โซเ่หลก็ 13 เส้นขงึระหวา่งสองฝ่ัง พืน้สะพานปดู้วยไม้กระดาน สะพาน
แหง่นีมี้ความสาํคญัในประวติัศาสตร์ยุคใกล้ของจีน เม่ือกองทพัแดงสู้รบกบักองทพัของรัฐบาลเจียงไค
เช็คในปี 1935 และได้สร้างวีรกรรมพลชีีพในการแยง่ยดึสะพานนีม้าจากกองทพัก๊กม่ินตัง๋   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัเมืองเฉินต ู ผา่นเมืองคังติง้ 

Kangding   เป็นประตเูข้าสูห่ลงัคาโลกท่ีสาํคญัท่ีสดุแห่ง
หนึง่ อยูม่ณฑลเสฉวน เป็นเมืองหลวงจงัหวดักนัจือชาว
ทิเบตปกครองตนเอง เป็นเมืองมีช่ือเสยีงดงัมากในประเทศ

ฝร่ังมานาน มีชาวทิเบตอาศยัอยูม่ากท่ีสดุรองลงมาจาก
ทิเบต หา่งจากเมืองเฉินต ู 320 กม.(นัง่รถต้อง 7 ชม.) 
เน่ืองจากเมืองคงัติง้นัน้มีสถานทอ่งเท่ียวมากมาย(รวมทัง้
แชงกรีลา่แหง่สดุท้ายเต้าเฉิน) ทางการจีนจึงได้สร้าง
สนามบินขึน้มาเพื่อความสะดวกสบายในกานเดินทางสู่
เมืองคงัติง้ สนามบินหา่งจากตวัเมืองคงัติง้ 38 กม. ทางวิ่ง
ของเคร่ืองบิน 4200 เมตร ลงทนุ 1 พนัล้านหยวนจีน สงูจากระดบันํา้ทะเล 4290 เมตร เป็นสนามบิน
สงูท่ีสดุของโลก ใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลาสองปีจึงจะแล้วเสร็จ   ถึง เมืองเฉิงต ู เป็นเมืองท่ีเป็น
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ศนูย์กลางของการเดินทางทัง้ทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงการเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, 
วฒันธรรมและการปกครอง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีความเป็น “เมืองจีน” อยา่งท่ีผู้คนได้จินตนาการไว้ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเฉินตู艾克美雅阁大酒店 หรือเทียบเทา่ระดบั  4 ดาว 

 

วันที่แปด          8      เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินจินหล่ี – กรุงเทพฯ    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ทา่นเดินทางสูแ่หลง่ช้อปปิง้ ถนนจนิหล่ี เป็นถนนคน
เดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอยา่งดี มี
สนิค้าตา่งๆมากมายให้ทา่นได้ช้อปปิง้เลอืกซือ้สนิค้า
ตามอธัยาศยั 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
   สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
15.55 น.  นําทา่นสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี TG619 

17.35 น.       ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ   เฉิงตู ส่ีดรุณี ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง 8วัน  การบินไทย 
ก าหนดการเดินทาง 

ขัน้ต ่า 20ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

มกราคม – กันยายน 2563 39,900บาท /ท่าน 6,800 บาท /ท่าน 

อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  คา่นํา้หนกักระเป๋า ไม่เกินท่ีสายการบินกําหนด 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม์ 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 240หยวน/ทา่น  
   คา่นํา้หนกัเกินท่ีสายการบินกําหนด 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

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

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัววเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้  

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

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

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

เอกสารวีซ่า  1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต่ํากวา่ 6 เดือน  
2.  รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพด้วยกระดาษปกติ 
    ฉากหลงัสขีาว เปิดหน้า เปิดใบห ู ห้ามใสเ่คร่ืองประดบั ห้ามใสเ่สือ้สขีาว  

สถานทตูจีน ไม่รับเลม่ของทา่นวีซา่ในกรณีดงันีคื้อ 

1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง ไว้ผมยาว แตง่หน้า ทาปาก  
2. นํารูปเก่าท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายเลน่ๆ มีวิวด้านหลงั ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตดัใช้ เพื่อยื่นวีซา่ 
4. นํารูปท่ีเป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปท่ีใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 


