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� อทุยานหย่าติง  อนังดงามไร้ที�ติ สมญานาม  THE LAST SHANGRI - LA " 

� ชมอทุยานภูเขาสี�ดรุณ ี ยอดเขาที�สูงอนัดับสอง มณฑลเสฉวน 

� เมอืงตันปา หมู่บ้านชาวทเิบตที�สวยที�สุดในโลก 

� ชม เมอืงซินตูเฉียว ดินแดนในฝันของนักถ่ายภาพ  
 

กาํหนดการเดนิทาง    2-9 พฤศจกิายน 2562 

 

วันที�แรก         1     กรุงเทพฯ – เมืองเฉิงตู – เมืองตูเจียงเอี &ยน   

08.00 น. � พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั !น 4 บริเวณ 
ประต ู 2-3 เค้าน์เตอร์ D โดยสายการบนิไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที1ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแก่ทา่น  

10.55 น.   �ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที�ยวบินที� TG618 
     � รับประทานอาหารและเครื1องดื1มบนเครื1อง 
15.05 น.  ถึงสนามบนิ นครเฉินตู  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองตูเจียงเอี &ยน เมือง 

เล็กๆในมณฑลเสฉวน ( ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั1วโมง 30นาที ) 
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คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
    หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูที่1พกั ใกล้เมืองโบราณตเูจียงเอี !ยน 

�พักตูเจียงเอี &ยน  Holiday Inn  Express Dujiangyan  Ancient City  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วันที�สอง          2    เฉินตู - วั�วหลง  - อุทยานภูเขาสี�ดรุณี – ซวงเฉียวโกว – ตันปา 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ อุทยานภูเขาสี�ดรุณี ( ใชเ่วลาเดนิทาง 
ประมาณ 3 ชั1วโมง 30 นาที ) ผา่นเขต วั�วหลง  ชมวิวสอง
ข้างทางทศันียภาพอนังดงามของภเูขาซื1อกเูหนียง(สี1ดรุณี) 
และทิวเขาเจียจิน (หมีแพนด้า) มีแพนด้ายกัษ์ กวา่ร้อยละ 
30 ทั1วโลก สตัว์ใกล้ศนูย์พนัธุ์หลากหลายสายพนัธุ์อื1น ๆ   
ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 สปีชีส์ และคาดว่ามีความใกล้เคียงกบัป่ายคุเทอร์เชีย  

เที�ยง     �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
อทุยานภเูขาสี1ดรุณี ทิวทศัน์ประกอบด้วยหบุเขา 3 แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจื1อโกว) นําทา่น
นั1งรถของอทุยานเข้าชม ซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื !นที1รวม 216 
ตารางกิโลเมตร จดุท่องเที1ยวแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรก หุบเขาหยนิหยาง ทุง่ต้นหยาง แล้ว
เดนิทางเข้าสูส่่วนลกึสดุทา่นจะได้เห็นธารนํ !าแข็ง ภเูขากระจกแก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ 
ยอดเขากระตา่ย ส่วนกลาง นําทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นที1สาม นําท่านชมทุ่งหญ้าเหนี�ยนห

ยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เชน่ ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตั !งครรภ์ 
ถ่ายรูปกนัอยา่งจใุจกบัท้องทุ่งกว้างที1มีฉากหลงัเป็นภเูขาสงูปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะมีลําธาร
ใสสะอาดและสนสงูสีเขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี เชน่ เขียวออ่น เขียวแก่ เหลืองส้ม แดง 
นํ !าตาลเข้ม เนื1องจากฤดกูาลใบไม้ร่วงที1กําลงัมาเยือน   
 
 
 
 
 
  
จากนั !นนําทา่นสูเ่มืองตันปา หบุเขาแหง่สาวงาม ตั !งอยู่ริมโตรกผาสงูตระหง่าน ด้านหนึ1งคือแมนํ่ !าต้าตู
ที1เชี1ยวกราก อีกด้านคือภผูาสงู เป็นเมืองที1มีพื !นที1หลากหลายรูปแบบ ตวัเมืองตนัปาถือได้วา่เป็นเมือง
ที1มีความเจริญมากเมืองหนึ1งเมื1อเทียบกบัเมืองอื1นๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมืองหน้าดา่นที1สําคญัมากของ
แคว้นคามทิเบต มีสมญาวา่ “อาณาจกัรพนัป้อม” ตนัปาเริ1มสร้างป้อมปราการตั !งแตส่มยัราชวงศ์ฮั1น
เมื1อค.ศ. 1,700 ปีก่อน ซึ1งเคยมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 แหง่ หมูบ้่านขนาดใหญ่บางหมูบ้่านก็มี
ป้อมมากกวา่ 100 แหง่ ปัจจบุนัมีป้อมปราการเหลืออยู ่ 562 แหง่ ทา่นจะได้เห็นหอสงัเกตกุารณ์แบบ
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ทิเบตตั !งกระจายอยูท่ั1วไป นอกจากตนัปามีหบุเขาที1สวยงามแล้ว ยงัมีหญิงสาวสวย จนเป็นที1รับรู้กนัทั !ง
แผน่ดนิจีนวา่ ชมหมูบ้่านทิเบตที1สวยที1สดุต้องมาที1ตนัปา ชมหญิงทิเบตสวยที1สดุก็ต้องมาที1ตนัปา
เชน่กนั 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
�พักตันปา澜峰大酒店 หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที�สาม          3    เมืองตันปา – หมู่บ้านชาวทเิบต    หอเตียวโหลว– ซินตูเฉียว    – เมืองหย่าเจียง      

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเที1ยวชม หอเตียวโหลว ป้อมโบราณ
ของตนัปา หอเตียวโหลว มีรูปทรงหลายหลาก 
สี1เหลี1ยม ห้าเหลี1ยม หกเหลี1ยม แปดเหลี1ยม สิบ
สองเหลี1ยม สิบสามเหลี1ยม โดยป้อมสี1เหลี1ยม
นบัวา่เดน่ที1สดุ เมื1อพิจารณาในด้านประโยชน์
ใช้สอย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ป้อมประจําบ้านและ
ป้อมประจําหมูบ้่าน ซึ1งจะสร้างตามจดุชยัภมูิริมเส้นทาง
ที1สําคญัและที1สงูบนสนัเขา ป้อมประจําหมูบ้่าน แบง่เป็น 
ป้อมจดุไฟแจ้งเหต ุ ป้อมปราการเพื1อการสู้รบ ป้อม
โบราณของตนัปามีลกัษณะตรงดิ1ง มมุแหลมเหมือนดั1ง
ปลายมีด พื !นกําแพงเรียบเป็นระเบียบ ตวักําแพงก่อด้วย
ก้อนหินแนน่หนาและแข็งแรง  
นําทา่นเที1ยวชม หมูบ้่านเจียจจูงัไช ่หมู่บ้านชาวทเิบต 
ที1ตั !งอยูใ่นหบุเขาหมูบ้่านเจียจจูงัไช ่สร้างขึ !นจากไม้และ
หิน โดยชั !นล่างสดุเป็นพื !นที1เลี !ยงสตัว์ ชั !นถดัมาจะเป็นที1
อยูอ่าศยัของเจ้าบ้าน สว่นดาดฟ้าด้านบนใช้สําหรับตาก
พืชผลทางการเกษตร บานหน้าตา่งประตขูองบ้านแตล่ะ
หลงัทําจากไม้ที1ได้รับการแกะสลกัและลงสีไว้อยา่งงดงาม ลกัษณะบ้านสวยโดดเดน่กวา่หมูบ้่านอื1นใน
ตานปา ก็คงตรงที1รู้จกัใช้สีสนั สีขาว แดง ดํา คาดบนตวับ้านที1ก่อด้วยหินแผน่เล็กๆ เรียงซ้อนกนั มมุ
ของหลงัคามียอดแหลมวางหินสีขาว ที1ถือวา่เป็นหินศกัดิPสิทธิPเอาไว้ ด้วยความสวยโดดเดน่จงึทําให้ 
National Geographic ของเมืองจีน ยกให้เป็นหมู่บ้านที1สวยที1สดุของประเทศจีนดอกหญ้าที1โชยละมนุ
กระทบจมกูจนได้กลิ1นหอมเหมือนดั1งท่านได้อยูบ่นสรวงสวรรค์และชว่งหน้าหนาวดนิแดนแหง่นี !จะขาว
โพลนไปด้วยหิมะบรรยากาศสวยงามดั1งสวิตเซอร์แลนด์แหง่แดนตะวนัออก   

เที�ยง      �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทา่นสู ่ เมืองหย่าเจียง ผา่นเมืองซินตูเฉียว สวรรค์
ของนกัถ่ายภาพ มีวิวสวยงาม สามารถถ่ายภาพมากมาย 
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เชน่ วิวภเูขากงักาภเูขาที1สงูในมณฑลเสฉวน ที1สดุ  แนวหินสีแดง แนวหินรูปร่างแปลกตา 
ถึงเมืองหย่าเจียง ตั !งอยูท่างภาคกลางของมณฑล เสฉวน ในภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน หา่งจาก  
เมืองเฉิงตรูาว 120 กิโลเมตร มีภเูขาที1สวยงาม มี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที1งดงาม เป็นพื !นที1ที1มี
อากาศสะอาดสดชื1น ปริมาณนํ !าฝนโดยเฉลี1ย 1,800 
มิลลิเมตรตอ่ปี จนได้รับการขนานนามว่า “เมืองแหง่ฝน” 
เพราะเป็นเขตที1มีปริมาณนํ !าฝนมากที1สดุของมณฑลเสฉ
วน เป็นเมืองท่องเที1ยวดีเดน่ของจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองแหง่มนต์เสนห์่ของจีน ประจําปี 2006 อีก
ด้วย  

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
�พักหย่าเจียง雅江雅西印象酒店 Yaxi Impression Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

 

วันที�สี�             4     เมืองหย่าเจียง –  เต้าเฉิง – ย่าตงิ      

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
   นําทา่นเดนิทางสู่ เต้าเฉิง โดยระหวา่งทางจะต้องผา่น

ภเูขาสงูถึง 3 ลกู โดยมีระดบัสงุขึ !นไปเรื1อย ๆ โดยลกูแรก
คือภเูขากอร์ซือ สงูจากระดบันํ !าทะเล 4,412 เมตร ลกูที1
สองคือภเูขาเจียนจือวาน สงูจากระดบันํ !าทะเล 4,659 
เมตร และภเูขาลกูที1สามคือคาร์จือลาห์ สงูจาก
ระดบันํ !าทะเล 4,712 เมตร  

เที�ยง    �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ ย่าตงิ “แชงการีลา่แหง่สดุท้าย” 

แหง่อ้อมกอดหบุเขาพระจนัทร์สีนํ !าเงิน หบุเขาเทพเจ้า
อนัศกัดิPสิทธิP 3 ยอด คําวา่ “แชงการีลา่” ได้รับรู้จากนว
นิยายเรื1องหนึ1งที1ชื1อ “ LOST HORIZON ” ซึ1งวางขายใน
ปีค.ศ. 1933 เขียนโดยชาวองักฤษชื1อเจมส์ฮิลตนั 
(JAMES HILTON) นวนิยายเรื1องี !ได้กลา่วถึงดนิแดนบน 

  ที1ราบสงูแหง่ หนึ1งในประเทศจีนที1เปรียบเสมือนสวรรค์
บนดนิ ตั !งอยูท่า่มกลางขนุเขาสงูใหญ่ ยอดเขาปกคลมุ
ด้วยหิมะทั !งปีที1ซึ1งมีความสงบ อากาศเย็น ผู้คนเป็นมิตร 
โดยผู้ เขียนเรียกสถานที1แหง่นี !วา่ “แชงการีล่า” และตอ่มา
จีนได้เปิดดนิแดนรอยตอ่ระหวา่งทิเบต-ยนูนาน-เสฉวน 
และเปลี1ยนชื1อจงเตี !ยน 

  ในยนูนานเป็น “แชงการีลา่”  หรือ เซียงเก๋อหลีลา 



5 
 

(XIANGGELILA)สนันิษฐานวา่ คําว่า “แชงการีลา่” ได้มาจากภาษาท้องถิ1นของคนทิเบต ภาษาตงปา 
ที1เรียกสวรรค์ ในความเชื1อทางพทุธศาสนาว่า “เซียงบาลา” (XIANGBALA) ถึงแม้ปะเทศจีนได้มีการ
ประกาศให้จงเตี !ยนเป็นแชงการีลา่แล้วก็ตาม แตก็่ยงั  มีการพดูถึง “แชงการีล่า”อีกแหง่นึ1งซึ1งอยูท่าง
ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน สว่นที1ติดกบัยนูนาน โดยมีเทือกเขาหิมะกั !นกลาง การเดนิทาง
ไมส่ะดวก ซึ1งเหมาแก่การไปทอ่งเที1ยวก่อนเป็นอยา่งยิ1ง เนื1องจากทกุสิ1งทกุอยา่งยงัคงเป็นธรรมชาติอยู่ 
ทั !งชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนในท้องถิ1น ธรรมชาตยิงัไมมี่การแตง่แต้มจงึได้สมญาว่า “แชงการีลา่แหง่
สดุท้าย” 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
�พักหย่าตงิ华美达安可酒店  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที�ห้า            5      อุทยานหย่าติง – วัดชงกู่ – ทุ่งหญ้าลั�วหรง – ทะเลสาบนํ &านม 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  นํา
ทา่นเดนิทางเข้าสู่ อุทยานหย่าตงิ ชมธรรมชาตอินั
แสนงดงามไร้ที1ตขิองภเูขาหิมะพระจนัทร์สีนํ !าเงินต้น
กําเนิดแชงกรีลา่ที1แท้จริงที1หาชมได้ยากยิ1งบนผืน พิภพ
นี !นําทา่นเปลี1ยนเป็นรถอทุยาน เพื1อเข้าสู ่ ดนิแดนแหง่
มนต์ขลงั เที1ยวชมความงดงามของหบุเขาหิมะ 3 พระ
โพธิสตัว์ที1ชาวทิเบตนบัถืออยา่งสงูสง่ได้รับสมญานาม
วา่" THE LAST SHANGRI - LA " เซียนหน่ายยื�อ 
คือพ  ระโพธิสตัว์แหง่ความกรุณา เซี1ยโยโตเจีย คือ
เซียนเทวดาผู้สงูสง่ ยานม่ายหยง คือองค์ทิพย์เทพ
พิทกัษ์ ตั !งอยูเ่ดน่เป็นสง่ากลางเขตอนรัุกษ์ยา่ติ !ง ให้ผุ้
คนที1ได้เดนิทางเข้ามาถึงเขตหบุเขาพระจนัทร์สีนํ !าเงิน
แหง่นี !ได้สกัการะ  และชื1นชมความงดงามที1ยิ1งใหญ่
ภายในอทุยาน ยงัมีความสวยงามของทะเลสาบทุง่
หญ้า และธารนํ !าแข็งอีกมาก เชน่ ทะเลสาบ 5 สี, ภเูขา
กงก่า, ทะเลสาปนมววั, ทะเลสาปธารา ฯลฯ รอทา่นอยู่
เบื !องหน้าต้อนรับการมาเยือนทกุวินาทีทีเราได้เข้าสู่
ภเูขานี !ชา่งนา่ตื1นเต้นและระทกึใจ  ยิ1งนกั บริเวณแหง่นี !
จะเตม็ไปด้วยทะเลสาบและหบุเขาที1น่าประทบัใจยิ1งนกั  

  เที1ยวชม วัดชงกู่ วดัทิเบตที1เก่าแก่ขนาดเล็กวดัชง
กู่ สร้างขึ !นมาตั !งแตส่มยัราชวงศ์หยวน อายปุระมาณ 
700 ปี ตั !งอยู่บนความสงู 3,880 เมตรเหนือ
ระดบันํ !าทะเล ตั !งอยูเ่ชิงเขาเซียนหนา่ยรื1อภายในเขตอนรัุกษ์ธรรมชาตยิา่ตงิ   

เที�ยง    �  รับประทานอาหารกลางวันในอุทยาน  
นําทา่นชมความอศัจรรย์แหง่ ทุ่งหญ้าลั�วหรง ซึ1งที1นี1สามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางมา่ยหยง่ โดด
เดน่เหนือทุง่หญ้าลั1วหรงได้อยา่งสวยงาม ณ ทุง่หญ้าลั1วหรงแหง่นี !เตม็ไปด้วยลําธารน้อยๆ ประกอบกบั
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วิวอนัเป็นเทือกเขาหิมะ ทําให้ทา่นต้องหลงมนต์สะกด
อยูที่1นี1อยา่งไมต้่องสงสยั   จากนั !นเดนิทางตอ่สู่ 
ทะเลสาบนํ &านม  ให้ทา่นได้ชมความใสของ นํ !าใน
ทะเลสาบสีดั1งเทอควอยส์ 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
�พกัหยา่ตงิ 华美达安可酒店 หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

    

วันที�หก           6       หย่าตงิ –  เต้าเฉิง – ทุ่งหญ้าถ่ากง  – วัดถ่ากง หย่าเจียง 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นําทา่นเดนิกลบัเมืองหย่าเจียง  ระหวา่งทางผา่นเมือง

เต้าเฉิง โดยจะผา่นเมืองที1สงูที1สดุ ในโลก เมืองหลี�ถาง 
และ แนวสนัเขาคา่จื1อลาซาน  ซึ1งมีความสงู 4,500-
4,700 เมตร จากระดบันํ !าทะเล  นอกจากนี !ยงัผา่นชม 
แนวเขาหิน ไท่จื�อซาน รูปร่างแปลกตา  

เที�ยง    �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  ราวเดือนตลุาคมเป็นชว่งฤดใูบไม้เปลี1ยนสี ชมวิวทุง่หญ้า

สองข้างทางเปลี1ยนเป็นสีเหลือง ส้ม แดง สลบัหญ้าเขียว 
งดงามมากระหวา่งทางผา่น ชมความอศัจรรย์ที1นา่ชวน
มอง ทุ่งหญ้าถ่ากง ได้รับการขนานนามวา่ ทุง่หญ้า

สวรรค์สร้าง ทา่นจะได้สมัผสักลิ1นอายของดอกไม้ป่า
และดอกหญ้าที1โชยละมนุกระทบจมกูจนได้กลิ1นหอม
เหมือนดั1งท่านได้อยูบ่นสรวงสวรรค์และชว่งหน้าหนาว
ดนิแดนแหง่นี !จะขาวโพลนไปด้วยหิมะบรรยากาศ
สวยงามดั1งสวิตเซอร์แลนด์แหง่แด นตะวนัออก จากนั !น
นําทา่นไปเยือน วัดถ่ากง วดัพทุธนิกายมหายานแบบ
ทิเบต ที1ตั !งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของตวัเมือง อยู่หา่ง
ไปประมณ 4 กิโลเตร เป็นวดัที1ผู้คนในเมืองให้ความ เคารพสกัการะเป็นอยา่งมาก    

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
�พักหย่าเจียง雅江雅西印象酒店 Yaxi Impression Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที�เจ็ด         7     หย่าเจียง – สะพานหลูติ &งเฉียว– คังติ &ง – เฉินตู   

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ทา่นเดนิทางสูเ่มืองหลูติ &ง จงัหวดัปกครองตนเองทิเบตใน
มณฑลเสฉวนตั !งอยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงใต้  มณฑลเสฉวน 
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ถ้า เข้าไปทิเบตจะเป็นทางที1จําเป็นต้อนผ่านเมืองหนึ1งห่าง
จากเมืองเฉิงต ูประมาณ 285 กิโลเมตร  เป็นดนิแดนที1มีชน
กลุม่น้อยอาศยัอยูถึ่ง 16 ชนเผา่  โดยมี ชาวฮนั ชาวทิเบต 
เผา่ยี1 และ อื1น ๆ อีก เป็นเมืองที1มีพื !นที1เล็ก ประชากร
หนาแนน่ที1สดุแตร่ะดบัการศกึษาของประชากรคอ่นข้างสงู  
ถือเป็นกรุ่มของพื !นที1ภเูขา ที1มีการพฒันาทางเศรษฐกิจ
อยา่งรวดเร็ว 

  ชมสะพานแขวนเก่าแก่ที1สดุของจีน สะพานหลู่ติ &งเฉียว ซึ1งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที1สดุของจีน สร้าง
เมื1อปี 1705 สมยัจกัรพรรดิคงัซี แหง่ราชวงศ์ชิง ความยาว 103 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ใช้โซเ่หล็ก 13 
เส้นขงึระหวา่งสองฝั1ง พื !นสะพานปดู้วยไม้กระดาน สะพาน
แหง่นี !มีความสําคญัในประวตัศิาสตร์ยคุใกล้ของจีน เมื1อ
กองทพัแดงสู้รบกบักองทพัของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี 
1935 และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพในการแยง่ยึดสะพานนี !มา
จากกองทพัก๊กมิ1นตัqง   

เที�ยง    �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  จากนั !นนําทา่นเดนิทางกลบัเมืองเฉินต ู ผา่นเมืองคังติ &ง Kangding   เป็นประตเูข้าสูห่ลงัคาโลกที1

สําคญัที1สดุแหง่หนึ1ง อยูม่ณฑลเสฉวน เป็นเมืองหลวงจงัหวดักนัจือชาวทิเบตปกครองตนเอง เป็นเมือง
มีชื1อเสียงดงัมากในประเทศฝรั1งมานาน มีชาวทิเบตอาศยัอยูม่ากที1สดุรองลงมาจากทิเบต หา่งจาก
เมืองเฉินต ู320 กม.(นั1งรถต้อง 7 ชม.) เนื1องจากเมืองคงัติ !งนั !นมีสถานทอ่งเที1ยวมากมาย(รวมทั !งแชงกรี
ลา่แหง่สดุท้ายเต้าเฉิน) ทางการจีนจงึได้สร้างสนามบนิขึ !นมาเพื1อความสะดวกสบายในกานเดนิทางสู่
เมืองคงัติ !ง สนามบนิห่างจากตวัเมืองคงัติ !ง 38 กม. ทางวิ1ง
ของเครื1องบนิ 4200 เมตร ลงทนุ 1 พนัล้านหยวนจีน สงู
จากระดบันํ !าทะเล 4290 เมตร เป็นสนามบนิสงูที1สดุของ
โลก ใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลาสองปีจงึจะแล้วเสร็จ   ถึง 
เมืองเฉิงตู เป็นเมืองที1เป็นศนูย์กลางของการเดินทางทั !ง
ทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงการเป็นศนูย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการปกครอง อีกทั !งยงัเป็นเมืองที1มีความเป็น “เมืองจีน” อยา่งที1ผู้คน
ได้จินตนาการไว้ 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
พักเฉินตู艾克美雅阁大酒店 หรือเทียบเทา่ระดบั  4 ดาว 

 

วันที�แปด          8      เมืองเฉินตู – ถนนคนเดนิจินหลี� – กรุงเทพฯ    
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เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ช้อปปิ!ง ถนนจินหลี� เป็นถนนคน
เดนิที1รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอยา่งดี มี
สินค้าตา่งๆมากมายให้ทา่นได้ช้อปปิ!งเลือกซื !อสินค้า
ตามอธัยาศยั 

เที�ยง    �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบนิเมืองเฉินต ู
15.55 น.  นําทา่นสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยเที1ยวบนิที1 TG619 

17.35 น.       ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิฯ โดยสวสัดภิาพ 
������ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ������ 

 
 
 

อัตราค่าบริการ   เฉิงตู สี�ดรุณี ตันปา เต้าเฉิง หย่าตงิ 8วัน  การบินไทย 
กาํหนดการเดนิทาง 

ขั &นตํ�า 20ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 

พักเดี�ยวเพิ�ม 

ผู้ใหญ่  พักห้องละ 2 ท่าน  41,900บาท/ท่าน 8,800 บาท /ท่าน 

อัตรานี &รวม �  คา่ตัqวเครื1องบนิไปกลบั (ตัqวกรุ๊ป) � คา่นํ !าหนกักระเป๋า ไมเ่กินที1สายการบนิกําหนด 
�  คา่ที1พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)  �  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  

  �  คา่วีซา่ ท่องเที1ยวกรุ๊ป  � บตัรเข้าชมสถานที1ตา่ง ๆ ตามรายการ  
�  อาหารครบทกุมื !อตามรายการ    
�  คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที1นั1งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม์ 

อัตรานี &ไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื1องดื1มนอกรายการ  เป็นต้น. 
�   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ1น  
�   คา่นํ !าหนกัเกินที1สายการบนิกําหนด 
�  คา่ภาษีมลูคา่เพิ1ม 7 % ภาษีหกั ณ ที1จา่ย 3 %และ ภาษีนกัท่องเที1ยว (ถ้ามี) 

เอกสารวีซ่า  1. หนงัสือเดินทางที1มีอายจุนถึงวนัเดนิทางไมตํ่1ากว่า 6 เดือน  
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ !ว 2 ใบ  ** ถ่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน ** อดัภาพด้วยกระดาษปกติ 
    ฉากหลงัสีขาว เปิดหน้า เปิดใบห ู ห้ามใสเ่ครื1องประดบั ห้ามใสเ่สื !อสีขาว  

สถานทตูจีน ไมรั่บเลม่ของท่านวีซา่ในกรณีดงันี !คือ 

1. ชื1อเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที1ดเูป็นหญิง ไว้ผมยาว แตง่หน้า ทาปาก  
2. นํารูปเก่าที1ถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายเลน่ๆ มีวิวด้านหลงั ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตดัใช้ เพื1อยื1นวีซา่ 
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4. นํารูปที1เป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปที1ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
 
หมายเหตุ   

-บริษทัฯมีสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธิ� ที�
จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึ,นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื,อ ไม่
เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
เงื�อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศ ซึ�งไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายตา่งๆ  ที�อยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ,น ทั,งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

 


