มณฑลชผนโห่ ซฝหนผน ก้นเหธ ชาข่า 8ทัน
ดผนแดนหลันใาฌลก แหล่นธารฬธรรม ทุน่ หญ้าตระการตา
ทะเลสาบนา้ เใฎมญหญ่ท่สฝ ดุ ญนจฝน – ทะเลดธกมัสดาร์ต 1ปฝมฝใรัน้

 ล่ธนเรืธชมทะเลสาบชผนโห่ ทะเลสาบนา้ เใฎมทฝญ่ หญ่ทฝส่ ดุ ญนจฝน
 ชมทะเลดธกมัสตาร์ด อืน้ ทฝห่ กแสนเธเใธร์ 1 ปฝ มใฝ รัน้
 บผนสบาฬการบผนโทฬ อร้ธมสาฬการบผนภาฬญนประเทถ โม่ลนร้านรัฐบาล
กาหนดการเดินทาง

11-18 กรกฎาคม 2563
18-25 กรกฎาคม 2563

วันแรก

(1) กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – เมืองเฉินตู - ถนนคนเดินชุนซี

15.00 น.

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 บริ เวณ (ประตูที่ 2-3 ) เคาท์เตอร์
D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแก่ทา่ น
1

10.15 น.

14.25 น.

ค่า

ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG618
 บริ การอาหารกลางวัน บนเครื่ อง
 เวลาที่จีน เร็ วกว่าไทย 1 ชัว่ โมง
ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางของการเดินทางทังทางอากาศและ
้
ทางรถไฟ รวมไปถึงการเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มี
ความเป็ น “เมืองจีน” อย่างที่ผ้ คู นได้ จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
จากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ถนนคนเดินชุนซี 春熙路 ถนนคนเดินใจ
กลางเมืองเฉิงตูแหล่งรวบรวมสินค้ าพื ้นเมืองและสินค้ าแบรนด์
เนมทังหลาย
้
อาทิเช่น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ฯลฯ ให้ ทา่ น
อิสระช้ อปปิ ง้ ตาม อัธยาศัย เวลานัดหมาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักเมืองเฉินตู 總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

(2) เมืองเฉินตู – เมืองซีหนิง – อารามถาเอ๋ อซื่อ

เช้ า

 บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองเฉินตู
ออกเดินทางสูเ่ มืองซีหนิง โดยสายการบินไชน่าอิสเทิรน์แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ MU5653
ถึงสนามบิน เมืองซีหนิง 西宁 เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑล
ขนาดใหญ่ซงึ่ ตังอยู
้ บ่ นที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลีย่ กว่า
3,000 เมตร จากระดับนํ ้าทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5
ล้ านคน ภูมิประเทศเป็ นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความ
รกร้ างห่างไกลและความเป็ นอยูข่ องชนเผ่าเร่ร่อน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม อารามถาเอ๋ อซื่อ 塔 尔 寺(25 กิโลเมตรจากตัวเมือง) อารามแบบทิเบตสร้ างทับสถานที่เกิด
ของพระสังกัปปะ พระผู้ก่อตังนิ
้ กายหมวกเหลืองขึ ้นในทิเบต วัดนี ้สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1560 สมัยราชวงศ์หมิง
เคยถูกทําลายในปี ค.ศ. 1980 ช่วงปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรมแต่ในภายหลังได้ มีการบูรณะขึ ้นมาใหม่ มีพื ้นที่รวม 10
เฮกเตอร์ มีห้องโถงใหญ่ 15 ห้ อง ห้ องพักสงฆ์ 9,300 ห้ อง รวมพื ้นที่ใช้ สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคาร
ก่อสร้ างตามแบบสถาปั ตยกรรมฮัน่ ผสมทิเบต ชมหอประติมากรรมเนยจามรี ที่แกะสลักเป็ นภาพชาดกและ
ตํานานปรัมปราของชาวทิเบต

09.15 น.
10.55 น.

เที่ยง

2

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักเมืองซีหนิง 西宁万达嘉华酒店 Wanda Realm Xining ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

(3) เมืองซีหนิง – ผ่ านชมเขาสุริยันจันทรา หรือ ยื่อเอวีย้ ซาน – แกรนด์ แคนยอนหลงหยาง –
อุทยานแห่ งชาติหลงหยางเสีย - เมืองก้ งเหอ

เช้ า

 บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสูแ่ กรนด์ แคนยอนหลงหยาง ระหว่าง
ทางผ่านชม เขาสุริยันจันทรา หรือ ยื่อเอวีย้ ซาน
(日月山) บริ เวณที่เรี ยกว่า ยือ่ เอวี ้ยซานนัน้ อยูห่ า่ งจาก
เมืองซีหนิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของ
อําเภอหวงเหวียนเสี ้ยน(湟 源 县) เนินดินมีดินทราย
ออกไปทางสีแดง และเป็ นเส้ นแบ่งเขตแดนระหว่างพวกเป่ ยเว่ย (เว่ยเหนือ) กับพวกชนเผ่าถูอวี ้หุน และ
ระหว่างราชวงศ์ถงั กับราชวงศ์ถ่โู ปของทิเบต ตามตํานาน
เล่าว่า เมื่อองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงแห่งราชวงศ์ถงั
ออกเดินทางจากเมืองฉางอานในเดือนอ้ าย ตามปฏิทิน
จันทรคติของจีน ค.ศ. 641 องค์หญิง เพื่อเป็ นฑูตไมตรี
ระหว่างราชวงศ์ถงั กับราชวงศ์ถ่โู ปของทิเบต และคณะได้
ผ่านเมืองเสียหยาง หล่งซี หลินเซี่ย แล้ วข้ ามลํานํ ้าหวง
เหอ เข้ าสูช่ ิงไห่ม่งุ หน้ าไปทางทิศตะวันตก จนถึงชื่อหลิง่
หรื อยื่อเอวี ้ยซาน ได้ หยุดพักและพบปะกับองค์หญิงหงฮ
ว่า ที่เป็ นเจ้ าสาวการเมือง ถูกส่งให้ แต่งงานกับอ๋องของ
เผ่าถู่อวี ้หุน ก่อนหน้ านี ้ โดยมีการจัดเลี ้ยงกันอย่าง
เอิกเกริ ก
องค์หญิงเหวินเฉิงได้ นําเอาศิลปะความรู้
วิทยาการต่างๆ ของจีนอาทิ อักษรศาสตร์ การดนตรี การ
เพาะปลูก ทอผ้ า การทํากระดาษและหมึก ฯลฯ ไป
เผยแพร่ยงั ดินแดนอันห่างไกลนี ้ แคว้ นถู่ฟานและราชวงศ์
ถังจึงรักษาไมตรี อนั ดีสบื มา (แม้ วา่ ภายหลังแคว้ นถู่ฟานได้ เกิดข้ อขัดแย้ งกับราชสํานักถังในรัชสมัยต่อมา
แต่องค์หญิงเหวินเฉิงยังคงได้ รับการเคารพเทิดทูนอย่างสูงในหมู่ชนชาวทิเบต จวบจนปั จจุบนั )
จากนันนํ
้ าท่าน ชมแกรนด์ แคนยอนหลงหยาง 龙羊大峡谷
ห่างจากจุดต้ นนํ ้าของแม่นํ ้าเหลือง 1,684 กิโลเมตร
"Longyang" ภาษาทิเบตหมายถึงหุบเขาที่สงู ชัน ปากหุบเขา
กว้ างเพียง 30 เมตรความยาว 33 กิโลเมตร และสองด้ าน
เป็ นหินตะกอนแกะสลักแบบธรรมชาติมีความสูงเกือบ 200
เมตร คุณสมบัติคือ เงียบ ลึก แปลกประหลาด อันตราย หนาแน่น
3

เที่ยง

เป็ นหุบเขาที่งดงามที่สดุ ในแม่นํ ้าเหลือง
จากการวิจยั ทาง
ธรณีวิทยาพบว่าแม่นํ ้าฮวงโหเกิดมานานกว่า 40,000 ปี หุบเขา
หลงหยางในช่วง 40,000 ปี ที่ผา่ นมาไม่เคยเปลีย่ นไป จึง
สมควรได้ รับชื่อ ช่องทางนํ ้าโบราณแห่งแรกที่ราบสูง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมอุทยานทางธรณีแห่ งชาติหลงหยางเสีย 龙羊峡土
林国家地质公园 ตังระดั
้ บความสูงเฉลีย่ 2,700 เมตร พื ้นที่
ต่อเนื่องมากกว่า 50 กิโลเมตร และพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
600
เอเคอร์ ถูกสร้ างขึ ้นในช่วงการเคลือ่ นไหวของเปลือกโลกทาง
ธรณีวิทยา ผลกระทบส่วนใหญ่จากการกัดเซาะของนํ ้าไหล ทํา
ให้ ดินป่ าเกิดจากการทับถม ดูไกลออกไปเหมือนป่ าแห่งดินเหลืองดังนันเราจึ
้
งเรี ยกมันว่าป่ าดิน เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญ และทําให้ ทา่ นจินตนาการแบบต่างๆออกมา เช่นภูเขานําโชค อูฐดื่มนํ ้า สะพานเทียนเซิน
เขานกยูง โลกใต้ ทะเล ความมืดและแสงตักกัน ทําให้ ป่าดินมีสแี ดงสดและงดงาม นอกจากนี ้ยังมีคนู ํ ้า
ภูเขาทรายที่แห้ งแล้ ง และหุบเขาสูงตํ่า เปลีย่ นเป็ นภาพวาดโลกโบราณ จึงเป็ นปรากฏการณ์ที่หายาก

คํ่า

ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูเ่ มืองก้ งเหอ （共和县）
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักเมืองก้ งเหอ 共和隆豪大酒店 LONGHAO HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี

(4) เมืองก้ งเหอ – ทะเลสาบชิงไห่ (รวมล่ องเรือ) – เมืองชาข่ า - ทะเลสาบนา้ เค็ม ชาข่ าเหยียนหู
(รวมรถไฟเล็ก)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเที่ยวชม ทะเลสาบชิงไห่ （青海湖） (Qinghai
Lake) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ใช้ เวลาเที่ยว
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) ระหว่างทางผ่านชมดินแดนความ
งดงามของ ทุ่งดอกมัสตาร์ ด 油菜花 ( ดอกมัสตาร์ ดบาน
ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ) สีเหลืองอร่ามไปทัว่
นําท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบชิงไห่
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เป็ นทะเลสาบนํ ้าเค็มที่ใหญ่ที่สดุ ของจีน มีพื ้นที่ 4,583
ตรกม. มีระยะทางห่างจากเมืองซีหนิง 150 กิโลเมตร
สหประชาชาติจดั ให้ เป็ น " พื ้นที่ชุ่มนํ ้าแหล่งสําคัญของ
โลก" มีจุดเด่นคือมีนํ ้าจึงไหลเข้ าอย่างเดียว โดยมีพื ้นที่
ทังหมด
้
4,500 ตารางกิโลเมตร อยูเ่ หนือระดับนํ ้าทะเล
3,196 เมตร มีความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตก 106
กิโลเมตร และมีความกว้ างจากใต้ ถึงเหนือ 63 กิโลเมตร
นํ ้าลึกโดยเฉลีย่ 19 เมตร และลึกที่สดุ 39 เมตร โดยมี
ภูเขาโอบล้ อมอยูท่ กุ ทิศทานํ ้าในทะเลสาบจะใสเป็ นสีฟา้
และสีซฟั ฟลายสามารถมองลึกลงไปได้ ถึง 8-9 เมตร
ทิวทัศน์โดยรอบเป็ นทุง่ หญ้ า ฉากหลังเป็ นภูเขาทะมึนตัด
กับท้ องฟ้าสีสดใสไร้ มลภาวะ
ส่งเสริ มให้ ทะเลสาบ
สวยงาม โดดเด่น ทะเลสาบชิงไห่ เป็ นเส้ นทางสําคัญของ
เส้ นทางสายไหม บนเกาะต่างๆในทะเลสาบเป็ นแหล่ง
อาศัยของนกนานาชนิด และเป็ นแหล่งดูนกและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ ในขณะนี ้
การเดินเล่นและขี่จกั รยานรอบทะเลสาบชิงไห่
ได้
กลายเป็ นแหล่งดึงดูดคนทัว่ ไปในนามของ “นามบัตรสีเขียว” （绿名片）

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองชาข่ า （ 茶 卡 ）(ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง ) ตังอยู
้ ท่ างตะวันออกสุดของเขตอู
ลาน มณฑลชิงไห่ เป็ นที่ร้ ูจกั กันในนาม "ประตูตะวันออก"
ของจังหวัดไห่ มีพื ้นที่ประมาณ 1,610.44 ตารางกิโลเมตร
มีโรงงานเกลือ ที่นี ้มีภมู ิอากาศแบบทวีปที่แห้ งแล้ ง ชาข่า
คือภาษาธิเบต หมายถึง"บ่อเกลือ" เมืองนี ้ตังชื
้ ่อตาม
ชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบ
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นําท่านชมทะเลสาบนา้ เค็ม ชาข่ าเหยียนหู（ 茶卡盐湖） เป็ นทะเลสาบนํ ้าเค็มที่ติด1ใน4 ที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศจีน ว่ากันว่าเกลือที่นี่มากพอจะเลี ้ยงชาวจีนทัง้ ประเทศได้ ถึง 70 ปี ทะเลสาบแห่งนี ้ตังอยู
้ ใ่ น
มณฑลชิงไห่ประเทศจีน ระดับความสูง 3,100 เมตร หรื อ 10,100 ฟุต

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักในจุดชมวิวเมืองชาข่า 青盐 2 号宾馆 Qingyan Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

(5) ล่ องเรื อทะเลสาบชาข่ า (เข้ าครัง้ ที่สอง) - เมืองชาข่ า – เมืองซีหนิง

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านชมทะเลสาบนา้ เค็ม ชาข่ าเหยียนหู (เข้ าครัง้ ที่
สอง)（茶卡盐湖） นําท่านล่ องเรือชมทะเลสาบตอนเช้ า
ที่สวยงาม มีความยาว 15.8 กิโลเมตรและกว้ าง 9.2
กิโลเมตรและมีรูปร่างเป็ นวงรี มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
105 ตาราง
กิโลเมตรมีความสวยงามราวกับภาพฝัน ความบริ สทุ ธิ์สขี าว
และสีฟา้ ของมันทําให้ มนั เหมือนโลกแห่งความฝั นอีกโลก
หนึง่ โดยเฉพาะในวันที่มีแดด หากมีแดดจัดเป็ นเวลาหลายวันติดต่อกัน นํ ้าในทะเลสาบจะมีความเป็ นผลึก
สูง และพื ้นผิวทะเลสาบสีขาวนันปกคลุ
้
มด้ วยนํ ้าเกลือบางๆ คุณสามารถเห็นทิวทัศน์และภาพสะท้ อนที่
ชัดเจนและบริ สทุ ธิ์ที่สดุ จัดว่าเป็ นเส้ นทางผ่านสถานที่สาํ คัญของเส้ นทางสายไหมโบราณ ห่างจากซีหนิง
298 กม. ที่นี่ได้ รับการจัดอันดับเป็ น "หนึง่ ใน 55 สถานที่ที่ต้องไป" โดยนิตยสารภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
แห่งชาติ (ท่านสามารถสวมใส่เสื ้อผ้ าที่สสี นั สดใสเพื่อถ่ายเก็บภาพที่สวยงาม)

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเดินทางกลับเมืองซีหนิง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
4.30 ชัว่ โมง ) ซีหนิง (Xining) เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ได้
ชื่อว่า “จงกัว๋ เชี่ยตู” 中 国 夏 都 หรื อ เมืองฤดูร้อนแห่งจีน
เพราะสูงจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง 2,261 เมตร มีสภาพ
อากาศแบบกึ่งแห้ งแล้ ง ฤดูหนาวไม่หนาวมาก ฤดูร้อนไม่อบ
อ้ าว อากาศดีโดยเฉลีย่ ตลอดทังปี
้ ซีหนิงเป็ นเมืองบนเส้ นทาง
สายไหมสายใต้ อายุเก่าแก่ราว 2,100 ปี และเป็ นเส้ นทาง
เชื่อมดินแดนจีนสมัยราชวงศ์ถงั กับดินแดนถู่ปอ หรื อทิเบต ใน
ปั จจุบนั ซีหนิงเป็ นจุดที่ต้องแวะผ่านใน "เส้ นทางสายไหม"
โบราณทางตอนใต้ และ "เส้ นทางโบราณซีอาน-ทิเบต" นับ
ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-907) ของจีนเป็ นต้ นมา ซีหนิงเป็ นเส้ นทางคมนาคมสายสําคัญและเป็ น
เมืองสําคัญทางการทหารในภาคตะวันตก เฉียงเ หนือของจีนจน ได้ รับสมญานามว่าเป็ น "ชัยภูมิระหว่าง
ชิงไห่กบั ทิเบต" โดยระหว่างทางเราจะผ่านชมทุม่ หญ้ า ฝูงแกะ ที่วิ่งกันแบบ สนุกสนาน และวิวทิวทัศน์

คํ่า

ตลอดสองข้ างทาง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักซีหนิง 西宁万达嘉华酒店 Wanda Realm Xining หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

(6) เมืองซีหนิง – เมืองเหมือนหยวน – ทะเลดอกมัสตาร์ ด – เมืองซีหนิง

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสูอ่ าเภอเหมินหยวน （门源回族自治县 ) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ) เขต
ปกครองตนเองเผ่าหุย ตังอยู
้ ใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไห่ และอยูภ่ ายใต้ เขตอํานาจของ
เขตปกครองตนเองทิเบตไห่เป่ ย ซึง่ อยูต่ ิดกับมณฑลกานซู่ ห่างจากซีหนิง 150 กิโลเมตร

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชมทะเลดอกมัสตาร์ ด
เหมินหยวน(ดอกอิ๊วใช่ ฮัว 门源油菜花) ในเดือนช่วง
15-25กรกฎาคมของทุกปี จะเป็ นช่วงที่ดอกมัสตาร์ ดผลิ
บานเหลืองอร่ามพร้ อมกันทังหมด
้
มีพื ้นที่กว่า 600,000
เอเคอร์ ก่อตัวเป็ นทะเลดอกมัสตาร์ ด ซึง่ มีระยะทาง
หลายร้ อยไมล์ซงึ่ สร้ างภูมิทศั น์ที่แปลกประหลาดและ
งดงาม ท้ องฟ้าสีฟา้ เมฆสีขาว และสีทองบนพื ้นดิน มัน
ช่างเป็ นภาพอันสวยงามดังสวรรค์สร้ าง มีความงดงาม
ที่นา่ ทึง่ มาก ซึง่ เป็ นช่วงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก และ
ผลิดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามตา
เปลีย่ นจาก
อุตสาหกรรมทางเกษตรกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวทัว่ โลก
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับเมืองซีหนิง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักซีหนิง 西宁万达嘉华酒店 Wanda Realm Xining หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

(7) สุเหร่ าตงกวน - สวนพฤกษศาสตร์ ซีหนิง - เมืองซีหนิง – เฉินตู

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านชมสุเหร่ าตงกวน 东 关 清 真 大 寺(Dongguan
Mosque) ชื่อเต็มว่า “ตงกวนชิงเจินต้ าซื่อ” ตัวสุเหร่าก่อสร้ างตาม
แบบศิลปกรรมของชาวหุย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 600 ปี
สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ศักราชหงอู่ ราวปี ค.ศ. 1380 มีพื ้นที่
1,102 ตารางเมตร เป็ นหนึง่ ในสีส่ เุ หร่าใหญ่ในเขตตะวันตกเฉียง
เหนือของจีน เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมและเป็ นสถานที่
ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่สาํ คัญของเมืองซีหนิง นอกจากนี ้ยังเป็ นสถาบันอบรมและสอนศาสนา
อิสลามที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ทังในประเทศจี
้
นและ ต่างประเทศ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์ ซีหนิง 西宁植物园 ตังอยู
้ ใ่ นอ่าวซีซาน เป็ นสวนธรรมชาติ เดิมเป็ น
สถานเพาะปลูก ฟาร์ มป่ า ในปี 2523 ได้ ขยายมาเป็ นสวนพฤกษศาสตร์ ซีหนิง เป็ นพื ้นที่สีเขียวสวน

เที่ยง
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ขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื ้นที่กว่า 1,000 ไร่ รวมการท่องเที่ยว
การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การจัดแสดงศิลปะ และการส่งเสริ ม
พันธุ์พืชใน อยูใ่ นแห่งเดียววัน สร้ างศิลปะการจัดพืชสวนที่มี
ลักษณะต่างๆ ปรับให้ เข้ ากับลักษณะภูมิอากาศในท้ องถิ่นสริ ม
สร้ างสายพันธุ์ต้นไม้ และพันธุ์พืช ให้ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ

คํ่า
20.25 น.
22.20 น.
วันที่แปด

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ MU5654
ถึงเมืองเฉินตู นําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพกั
 พักเมืองเฉินตู 總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
(8) ถนนโบราณควานจ่ ายเซียงจื่อ – เมืองเฉินตู – กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชม ถนนโบราณควานจ่ ายเซียงจื่อ ถนนแห่งนี ้มีอายุกว่าพันปี เป็ นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม
ได้ รับขนานนามว่าเมืองโบราณคูร่ ักโรแมนติด เป็ นแหล่งนัดพบของหนุม่ สาว และถือเป็ นสรี ทอาร์ ท ของเฉิน
ตู ถนนคนเดินแห่งนี ้แบ่งเป็ น 2 สาย มีทงถนนกว้
ั้
างและถนนแคบ ท่านจะหลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของเมือง
โบราณแห่งนี ้ และอิสระช้ อปปิ ง้ ตลองสองข้ างทางของถนนนแห่งนี ้

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู สมุนไพรขึ ้นชื่อเฉินตู
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองเฉินตู
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG619
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
 ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ 

15.05น.
17.20น.
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หมายเหตุ เส้ นทางท่ องเที่ยวนี ้ มีขึน้ ที่สูงจากระดับนา้ ทะเลกว่ า 3,000เมตร กรุณาสอบถามก่ อนจองทัวร์

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ
เดือนกรกฎาคม 2563

ผู้ใหญ่ /ท่ าน
พักห้ องละ 2 ท่ าน
57,800.-บาท

พักเดี่ยว
10,800.-บาท

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าวีซา่ ปกติ 4 วันทําการ
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่านํ ้าหนักเกิน ตามที่สายการบินกําหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทังทริ
้ ป 240 หยวน/ท่าน
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การชาระเงิน
งวดที่ 1 ชําระมัดจํา
ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากจอง
งวดที่ 2 ชําระค่าทัวร์ ส่ วนที่เหลือ
ก่อนการเดินทาง 21 วัน
อัตรานีร้ วม

2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ค่าตัว๋ รถไฟ ค่ามัดจําโรงแรม
2.2 ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 45-60 วัน ยึดค่ามัดจําเต็มจํานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 30-45 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตี
ค่ ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัว แทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคื นเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์
ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
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4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจาก
้
ไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
11.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดําห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดํา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก
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