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มณฑลชผนโห่ ซฝหนผน ก้นเหธ ชาขา่ 8ทนั 
ดผนแดนหลนัใาฌลก แหลน่ธารฬธรรม ทุน่หญ้าตระการตา  

ทะเลสาบน า้เใฎมญหญท่ฝ่สดุญนจฝน – ทะเลดธกมสัดาร์ต 1ปฝ มฝใรัน้ 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 ล่ธนเรธืชมทะเลสาบชผนโห่ ทะเลสาบน า้เใฎมทฝญ่หญท่ฝ่สดุญนจฝน 
 ชมทะเลดธกมสัตารด์ อืน้ทฝห่กแสนเธเใธร์  1 ปฝมฝใรัน้  
 บผนสบาฬการบผนโทฬ อรธ้มสาฬการบผนภาฬญนประเทถ  โมล่นรา้นรฐับาล 
 

ก าหนดการเดนิทาง        11-18  กรกฎาคม 2563  
    18-25  กรกฎาคม 2563 
 

วันแรก  (1)  กรุงเทพฯ สุวรรณภมูิ – เมืองเฉินตู - ถนนคนเดินชุนซ ี   

15.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 บริเวณ  (ประตท่ีู 2-3 ) เคาท์เตอร์ 

D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแก่ทา่น  
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10.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG618  

   บริการอาหารกลางวนั บนเคร่ือง  
   เวลาท่ีจีน เร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง  
14.25 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  เป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางของการเดินทางทัง้ทางอากาศและ

ทางรถไฟ รวมไปถึงการเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการปกครอง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความเป็น “เมืองจีน” อยา่งท่ีผู้คนได้จินตนาการไว้หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง  
จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ถนนคนเดินชุนซ ี春熙路 ถนนคนเดินใจ
กลางเมืองเฉิงตแูหลง่รวบรวมสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าแบรนด์

เนมทัง้หลาย อาทิเช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ทา่น
อิสระช้อปปิง้ตาม  อธัยาศยั   เวลานดัหมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
  พักเมืองเฉินต ู 總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า 

  

วันที่สอง (2) เมืองเฉินตู – เมืองซีหนิง – อารามถาเอ๋อซื่อ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

  นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
09.15  น. ออกเดินทางสูเ่มืองซีหนิง โดยสายการบินไชนา่อิสเทิรน์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MU5653 

10.55  น.       ถึงสนามบิน เมืองซีหนิง 西宁 เมืองเอกของมณฑลชิงไห ่มณฑล
ขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีราบสงูทิเบต-ชิงไห ่ท่ีมีความสงูเฉลีย่กวา่ 
3,000 เมตร จากระดบันํา้ทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 
ล้านคน ภมิูประเทศเป็นภเูขาและท่ีราบสงู เสน่ห์ของชิงไหคื่อความ
รกร้างหา่งไกลและความเป็นอยูข่องชนเผา่เร่ร่อน  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นชม อารามถาเอ๋อซื่อ 塔尔寺(25 กิโลเมตรจากตวัเมือง) อารามแบบทิเบตสร้างทบัสถานท่ีเกิด
ของพระสงักปัปะ พระผู้ก่อตัง้นิกายหมวกเหลอืงขึน้ในทิเบต วดันีส้ร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1560 สมยัราชวงศ์หมิง 
เคยถกูทําลายในปี ค.ศ. 1980 ช่วงปฏิวติัวฒันธรรมแตใ่นภายหลงัได้มีการบูรณะขึน้มาใหม่ มีพืน้ท่ีรวม 10 
เฮกเตอร์ มีห้องโถงใหญ่ 15 ห้อง ห้องพกัสงฆ์ 9,300 ห้อง รวมพืน้ท่ีใช้สอย 450,000 ตารางเมตร ตวัอาคาร
ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมฮัน่ผสมทิเบต ชมหอประติมากรรมเนยจามรี ท่ีแกะสลกัเป็นภาพชาดกและ
ตํานานปรัมปราของชาวทิเบต  
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 พักเมืองซีหนิง西宁万达嘉华酒店 Wanda Realm Xining ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม (3) เมืองซีหนิง – ผ่านชมเขาสุริยันจันทรา หรือ ย่ือเอวีย้ซาน – แกรนด์แคนยอนหลงหยาง – 
อุทยานแห่งชาตหิลงหยางเสีย - เมืองก้งเหอ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
นําทา่นเดินทางสูแ่กรนด์แคนยอนหลงหยาง ระหวา่ง
ทางผา่นชม เขาสุริยันจันทรา หรือ ย่ือเอวีย้ซาน  
(日月山)  บริเวณท่ีเรียกวา่ ยือ่เอวีย้ซานนัน้ อยูห่า่งจาก
เมืองซีหนิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ตัง้อยูท่างตอนใต้ของ
อําเภอหวงเหวียนเสีย้น(湟 源 县) เนินดินมีดินทราย
ออกไปทางสแีดง และเป็นเส้นแบง่เขตแดนระหวา่งพวกเป่ยเวย่ (เวย่เหนือ) กบัพวกชนเผา่ถอูวีห้นุ และ
ระหวา่งราชวงศ์ถงักบัราชวงศ์ถู่โปของทิเบต  ตามตํานาน
เลา่วา่ เม่ือองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงแหง่ราชวงศ์ถงั 
ออกเดินทางจากเมืองฉางอานในเดือนอ้าย ตามปฏิทิน
จนัทรคติของจีน ค.ศ. 641 องค์หญิง เพื่อเป็นฑตูไมตรี
ระหวา่งราชวงศ์ถงักบัราชวงศ์ถู่โปของทิเบต และคณะได้
ผา่นเมืองเสยีหยาง หลง่ซี หลินเซี่ย แล้วข้ามลาํนํา้หวง
เหอ เข้าสูชิ่งไหมุ่่งหน้าไปทางทิศตะวนัตก จนถึงช่ือหลิง่
หรือยื่อเอวีย้ซาน ได้หยดุพกัและพบปะกบัองค์หญิงหงฮ
วา่ ท่ีเป็นเจ้าสาวการเมือง ถกูสง่ให้แตง่งานกับอ๋องของ
เผา่ถู่อวีห้นุ ก่อนหน้านี ้ โดยมีการจดัเลีย้งกนัอยา่ง
เอิกเกริก องค์หญิงเหวินเฉิงได้นําเอาศิลปะความรู้
วิทยาการตา่งๆ ของจีนอาทิ อกัษรศาสตร์ การดนตรี การ
เพาะปลกู ทอผ้า การทํากระดาษและหมึก ฯลฯ ไป
เผยแพร่ยงัดินแดนอนัหา่งไกลนี ้แคว้นถู่ฟานและราชวงศ์
ถงัจึงรักษาไมตรีอนัดีสบืมา (แม้วา่ภายหลงัแคว้นถู่ฟานได้เกิดข้อขดัแย้งกบัราชสาํนกัถงัในรัชสมยัตอ่มา 
แตอ่งค์หญิงเหวินเฉิงยงัคงได้รับการเคารพเทิดทูนอยา่งสงูในหมู่ชนชาวทิเบต จวบจนปัจจุบนั)   
จากนัน้นําทา่น ชมแกรนด์แคนยอนหลงหยาง龙羊大峡谷

หา่งจากจุดต้นนํา้ของแม่นํา้เหลอืง 1,684 กิโลเมตร 
"Longyang" ภาษาทิเบตหมายถึงหบุเขาท่ีสงูชนั ปากหบุเขา
กว้างเพียง 30 เมตรความยาว 33 กิโลเมตร และสองด้าน
เป็นหินตะกอนแกะสลกัแบบธรรมชาติมีความสงูเกือบ 200 
เมตร คณุสมบติัคือ เงียบ ลกึ แปลกประหลาด อนัตราย หนาแนน่  

http://www.oceansmile.com/China/vdoTibet1.htm
http://www.oceansmile.com/China/vdoTibet1.htm
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เป็นหบุเขาท่ีงดงามท่ีสดุในแม่นํา้เหลอืง  จากการวิจยัทาง
ธรณีวิทยาพบวา่แม่นํา้ฮวงโหเกิดมานานกวา่ 40,000 ปี หบุเขา
หลงหยางในช่วง 40,000 ปีท่ีผา่นมาไม่เคยเปลีย่นไป  จึง
สมควรได้รับช่ือ ช่องทางนํา้โบราณแหง่แรกท่ีราบสงู  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นชมอุทยานทางธรณีแห่งชาติหลงหยางเสีย 龙羊峡土

林国家地质公园   ตัง้ระดบัความสงูเฉลีย่ 2,700 เมตร พืน้ท่ี
ตอ่เน่ืองมากกวา่ 50 กิโลเมตร และพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 600 
เอเคอร์  ถกูสร้างขึน้ในช่วงการเคลือ่นไหวของเปลอืกโลกทาง
ธรณีวิทยา ผลกระทบสว่นใหญ่จากการกดัเซาะของนํา้ไหล ทํา
ให้ดินป่าเกิดจากการทบัถม ดไูกลออกไปเหมือนป่าแหง่ดินเหลอืงดงันัน้เราจึงเรียกมนัวา่ป่าดิน เป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวสาํคญั และทําให้ทา่นจินตนาการแบบตา่งๆออกมา เช่นภเูขานําโชค อูฐด่ืมนํา้  สะพานเทียนเซิน  

เขานกยงู  โลกใต้ทะเล  ความมืดและแสงตกักนั ทําให้ป่าดินมีสแีดงสดและงดงาม  นอกจากนีย้งัมีคนํูา้ 
ภเูขาทรายที่แห้งแล้ง  และหบุเขาสงูต่ํา เปลีย่นเป็นภาพวาดโลกโบราณ  จึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีหายาก  
 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูเ่มืองก้งเหอ （共和县） 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 พกัเมืองก้งเหอ 共和隆豪大酒店 LONGHAO HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ส่ี (4) เมืองก้งเหอ – ทะเลสาบชิงไห่ (รวมล่องเรือ) – เมืองชาข่า - ทะเลสาบน า้เค็ม ชาข่าเหยียนหู 
(รวมรถไฟเล็ก) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเท่ียวชม ทะเลสาบชิงไห่ （青海湖） (Qinghai 

Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ใช้เวลาเท่ียว 

ประมาณ 2 ชัว่โมง) ระหวา่งทางผา่นชมดินแดนความ

งดงามของ ทุ่งดอกมัสตาร์ด 油菜花 ( ดอกมสัตาร์ดบาน

ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สงิหาคม ) สเีหลอืงอร่ามไปทัว่ 

นําทา่น ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่  

https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=154588736&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=154588736&ss_c=ssc.citiao.link
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เป็นทะเลสาบนํา้เค็มท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีน มีพืน้ท่ี 4,583 

ตรกม. มีระยะทางหา่งจากเมืองซีหนิง 150 กิโลเมตร 

สหประชาชาติจดัให้เป็น " พืน้ท่ีชุ่มนํา้แหลง่สาํคญัของ

โลก" มีจุดเดน่คือมีนํา้จึงไหลเข้าอยา่งเดียว โดยมีพืน้ท่ี

ทัง้หมด 4,500 ตารางกิโลเมตร อยูเ่หนือระดบันํา้ทะเล 

3,196 เมตร มีความยาวจากตะวนัออกถึงตะวนัตก 106 

กิโลเมตร และมีความกว้างจากใต้ถึงเหนือ 63 กิโลเมตร 

นํา้ลกึโดยเฉลีย่ 19 เมตร และลกึท่ีสดุ 39 เมตร โดยมี

ภเูขาโอบล้อมอยูท่กุทิศทานํา้ในทะเลสาบจะใสเป็นสฟีา้

และสซีฟัฟลายสามารถมองลกึลงไปได้ถึง 8-9 เมตร 

ทิวทศัน์โดยรอบเป็นทุง่หญ้า ฉากหลงัเป็นภเูขาทะมึนตดั

กบัท้องฟา้สสีดใสไร้มลภาวะ สง่เสริมให้ทะเลสาบ

สวยงาม โดดเดน่ ทะเลสาบชิงไห ่เป็นเส้นทางสําคญัของ

เส้นทางสายไหม บนเกาะตา่งๆในทะเลสาบเป็นแหลง่

อาศยัของนกนานาชนิด และเป็นแหลง่ดูนกและแหลง่

ทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัของจีนตะวนัตกเฉียงเหนือ ในขณะนี ้

การเดินเลน่และขี่จกัรยานรอบทะเลสาบชิงไห ่ ได้

กลายเป็นแหลง่ดึงดดูคนทัว่ไปในนามของ “นามบตัรสเีขียว” （绿名片） 

 

 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองชาข่า （ 茶 卡 ）(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง ) ตัง้อยูท่างตะวนัออกสดุของเขตอู
ลาน มณฑลชิงไห ่  เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "ประตตูะวนัออก" 
ของจงัหวดัไห ่ มีพืน้ท่ีประมาณ 1,610.44 ตารางกิโลเมตร
มีโรงงานเกลอื ท่ีนีมี้ภมิูอากาศแบบทวีปท่ีแห้งแล้ง ชาขา่
คือภาษาธิเบต หมายถึง"บอ่เกลอื" เมืองนีต้ัง้ช่ือตาม
ชายฝ่ังทางเหนือของทะเลสาบ  
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นําทา่นชมทะเลสาบน า้เค็ม ชาข่าเหยียนห（ู茶卡盐湖）  เป็นทะเลสาบนํา้เค็มท่ีติด1ใน4 ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศจีน วา่กนัวา่เกลอืท่ีน่ีมากพอจะเลีย้งชาวจีนทัง้ ประเทศได้ถึง 70 ปี  ทะเลสาบแห่งนีต้ัง้อยูใ่น
มณฑลชิงไหป่ระเทศจีน ระดบัความสงู 3,100 เมตร หรือ 10,100 ฟุต  

 
 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 พกัในจุดชมวิวเมืองชาขา่ 青盐 2 号宾馆 Qingyan Hotel หรือเทียบเทา่   

วันที่ห้า (5) ล่องเรือทะเลสาบชาข่า (เข้าครัง้ที่สอง) - เมืองชาข่า –  เมืองซีหนิง   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นชมทะเลสาบน า้เค็ม ชาข่าเหยียนห ู (เข้าครัง้ที่

สอง)（茶卡盐湖）  นําทา่นล่องเรือชมทะเลสาบตอนเช้า

ท่ีสวยงาม มีความยาว 15.8 กิโลเมตรและกว้าง 9.2 

กิโลเมตรและมีรูปร่างเป็นวงรีมีพืน้ท่ีทัง้หมด 105 ตาราง

กิโลเมตรมีความสวยงามราวกบัภาพฝัน ความบริสทุธ์ิสขีาว

และสฟีา้ของมนัทําให้มนัเหมือนโลกแหง่ความฝันอีกโลก

หนึง่ โดยเฉพาะในวนัท่ีมีแดด หากมีแดดจดัเป็นเวลาหลายวนัติดตอ่กนั นํา้ในทะเลสาบจะมีความเป็นผลกึ

สงู และพืน้ผิวทะเลสาบสขีาวนัน้ปกคลมุด้วยนํา้เกลอืบางๆ คณุสามารถเห็นทิวทศัน์และภาพสะท้อนท่ี

ชดัเจนและบริสทุธ์ิท่ีสดุจดัวา่เป็นเส้นทางผา่นสถานท่ีสาํคญัของเส้นทางสายไหมโบราณ หา่งจากซีหนิง 

298 กม.  ท่ีน่ีได้รับการจดัอนัดบัเป็น "หนึง่ใน 55 สถานท่ีท่ีต้องไป" โดยนิตยสารภมิูศาสตร์การทอ่งเท่ียว

แหง่ชาติ (ทา่นสามารถสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีสสีนัสดใสเพื่อถ่ายเก็บภาพท่ีสวยงาม) 

 

 

 

 

 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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นําทา่นเดินทางกลบัเมืองซีหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4.30 ชัว่โมง ) ซีหนิง (Xining) เมืองเอกของมณฑลชิงไห ่ ได้
ช่ือวา่ “จงกัว๋เช่ียต”ู 中 国 夏 都 หรือ เมืองฤดรู้อนแหง่จีน 
เพราะสงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 2,261 เมตร มีสภาพ
อากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง ฤดหูนาวไม่หนาวมาก ฤดรู้อนไม่อบ

อ้าว อากาศดีโดยเฉลีย่ตลอดทัง้ปี ซีหนิงเป็นเมืองบนเส้นทาง
สายไหมสายใต้ อายเุก่าแก่ราว 2,100 ปี และเป็นเส้นทาง
เช่ือมดินแดนจีนสมยัราชวงศ์ถงักบัดินแดนถู่ปอ หรือทิเบต ใน
ปัจจุบนั ซีหนิงเป็นจุดท่ีต้องแวะผา่นใน "เส้นทางสายไหม" 
โบราณทางตอนใต้ และ "เส้นทางโบราณซีอาน-ทิเบต" นบั 
ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-907) ของจีนเป็นต้นมา ซีหนิงเป็นเส้นทางคมนาคมสายสาํคญัและเป็น
เมืองสาํคญัทางการทหารในภาคตะวนัตก เฉียงเ  หนือของจีนจน  ได้รับสมญานามวา่เป็น "ชยัภมิูระหวา่ง
ชิงไหก่บัทิเบต" โดยระหวา่งทางเราจะผา่นชมทุม่หญ้า ฝงูแกะ ท่ีวิ่งกนัแบบ  สนกุสนาน และวิวทิวทศัน์

ตลอดสองข้างทาง  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

 พกัซีหนิง 西宁万达嘉华酒店 Wanda Realm Xining หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่หก (6) เมืองซีหนิง – เมืองเหมือนหยวน – ทะเลดอกมัสตาร์ด  – เมืองซีหนิง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทา่นเดินทางสูอ่ าเภอเหมินหยวน （门源回族自治县 ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) เขต

ปกครองตนเองเผา่หยุ ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไห่ และอยูภ่ายใต้เขตอํานาจของ
เขตปกครองตนเองทิเบตไหเ่ป่ย ซึง่อยูติ่ดกบัมณฑลกานซู ่หา่งจากซีหนิง 150 กิโลเมตร  

  
 

 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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หลงัอาหาร นําทา่นเท่ียวชมทะเลดอกมัสตาร์ด 

เหมินหยวน(ดอกอิ๊วใช่ฮัว 门源油菜花)  ในเดือนช่วง  
15-25กรกฎาคมของทกุปี จะเป็นชว่งท่ีดอกมสัตาร์ดผลิ
บานเหลอืงอร่ามพร้อมกนัทัง้หมด มีพืน้ท่ีกวา่ 600,000 
เอเคอร์ กอ่ตวัเป็นทะเลดอกมสัตาร์ด ซึง่มีระยะทาง
หลายร้อยไมล์ซึง่สร้างภมิูทศัน์ท่ีแปลกประหลาดและ
งดงาม ท้องฟา้สฟีา้ เมฆสขีาว และสทีองบนพืน้ดิน มนั
ช่างเป็นภาพอนัสวยงามดงัสวรรค์สร้าง มีความงดงาม 
ท่ีนา่ทึง่มาก ซึง่เป็นช่วงฤดกูาลแหง่การเพาะปลกู และ
ผลดิอกบานสะพร่ังเหลอืงอร่ามงามตา เปลีย่นจาก
อุตสาหกรรมทางเกษตรกลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว ท่ีดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวทัว่โลก  

ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางกลบัเมืองซีหนิง 
  

 

 

 

 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

 พกัซีหนิง 西宁万达嘉华酒店 Wanda Realm Xining หรือเทียบเทา่ 

วันที่เจ็ด (7) สุเหร่าตงกวน - สวนพฤกษศาสตร์ซีหนิง - เมืองซีหนิง – เฉินต ู

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นชมสุเหร่าตงกวน 东 关 清 真 大 寺(Dongguan 
Mosque) ช่ือเต็มวา่ “ตงกวนชิงเจินต้าซื่อ” ตวัสเุหร่าก่อสร้างตาม
แบบศิลปกรรมของชาวหยุ มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 600 ปี 
สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ศกัราชหงอู ่ราวปี ค.ศ. 1380 มีพืน้ท่ี 
1,102 ตารางเมตร เป็นหนึง่ในสีส่เุหร่าใหญ่ในเขตตะวนัตกเฉียง
เหนือของจีน เป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวมสุลมิและเป็นสถานท่ี
ประกอบพธีิทางศาสนาอิสลามท่ีสาํคญัของเมืองซีหนิง นอกจากนีย้งัเป็นสถาบนัอบรมและสอนศาสนา
อิสลามท่ีมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัทัง้ในประเทศจีนและ ตา่งประเทศ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเท่ียวชม สวนพฤกษศาสตร์ซีหนิง西宁植物园 ตัง้อยูใ่นอ่าวซีซาน  เป็นสวนธรรมชาติ เดิมเป็น
สถานเพาะปลกู ฟาร์มป่า ในปี 2523 ได้ขยายมาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ซีหนิง เป็นพืน้ท่ีสีเขียวสวน 
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ขนาดใหญ่ ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 1,000 ไร่ รวมการทอ่งเท่ียว 
การวิจยัด้านวิทยาศาสตร์ การจดัแสดงศิลปะ และการสง่เสริม
พนัธ์ุพืชใน อยูใ่นแหง่เดียววนั สร้างศิลปะการจดัพืชสวนท่ีมี
ลกัษณะตา่งๆ ปรับให้เข้ากบัลกัษณะภมิูอากาศในท้องถ่ินสริม
สร้างสายพนัธ์ุต้นไม้และพนัธ์ุพืช ให้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ 
 

 
 
 
 
 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
20.25  น. ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินตู โดยเท่ียวบินท่ี MU5654 
22.20  น.         ถึงเมืองเฉินตู นําทา่นเดินทางสูโ่รงแรมทีพกั 

  พกัเมืองเฉินต ู 總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเทา่ 

วันที่แปด       (8) ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ – เมืองเฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชม ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ ถนนแหง่นีมี้อายกุวา่พนัปีเป็นเมืองท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงาม 
ได้รับขนานนามวา่เมืองโบราณคูรั่กโรแมนติด เป็นแหลง่นดัพบของหนุม่สาว และถือเป็นสรีทอาร์ท ของเฉิน
ต ูถนนคนเดินแหง่นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างและถนนแคบ ทา่นจะหลงใหลไปกบัมนต์เสน่ห์ของเมือง
โบราณแหง่นี ้และอิสระช้อปปิง้ตลองสองข้างทางของถนนนแหง่นี  ้
 

 

 

 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน ูสมนุไพรขึน้ช่ือเฉินตู 
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
15.05น. บินลดัฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG619 

17.20น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
  ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ   



10 
 

หมายเหตุ เส้นทางท่องเที่ยวนี ้มีขึน้ที่สูงจากระดับน า้ทะเลกว่า 3,000เมตร กรุณาสอบถามก่อนจองทัวร์  

อัตราค่าบริการ  
อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ /ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน     

พักเดี่ยว 

เดือนกรกฎาคม  2563 57,800.-บาท  10,800.-บาท 

อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
  คา่วีซา่ปกติ 4 วนัทําการ     คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   

  คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่      บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
   อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
   คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
  คา่นํา้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินกําหนด  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 240 หยวน/ทา่น 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การช าระเงิน 
งวดท่ี 1 ชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  ภายใน  7 วนัหลงัจากจอง 

งวดท่ี 2 ชําระคา่ทวัร์  ส่วนที่เหลือ    ก่อนการเดินทาง  21 วนั 

2. การยกเลิก 
2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง      60 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  

 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน คา่ตัว๋รถไฟ คา่มดัจําโรงแรม  
2.2 ยกเลกิการเดินทางระหวา่ง  45-60 วนั  ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางระหวา่ง  30-45 วนั  เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั  เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 

 รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ 

ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหต ุ
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

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

 

 


