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ตามรอยประวตัศิาสตรส์ามกก๊  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  มีนำคม - มถุินำยน 2566 
    9 - 16 เมษำยน 2566 
    

เฉงิตู ลา่งจง ฮัน่จง กว่างหยวน เตอ๋หยาง 8วัน 
นัง่กระเช้าด่านเจีย้นเหมนิกวน ผาพระพุทธรูปพนัองค ์  
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07.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทย( TG ) 
  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทา่น 
10.15 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG618  สูเ่มืองเฉินต ู

  ใชเ้วลาบิน 3.10 ชั่วโมง  อิสระพกัผอ่นบนเครื่อง 
   เวลาท่ีประเทศไทย ชา้กวา่ประเทศจีน 1 ชั่วโมง 
   บรกิารอาหารกลางวนั บนเครื่อง 
14.25 น. ถึงสนามบินนครเฉิงต ู  นครเฉิงตเูป็นเมืองหลวงของ

มณฑลเสฉวนซึ่งตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง
สาธารณรฐัประชาชนจีน  ศนูยก์ลางการคมนาคมและการ
สื่อสารในภมิูภาคตะวนัตกของสาธารณรฐัประชาชนจีน   
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  จากนัน้เดินทางสูเ่มืองเก่ำ
ล่ำงจง ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ) ตัง้อยูใ่น
ขอบตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ในใจกลางของ
แม่น  า้เจียหลิ๋ง 嘉陵江 มีประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 2,300 
ปี เป็นเมืองทหารท่ีส  าคญัในอาณาจกัรปาโบราณ 巴 国 
พืน้ท่ีทัง้หมดคือ 4.59 ตารางกิโลเมตรและพืน้ท่ีหลกัของ
เมืองโบราณคือ 2 ตารางกิโลเมตร เป็นบา้นเกิดของ
วฒันธรรมปีใหม่จีน 中国春节文化之乡 หนึ่งในสี่เมือง
โบราณของจีน  (ฮุยโจว 徽州古城, ผิงเหยา 平遥古城, ลี่เจียง 丽江古城) 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
              พกัเมืองลา่งจง 锦元张飞国际酒店  Jinyuan Zhangfei International Hotel หรอืเทียบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 
 

 
  07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  เชา้ น าทา่นชมเมืองเก่ำล่ำงจง 阆中古城 เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว

ระดบั AAAAA แหง่ชาติ เขตโบราณนบัพนัปี เมืองโบราณแหง่
วฒันธรรมของจีน มีสถานท่ีใหช้มมาก เช่น วดัจางเฟย วดั
หยง่อนั วดัอู่หลง ศาลาเถิงวงั วดัเจา้แม่กวนอิม วดับาบา วดั
พระใหญ่ ศาลาชวนฉวนเป่ย ศาลากวนอิม ฯลฯ ประกอบดว้ย

วันแรก           1 
                  กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภมูิ –  เมืองเฉิงตู – ล่ำงจง   

 

                 
 

วันที่สอง       2 
                เมืองเก่ำล่ำงจง – เมืองกว่ำงหยวน – หวงเจ๋อซื่อ   
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กลุม่สสุานเสา้เจียวนั, หอเหวินปิ, รูปป้ันผาชมหอ้งหิน, รูปผาถ า้เซิน, รูปผาถ า้ววูงั, อดีตกรมการเมืองทั่วไป
ของกองทพัแดงสี่ดา้น, อาคารหวักวง, วดัหลางจีน และหนว่ยพิทกัษโ์บราณสถาน ในเดือน 2010 เมือง 
Langzhong ไดช่ื้อ "เมืองวฒันธรรมเทศกาลฤดใูบไมผ้ลขิองจีน" ในเดือนท่ี 9    2013 พืน้ท่ีทอ่งเท่ียวเมือง
โบราณ Langzhong ไดร้บัการอนมุติัใหเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบัชาติ ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2020 ไดร้บั
การเลอืกเป็น "สบิแลนดม์ารค์แหง่การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเฉิงต"ู 

 
 

 
 

 
  

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย น าทา่นสู ่ เมืองกว่ำงหยวน ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )  เมืองบา้นเกิด พระนาง บูเช็กเทียน 

จกัรพรรดิหญิงองคเ์ดียวของประเทศจีน จากนัน้น าทา่นชม หวงเจ๋อซือ่ 皇泽寺 วดัประจ ารชักาลจกัรพรรดิ
นีบูเช็คเทียน มีหมู่พทุธคหูาจ าหลกัแหง่หนึ่งสรา้งขึน้ในสถานท่ีเช่ือถือกนัวา่คือ บา้นเกิดของพระนางบูเช็ค
เทียน (หวูเ่จอ๋เทียน 武則天) จกัรพรรดินีพระองคแ์รกและพระองคเ์ดียวของประวติัศาสตรจี์น  

 
 
 
 
 
 

ในบรเิวณใกลเ้คียงยงัมีหมู่พทุธคหูาท่ีแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผารมิฝ่ังแม่น า้เจียหลงิเจียง ท่ีไดร้บัการอนรุกัษไ์ว ้
โดยเฉพาะเรยีกวา่ตา้ฝอโหลว 大佛楼 หรอืหมู่พทุธคหูาตา้ฝอ 大佛石窟  
 
 
 
 
 
 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พกัเมืองกวา่งหยวน广元万达嘉华酒店Wanda Realm Guangyuan หรอืเทียบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

https://m.facebook.com/pariwat8899/albums/1596244547113798/?refid=56
https://m.facebook.com/pariwat8899/albums/1596244547113798/?refid=56
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07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้ น าทา่นยอ้นรอยประวติัศาสตรเ์สน้ทางเดินทางโบราณเขา้สู่

แควน้สู ่ท่ีมีทศันียภาพงดงาม คือ หมิงเยว่เสียกู่จั้นเต้ำ 
 明月峡古栈道 มีประวติัมานานกวา่ 2,300ปี  ดา้นหนึ่ง
เลยีบผาสงู ดา้นหนึ่งติดแม่น า้เจียหลงิ มีความยาว 4 กม. 
กวา้ง 1,000เมตร ดั่งบทกวีของหลี่ไป๋ รตันกวีสมยัราชวงศ์
ถงัเคยรจนาไวว้า่ “ทางไปแควน้สู ่ยากยิ่งกวา่ขึน้สวรรค”์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดินทางชม ผำพระพทุธรูป 1000 องค ์ สรา้งสมยัเป่ยเวย่ โดยชนเผา่ทอปา สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 420-510 ยคุเดียวกบัวดัหวงเจอ๋ซื่อ และมีการบูรณะมาตลอดประมาณ ปีค.ศ.1931 รฐับาลเจียงไคเช็ค 
ไดต้ดัถนนผา่นบรเิวณวดัพระถ า้ จงึมีบางสว่นของผาถ า้ถกูท าลายไป ปัจจุบนับรเิวณผ าพระถ า้พระพนัองค์
ไดท้  าการสรา้งเป็นสวนสาธารณะเพื่อรกัษาผาพระถ า้ รวมถงึรกัษาถนนโบราณววัทอง และถนนในยคุสมยั 
ปี ค.ศ.1931(ท่ีเจียงไคเช็คเคยสรา้งไว)้ ท าใหย้งัรกัษาความงามของผ าพระถ า้ และสะดวกแกก่ารเท่ียวชม  
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่เมอืงฮ่ันจง ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. )  ฮ่ันจง  หรอืในสามก๊กเรยีก ฮันต๋ง เป็น

เมืองท่ีตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑลฉ่านซ ีในประเทศจีน เมืองฮั่นจงหรอืฮนัตง๋กอ่ตัง้ขึน้เม่ือ 800 ปี

วันที่สำม            3 
             เมืองกว่ำงหยวน – หมิงเยว่เสียกู่จั้นเต้ำ - ผำพระพุทธรูป 1000 องค ์– เมืองฮ่ันจง  
             - หอวัฒนธรรมฮ่ัง Han Culture Expo Park    

 

                 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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ก่อนครสิตกาลและเริม่มีบทบาทในชว่งปลายราชวงศฉิ์น ราว 206 ปีก่อนครสิตกาลหรอืประมาณ พ.ศ. 338 
เม่ือหลวิปัง หรอืตอ่มาคือจกัรพรรดิฮั่นเกา ปฐมจกัรพรรดิแหง่ราชวงศฮ์ั่นตะวนัตก ซึ่งเป็นผูน้  ากบฏคนหนึ่ง
ในช่วงเวลานัน้ไดส้ถาปนาตนเองเป็นฮนัตง๋ออ๋งท่ีเมืองนีอี้ก 2 ศตวรรษตอ่มาในยคุสามก๊ก เลา่ป่ี ซึ่งสบืสาย
พระโลหิตจากจกัรพรรดิฮั่นเกาท าสงครามในยทุธการฮนัตง๋ ไดช้ยัชนะเม่ือ ค.ศ. 219 ก็ไดส้ถาปนาตนเอง
เป็นอุปราชฮนัตง๋เช่นกนัตามค าแนะน าของจูกดัเหลยีง หรอืขงเบง้ ซึง่เป็นท่ีปรกึษาคนสนิท 
น าทา่นชม หอวัฒนธรรมฮ่ัน Han Culture 

Expo Park ตัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบ Hanyuan 
ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณ 97,600 ตารางเมตร 
มีความสงู 45 เมตร อาคารหลกัมี 8 ชัน้ (เหนือ
พืน้ดินมี 6 ชัน้ และ ใตดิ้นอีก 2 ชัน้)  การ
ผสมผสานระหวา่งความสงา่งามของฉางอาน 
เมืองหลวงของราชวงศฮ์ั่นตะวนัตก ความมีชีวติชีวาของลั่วหยาง เมืองหลวงของราชวงศฮ์ั่นตะวนัออก 
และความงดงามของจินเฉิง เมืองหลวงของราชวงศซู์ฮ่ั่นคอมเพลก็ซส์ถาปัตยกรรมวฒันธรรมฮั่นอนั
งดงาม หอวฒันธรรม รวบรวมประสบการณห์ลกัทัง้ 4 ดา้นของวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ศิลปะ และการ
ทอ่งเท่ียวไวใ้นท่ีเดียว นอกจากนี ้ ยงัเป็นสถานท่ีส  าหรบับการแสดง "Song of Han" ขนาดใหญ่พรอ้ม
ทิวทศันแ์บบพาโนรามา 360 องศาอีกดว้ย   

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
                   พกั เมืองฮั่นจง汉中大汉天一酒店Regalia Hotel  ระดบั 4 ดาว  หรอืเทียบเทา่ 

 

 

 

 

วันที่ส่ี            4 
             เมืองฮ่ันจง – สุสำนจูกัดเหลียง - ศำลเจ้ำนักรบ-หวู่โหวฉือ – สุสำนของม้ำเฉียว  
                       – ซือ้เหมนิเป่ำเสียกู่จั้นเตำ้ - พิพิธภณัฑฮ่ั์นจง     

 

                 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%87


 

6 | GRAND TOUR & TRADE CO.,LTD.       HOTLINE : 086-340 1100  l  086-3402200        LINE : @grandtour 

 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้  น าทา่นชม สุสำนจูกัดเหลียง หรอื  จูเกอ่ รฐับุรุษและนกั

ยทุธศาสตรก์ารทหารท่ีโดดเดน่ในประวติัศาสตรจี์น 
ราชวงศฮ์ั่นในสามก๊ก พืน้ท่ีรวม 240,000 ตารางเมตร 
สสุานมีรูปรา่งเป็น "ถงัคู"่ สรา้งในสมยัราชวงศฮ์ั่น มีความ
สงู 4 เมตร เสน้ผา่นศนูยก์ลาง กวา้ง 20.4 เมตร เสน้รอบ
วง 64 เมตร มีลายสลกัเรื่องราวชีวิตของจูกดัเหลยีง 35 
ลาย 
จากนัน้น าทา่นชม ศำลเจำ้นักรบ-หวู่โหวฉือ 武侯祠 ภายในศาลเจา้นกัรบแหง่เหม่ียนเสีย้น 勉县武侯祠 
ในเขตเมืองฮั่นจง (ฮนัตง๋) ทางตอนใตขัองมณฑลสา่นซี ซึ่งไดร้บัการยกยอ่งวา่ เป็นศาลเจา้บชูายอดนกัรบ-
ขงเบง้แหง่แรก ทางเขา้สูศ่าลเจา้นกัรบแหง่นี ้ไดจ้  าลองฉากส าคญัในการรบระหวา่งขงเบง้กบัสมุาอี ้ตอน 
“อุบายเมืองรา้ง” ( 空城计) มี หอพณิ ตัง้อยูบ่นเชิงเทินก าแพง สรา้งขึน้พรอ้มกบัศาล ดา้นบนมีตวัอกัษรสี่
ตวั “เกาซานหลวิสุย่” (高山流水 ภสูลา้งน า้ไหล-บทบรรเลงพณิอนัโดง่ดงั แตง่ขึน้โดยอวิ๋ป๋อหยาสมยัชุนชิว) 
สนันิษฐานวา่คือ บทเพลงบรรเลงพณิโบราณท่ีขงเบง้ขม่จิตดีดลวงสมุาอี ้ซึ่งไดจ้  าลองสถานท่ีไวใ้นศาลเจา้
แหง่นี ้พรอ้มกบัจดัแสดงพิณหินโบราณสมยัราชวงศจิ์น้ อนัเป็นโบราณวตัถสุ  าคญัยิ่งชิน้หนึ่งไวบ้นหอดว้ย    

 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมสุสำนของม้ำเฉียว Ma Chao หรอืท่ีเรยีกวา่วดั
มา้เฉียว เป็นสสุานของ Ma Chao ขนุศกึในช่วงปลาย
ราชวงศฮ์ั่นตะวนัออกและแม่ทพัเสอืแหง่ราชวงศ ์ Shu Han   
สสุานของ Ma Chao แบง่ออกเป็นลานดา้นหนา้และ
ดา้นหลงั คั่นดว้ย Han Huiqu มีสะพานหินตรงกลางทอด
ยาวไปทัง้สองดา้น ซึง่มีช่ือวา่ "สะพานลมและฝน" สวนหลงั
บา้นเป็นสสุานท่ีฝังศพของมา้เฉียว  
จากนัน้เท่ียวชมอุโมงคภ์เูขาและงานแกะสลกัหินหนา้ผาซื่อเหมนิเป่ำเสียกู่จัน้เต้ำ Baoxie Road Shimen  
ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในประวติัศาสตรจี์น ในปี พ.ศ. 2504 ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นหนว่ยพิทกัษม์รดกทาง
วฒันธรรมท่ีส  าคญัของชาติชุดแรก อุโมงคมี์ความยาว 16.3เมตร กวา้ง 4.2เมตร สงู 3.45เมตร   
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ชมเป็นพิพิธภณัฑฮ่ั์นจง พิพธิภณัฑป์ระวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินท่ีครอบคลมุในเมือง Hanzhong และไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนเป็นหนึ่งในสบิพิพธิภณัฑช์ัน้น าในมณฑล
สา่นซี  มีโบราณวตัถทุางวฒันธรรมมากกวา่ 12,000 ชิน้  
เดิมเป็นพระราชวงัท่ีสรา้งขึน้โดยหลวิปัง ปัจจุบนัเหลอื
เพียงอิฐและกระเบือ้งบางสว่นและฐานรากบางสว่น
เทา่นัน้ ผา่นมาหลายชั่วอายคุน และไดร้บัการบูรณะเป็นพิพิธภณัฑเ์มืองฮั่นจง 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกั เมืองฮั่นจง大汉天一酒店Big Han Tianyi Hotel หรอืเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้ น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเก่าจาวฮวา่ ( ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม. ) หา่งจากดา่นเจีย้นเหมินกวนปะมาณ 30 
กม. ครอบคลมุพืน้ท่ี 20 ตร.กม. 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเท่ียวชมเมืองโบรำณจำวฮวำ่ ตัง้อยูข่า้งทางถนนววัทอง มีแม่น า้ชิงเจียง เจียหลงิเจียง และไป๋หลง

เจียง ไหลผา่น มีทา่เรอืโบราณ “จ๋ีป่ายตู”้ เป็นเมืองเก่าโบราณท่ีสรา้งมา กวา่ 4000 ปี และมีการจดัตัง้เป็น
อ าเภอมากวา่ 2244 ปี สมยัก๊กฉิน ซึง่เดิมเป็นชุมทางทางบก และทางน า้ท่ีส  าคญัเมืองหนึ่ง มีชาวบา้นพืน้เพ
ดัง้เดิม ท่ีอาศยักนัมาอยา่งตอ่เน่ืองนบัพนัปีจนถึงทกุวนันี ้  สว่นของก าแพงเมือง สถานท่ีท่ีเตียวหยุจุดคบ
เพลงิรบกบัมา้เฉียว เมืองโบราณลอ้มรอบดว้ยภเูขาทกุดา้นและหนัหนา้ไปทางน า้สามดา้น มีภเูขาท่ี
สวยงามและน า้ใส ผูค้นท่ีโดดเดน่ ซากปรกัหกัพงัโบราณและโบราณวตัถมุากมาย และประเพณีพืน้บา้นท่ี
เรยีบงา่ยและสงา่งาม  

 
 
 

วันที่ห้ำ            5 
             เมืองฮ่ันจง – เมืองจำวฮว่ำ – เมืองโบรำณจำวฮว่ำ - เมืองกว่ำงหยวน 

 

                 
 



 

8 | GRAND TOUR & TRADE CO.,LTD.       HOTLINE : 086-340 1100  l  086-3402200        LINE : @grandtour 

 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นสู ่เมอืงกว่ำงหยวน  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
  พกัเมืองกวา่งหยวน广元万达嘉华酒店Wanda Realm Guangyuan หรอืเทียบเทา่ ระดบั5 ดาว 

 
 

 

 

 

 
07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้ น าทา่นเดินทางสูด่่ำนเจีย้นเหมนิกวน เสน้ทางโบราณสามก๊ก

เสน้ทางสายใต ้– จ๊กก๊ก เพื่อไปยงัจงหงวนอุย้ก๊ก บรเิวณนีคื้อท่ีตัง้ของ
ดา่นเจีย้นเหมินกวน 剑门关 หรอื ดา่นเกียมก๊กในสามก๊ก เป็นทาง
เก่าแก่โบราณมากกวา่ 4000 ปี เป็นจุดชมวิวระดบั AAAAAอุทยานป่า
แหง่ชาติมรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่ชาติและเป็นหนึ่งใน 
100 สถานท่ีทอ่งเท่ียวคลาสสกิสแีดงในประเทศจีน ปราการธรรมชาติ
อนัแข็งแกรง่นา่เกรงขามของจ๊กก๊ก ขงเบง้เคยยกทพัออกจากฉีซานผา่นดา่นนีห้กครัง้ เพื่อหมายพชิิตวยุก๊ก  
รวมแผน่ดินจีนเป็นหนึ่งเดียว ปราการนีต้ัง้อยูบ่นเนินเขา สามารถแลเห็นขา้ศกึยกทพัมาแตไ่กลได ้ จึง
นบัเป็นชยัภมิูท่ีไดเ้ปรยีบยิ่ง   

 
 
 
 
 
 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

วันที่หก           6 
             เมืองกว่ำงหยวน – ด่ำนเจียนเหมินกวน  (รวมกระเช้ำ + รถแบตเตอร่ี)   
                    –  ชีชวีซำนต้ำเมี่ยว - เซว่ยหยุนหลำง - เมืองเหมียนหยำง 
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บา่ย น าทา่น ขึน้เหนือไปตามเสน้ทางพงศาวดารสามก๊ก ท่ีจูเกอ๋เลี่ยง-ขงเบง้ยกทพัออฉีซาน  อ ำเภอจื่อถง 梓潼
ชม ชีชวซีำนต้ำเมี่ยว 七曲山大庙 อารามเตา๋บนคีรชีีช
วี นอกจากจะมีหมู่อารามโบราณแลว้ ยงัปกคลมุดว้ย
ตน้สนโบราณนอ้ยใหญ่ อายนุบัพนัปี หลากรูปทรงลลีา
มากมาย เขา้เขตอ าเภอเจีย้นเก๋อ เป็นท่ีตัง้ของ เซว่ย
หยุนหลำง 翠云廊 หรอืวดัสนเตียวหยุ ในสมยัโบราณ
วา่กนัวา่ “...จากเซว่ยหยนุหลาง ตะวนัตกไปจ่ือถง 
เหนือไปเจาฮวา่ ใตไ้ปลา่งจง เสน้ทางสามรอ้ยลี ้ ปก
คลมุดว้ยไมส้บิหม่ืนตน้...” โดยเฉพาะวดัสนเตียวหยุ
แหง่นี ้ มีตน้ไมโ้บราณมากมาย และเช่ือกนัวา่ มีสนท่ี
เตียวหยุไดป้ลกูไวต้ัง้แตย่คุสามก๊ก เรยีก “จางเฟยป๋อ” 
张 飞 柏 และนบัแตน่ัน้มา มีการปลกูตน้สนขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองมาอีกหลายรอ้ยปี    
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเหมียนหยาง เมืองประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 2,000ปี 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัเมืองเหม่ียนหยาง富临大都会酒店 (绵阳市) Fulin Daduhui Hotel  หรอืเทียบเทา่ ระดบั 5 ดาว 
 

 

 

 
 
07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเต๋อหยำง  ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. )  ชม ศำลเจ้ำผำงถ่ง หรอื สุสำนบงั

ทอง ( บงัทอง เป็นส  าเนียงแตจ๋ิ้ว ) สรา้งขึน้เพื่อร  าลกึถึงกนุซอืคนสนิทของเลา่ป่ี ท่ีมาเสยีชีวิตท่ี “เนินหงษ์
รว่ง” ดว้ยธน ูณ แหง่นี ้   

 
 
 
 
 
 

น าทกุทา่นชม เสน้ทางโบราณในอดีต เส้นทำงวงัทอง (金牛古道) ซึง่เป็นถนนโบราณฉินหรอื สู ๋ (จ๊ก) (秦
蜀古道)สรา้งในราชวงศต์อนปลายของสมยัชุนชิว (เลยีดก๊ก) -春秋列国 แบง่เป็นสองตอน (ตอนเหนือ) 
สรา้งโดยเจา้เมืองฉิน “ฮุย้เต”้ -秦惠王 และ (ตอนใต)้ สรา้งโดยเจา้เมืองสู(๋จ๊ก) 蜀王 ประมาณ ปี 676-650 
ก่อน ค.ศ.(ไลเ่ลี่ยกนักบัถนนโรมนัโบราณ-Roman Road ปี 583-476 กอ่นค.ศ.) ซึง่เป็นถนนท่ีเช่ือมระหวา่ง 

วันที่เจ็ด         7 
             มืองเหมียนหยำง – เมืองเต๋อหยำง – ศำลเจำ้บังทอง - เส้นทำงโบรำณวัวทอง – เมืองเฉิงตู  
                   ศำลเจ้ำสำมก๊ก (อู่โหวฉือ) – ถนนโบรำณจนิหลี – โชวเ์ปล่ียนหน้ำกำก     
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ก๊กสูก๋บัก๊กฉิน โดยเริ่มตน้จากเมืองเฉิงต ู (มณฑลเสฉวน) ผา่นปอ้มปราการเจ่ียนเกอ๋เขา้สู ่ ก๊กฉิน (มณฑล

สา่นซี) จรดเมืองเสยีน หยาง ระยะทางประมาณ 1200 กิโลเมตร โดยต านานทางพงศาวดาร《蜀王本纪

》 (สหูวางเปินจี-้จดบนัทกึเจา้เมืองสู)๋ สมยัฮุย้เต ้ (ฮอ่งเต)้ แหง่ก๊กฉินรูว้า่เจา้เมืองสูเ๋ป็นผูโ้ลภมาก จึงจดั
งานเลีย้ง พรอ้มทัง้สรา้งววัไมโ้ดยในทอ้งววัออกมาโชว ์ววัวิ่งไปรอบหนึ่งก็อึกอ้นทองค าออกมา ลากไปก็อไึป 
เจา้เมืองสูบ๋อกวา่ เมืองฉินคงรวยดว้ยววันี ้ ไม่ทราบวา่มีววัเช่นนีม้ากเพียงไร เจา้เมืองฉินบอกวา่ บา้นเรามี
มากนกั หากทา่นอยากได ้ ก็สรา้งถนน เจา้เมืองสูส๋ ั่งใหใ้นทนัใด ถนนสายนีจ้ึงขนานนามวา่ “ถนนววัทอง” 
นัน้ก็คือ “ถนนฉิน-สูโ่บราณ” อนัลือ่ช่ือ ควบคูก่บัถนนโรมนัโบราณ – Roman Road  

 
 
 
 
 
 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่เมอืงเฉิงต ูตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน่  า้หมิง ใจกลางมณฑล  เป็นเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางของการ

เดินทางทัง้ทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศกึษา
ของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต ้   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ศำลเจำ้สำมก๊ก    (อู่โหวฉือ) ซึ่งเป็นศาลเจา้ของนกัปราชญท่ี์มีช่ือในสมยัสาม
ก๊ก บนพืน้ท่ี 37,000 ตารางเมตร  ภายในมีรูปป้ัน ขงเบง้ กวนอ ูเตียวหยุ  14ทหารเอก  14เสนาบดีของเลา่ป่ี  
สสุานเลา่ป่ี พรอ้มสองมเหส ี 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นชอ้ปป้ิงถนนโบรำณจินหลี   หรอื  Jinli Ancient Street เป็นถนนของเมืองเฉิงต ู มณฑลเสฉวน
ประเทศจีน ถนนยาวประมาณ 550 เมตร เป็นถนนคนเดินอยูติ่ดกบัศาลเจา้สามก๊ก หรอืศาลเจา้ขงเบง้(จูกดั
เหลยีง) บุคคลส าคญัในยคุสามก๊ก (ค.ศ. 220-280) มีรา้นคา้มากมายท่ีตกแตง่อยูใ่นบา้นหลงัเก่าของจีน มี
สนิคา้พืน้เมืองและขนมตา่ง ๆ รวมทัง้ของฝากของขายเป็นจ านวนมาก  
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ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นชม โชว ์TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชวเ์ปล่ียนหน้ำกำก   โชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก 
เป็นเอกลกัษณแ์ละไฮไลนข์องเมืองเฉิงต ูมีค ากลา่ววา่ “ถา้มาเฉิงต ูแลว้ไม่ไดด้โูชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก ถือวา่ยงั
มาไม่ถึงเฉิงต”ู และเป็นการโชวท่ี์ผูแ้สดงสะบดัหนา้เพียงครัง้เดียวก็สามารถเปลี่ยน 

                            
พกัเมืองเฉินต ูFelton Gloria Grand Hotel Wenjiang หรอืเทียบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 
 
  
 
 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้  น าทา่นเท่ียวชม ถนนโบรำณควำนจำ่ยเซียงจื่อ ถนนแหง่นีมี้อายกุวา่พนัปีเป็นเมืองท่ีมีววิทิวทศัน์

สวยงาม และมีประชากรอาศยัอยู ่ เมืองนีก้  าลงัพฒันาท่ีจะเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว ไดร้บัขนานนามวา่เมือง
โบราณคูร่กัโรแมนติค เป็นแหลง่นดัพบของหนุม่สาว สถานท่ีแหง่นีเ้รยีกไดว้า่เป็นแหลง่เติมเต็มความรกัยาม
ค ่าคืนของหนุม่สาว ถนนคนเดินแหง่นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกวา้งและถนนแคบ ใหท้า่นไดส้มัผสัความ
งามของเมืองนี ้ทา่นจะหลงใหลไปกบัมนตเ์สนห่ข์องเมืองโบราณแหง่นี ้และอิสระชอ้ปป้ิงตลองสองขา้งทาง
ของถนนแหง่นี ้  

 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
15.55 น. น าทา่นสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี TG619 

17.35 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 

วันที่แปด        8 
             ถนนโบรำณควำนจ่ำยเซียงจื่อ - เมืองเฉิงตู  
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ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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อัตรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดวันเดินทำง 
ผู้ใหญ่  

( พักห้องละ2ท่ำน)   
พักเดี่ยว 

มี.ค.-มิ.ย. 2566 46,800 บำท/ท่ำน  6,800 บำท 

11-18 เม.ย. 2566 (สงกรำนต)์ 49,800 บำท/ท่ำน  6,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม  

  คา่ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั    
  คา่น า้หนกักระเป๋า ทา่นละ 1 ชิน้ น า้หนกัไม่เกิน 23กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม         คา่รถทศันาจรทอ้งถ่ิน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ      คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
  คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน         คา่ธรรมเนียมวซีา่ทอ่งเท่ียวจีน  
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนั่งๆ และสขุภาพ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวจีน 

 
ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม  

  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่อาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้.     
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถา้มี ) 
   คา่ธรรมเนียมวซีา่ทอ่งเท่ียวจีน ส  าหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ 
   คา่ตรวจ ATK  และ RT-PCR  กรณีมีการเรยีกตรวจจากประเทศตน้ทางและปลายทาง 
   คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน  ตลอดทัง้ทรปิ 1,000 บาท /ทา่น หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตส่นิน า้ใจทา่น 

 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. การช าระเงิน 
- ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท   ภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง พรอ้มสง่ส  าเนาหนา้หนงัสอืเดินทาง ( มีอายุ

เหลอืมากกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ) 

- คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

2. การยกเลกิการจอง 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30 วนั ก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิท่ีเกิดขึน้ อาทิเช่น คา่ตั๋ว คา่วีซา่ คา่โรงแรม 

ยกเลกิการเดินทางมากกวา่  30 วนั แตน่อ้ยกวา่ 45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน  
ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่  21 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์
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       หมำยเหต ุ
1. จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 16 ทา่นขึน้ไป ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั 
กรณีท่ีทา่นตอ้งการออกตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาสอบถามเท่ียวบินท่ีแนน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีก่อนออกตั๋ว 

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ภยัธรรมชาติ ,การประทว้ง,
การก่อจลาจล , โรคระบาด , การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ยจากก่อการรา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ ของสายการบิน 
ทัง้นีห้ากเกิดเหตขุึน้ทางบรษิัทฯจะช่วยด าเนินการประสานงานแก่ทา่น โดยยดึผลประโยชนข์องทา่นสงูสดุ 

4  . ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินบางสว่น กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. การอนญุาตใหท้า่นผา่นดา่นตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผา่นดา่นตรวจคนเขา้ประเทศ เพื่อการทอ่งเท่ียว 
เป็นอ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศนัน้ๆ ในการพิจารณาและอนุญาตให้
เดินทางออกจากประเทศไทย หรอื ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศนัน้ๆเพื่อการทอ่งเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้
7.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 


