วันแรก
07.15 น.

10.15 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ และเอกสารการ
เดินทางให้กับทุกท่าน
เหิรฟ้าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG618 บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
สายการบิน THAI AIRWAYS ใช้เครื่อง BOING 777-300 จํานวน 354 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ
(น้้าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

14.25 น.

ค่ํา
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) หลังจากผ่านขั้นตอน การตรวจหนังสือเดินทางและ ศุลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเม้าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.)
ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
XIQIANG HOMELAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เม้าเสีย้ น – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – จิ่วจ้ายโกว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ หวงหลง ให้
ท่านได้ เดินชมวิวของ อุทยานตามเส้นทางของ
อุทยาน โดยหวงหลงมีขนาดพื้นที่ใหญ่ ถึง 1340
ตร .กม . ลั ก ษณะทางภูมิประเทศซับซ้อน
องค์ประกอบแปลกประหลาด น่าตื่นตาและ
ค้นหา มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะมากมาย มี
พื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลักษณะหน้าชั้นผิวดิน
ส่วนมากเป็นหินอ่อน ทิวทัศน์มีหินอ่อนเป็นองค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็นผนัง หินอ่อน
ทะเลสาบ หลุม บ่อ น้ําตก ถ้ํา พื้นผิวของสิ่งเหล่านี้คือหินอ่อน และ อาจมีสีสันหลากหลาย
แตกต่างกันไป จึงถือว่า ชื่อเสียงของหวงหลง ที่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก ไม่ได้เกินเลย
ไป สถานที่ท่องเที่ยวหวงหลงในปัจจุบัน คือพื้นที่ในบริเวณธารน้ําหวงหลง ในอาณาบริ เวณ 4
ตารางกิโลเมตร แต่พื้นที่นี้ได้มีหินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยู่ด้วยกัน จนน่าบังเอิญจนทําให้
เมื่อมองจากด้านบนลงมาจะเห็นเป็นเส้นสีทองสายหนึ่ง ดุจมังกรยักษ์ ฝ่าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน
จนได้รับคําเปรียบเปรยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุษย์
(**หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไป ชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ว่าเนื่องจาก
สภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น อุทยาน
โหมวหนีโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น**)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามที่ธรรมชาติได้
รังสรรค์ขึ้นมา ทั้งภูเขาหิมะ หน้าผาสูงชัน แม่น้ําที่คดเคี้ยว ใบไม้เปลี่ยนสี หากยิ่งเข้าใกล้จิ่วจ้าย
โกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเห็นใบไม้เปลี่ยนสีได้มากขึ้นเรื่อยๆ จิ่วจ้ายโกวตั้งอยู่ในจังหวัดอาป้า ทาง

ค่ํา
พักที่
วันที่สาม
เช้า

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร แต่
เดิมนั้น จิ่วจ้ายโกวนั้น มีหมู่บ้านชาวทิเบตอยู่ 9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ําเหล่านี้ เนื่องจาก
ชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ํา จิ่วจ้ายโกว จึงได้รับการเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็นขุนเขาธารน้ํา
อันศักดิ์สิทธิ์
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารค่ําของโรงแรม
RUN DU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าชม อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ในบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500
กิโลเมตร จิ่วไจ้โกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผุดขึ้น
ท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ําใสเป็นประกายชุ่มฉ่ํา ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้า สีคราม เกิด
เป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงทําให้ อุทยาน
แห่งชาติจิ่วไจ้โกวได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992

นําท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดับน้ําทะเล 2,315 เมตร น้ําลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาว
ราว 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเ ป็นทะเลสาบขนาดใหญ่
เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยก
ไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า ความเปลี่ ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุก ๆ เช้า ให้ความ
งดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบ
เดียวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือยอชต์ได้
ทะเลสาบซู่เจิ้ง เป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมาราวขั้นบันได สลับกับแอ่ง
น้ําและแนวต้นหญ้าสีสดใส
ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกล้กับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน้ําที่
ทะเลสาบนี้ ชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว
ตํานานโบราณของชาวธิเบตกล่าวไว้ว่า ในอดีตมีมังกรร้ายสองตัวเข้ามาทําร้ายชาวธิเบต ใน
ดินแดนจิ่วจ้ายโกวนี้ โดยพ่นลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมู่บ้านในที่สุดเทพเจ้ากีซา ซึ่งเป็นที่
เคารพนับถือของชาวธิเบตได้มาปราบมังกรทั้งสองตัวนี้ และล่ามโซ่มังกรทั้งสองนี้ไว้ใต้ทะเลสาบ
ตั้งแต่นั้นมาชาวธิเบตในจิ่วจ้ายโกวนี้ก็อยู่อย่างสงบสุข

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

น้ําตกธารไข่มุก หรื อ ซึ่งเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ น้ําตกธารไข่มุกสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 2,433 เมตร กว้างราว 160 เมตร มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็นน้ําตกธาร
หินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน้ําตกที่ไหลผ่านถ้ําลําธารใหญ่ มีสายน้ําที่ทอดธารลดหลั่นยาว
ถึง 310 เมตร เป็นน้ําตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็นจุดที่เคยถ่ายทําภาพยนตร์
เรื่องไซอิ๋ว น้ําตกนี้ถือเป็นน้ําตกที่กว้างทีสุดในจิ่วจ้ายโกว นอกจากนี้ยังมีน้ําตก และทะเลสาบ
อื่นๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
ทะเลสาบนกยูง มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ํา สีฟ้ าอมน้ําเงินใน
บริเวณน้ําลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ําตื้น และส่องประกายเป็นสีทองยามสะท้อนกับ
แสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิด ยิ่งในยาม
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลือง ของใบไม้ที่ ร่วงหล่น
ในทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ !!
จากนั่น นําท่านชม ทะเลสาบห้าสี สีสันที่สวยงามของน้ําในทะเลสาบ ห้าสี เกิดจากแคลเซียม
คาร์บอเนต และบรรดาพืชน้ําชนิดต่างๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความ
สวยงาม ทําให้น้ําเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั้น หากยังทําให้น้ําใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเที่ยว
จึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใต้น้ําได้อย่างชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้อง
หน้าสะท้อนลงบนผิวน้ําจนปรากฏเป็นภาพที่สวยงามแปลกตา
ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน จิ่วจ้ายโกว ครอบคลุมพื้นที่ 930,000 ตารางเมตร
ความยาวกว่า 7 กิโลเมตร น้ําในทะเลสาบมาจาก หิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มีต้นสนซีดาร์
ขึ้นอยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทัศน์อันงดงาม ในฤดูหนาว
ทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการเล่นสเก็ต
ทะเลสาบแพนด้า มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน้ําทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบ
แพนด้าจึงเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่ผิวน้ําจับตัวเป็นน้ําแข็งในฤดูหนาว ระดับน้ํา
ของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจากใต้น้ํามีทางไหลไปยังน้ําตกแ พนด้า ที่อยู่ใกล้ ๆ
กัน

** การท่องเที่ ยวภายในอุทยาน ไกด์และ หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการนํา ท่าน
เดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างๆภายในอุทยาน ซึ่งจะได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่ กับการใช้เวลา
ในแต่ละสถานที่ และการรักษาเวลาของคณะทัวร์นั้นๆ **
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารค่ําของโรงแรม
RUN DU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

จิ่วจ้ายโกว – ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซงพาน เป็น เมืองชายแดนจีน -ทิเบตในสมั ยโบราณ เป็นเมืองที่ใช้
แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต นําทุกท่าน ผ่านชมกําแพงเมือง โบราณ ซงพาน
กําแพงเมืองโบราณแห่งนี้ถูก สร้างขึ้นตั้งแต่ สมัยราชวงศ์ถัง
และถูก ปรับปรุง ใหม่ อีกครั้ง ในช่วงราชวงศ์หมิง เนื่องจาก
เมืองซงพาน มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นประโยชน์ทาง
ภูมิศาสตร์ จึงได้ถูกเลือก เป็น ที่ตั้งของ ฐานทัพทหารตั้งแต่
สมัยราชวงศ์ถัง ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานหลายพันปี แต่
ประตูเมืองและกําแพงเมืองที่นี่ได้รับการรั กษาไว้เป็นอย่าง
ดีเสมอมา จนได้ ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ที่
น่าสนใจที่สุดในมณฑลเสฉวน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านชม ทะเลสาบ เตี๋ยซี ตั้ง อยู่ที่เชิง เขาหมินซาน
อยู่ระหว่างเมืองซงพานและเมืองเม้าเสี้ยน ในมณฑลเสฉวน
ทะเลสาบเตี๋ยซียังเป็นต้นน้ําของแม่น้ําหมินเจียง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขา
และป่าไม้เขียวขจี ทะเลสาบเตี๋ยซีมีพื้นที่กว้างใหญ่ 350 ล้านตารางเมตรถือเป็นไข่มุกอัน
สวยงามของที่ราบสูงเสฉวน – ทิเบต แต่เรื่องราวเบื่องหลังในอีก ด้านหนึ่งของความงดงามของ
ทะเลสาบเตี๋ยซีนั้นได้เกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวในปีค.ศ.1933 ได้ทําลายและกลืนหมู่บ้าน
โบราณยุบหายลงไป จนกลายเป็นทะเลสาบขึ้นมา
สมควรแก่เวลานํา ท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฉินตู เฉินตู เป็นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ทําหน้าที่ เป็น
เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมือง
เฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน
(อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คําว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง
เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่เกิดเป็นประจําทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้
ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู
จากนั้นนําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก อันล้ํา
ค่าแก่คนที่ท่านรัก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ เครื่อง
นอนเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งท่านจะได้เข้าเยี่ยมชมความน่ารัก ของ
บรรดาหมีแพนด้า ได้อย่างใกล้ชิด ที่นี่นอกจากจะเป็ นที่วิจัยและทําการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมี
แพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การ เรียนรู้ และเพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ที่เมืองเฉิงตูนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจัยและอนุรักษ์ต่อจากสวนสัตว์เฉิงตู และ
การพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเริ่มแรกมีแพนด้าเพียง 6 ตัวเท่านั้น แต่
ปัจจุบันมีแพนด้ารวมแล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่เฉิงตู มีพื้นที่กว่า
2,650 ไร่ และกําลังจะเพิ่มเป็น 5,000 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่ให้กับการดูแลและเพาะพันธุ์ แพนด้า
แดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ใกล้จะศูนย์พันธุด์ ้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า คุณภาพที่ผลิต
จากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า ชุดเครื่องนอน เป็นต้น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซึ่งเป็น
ย่านขายสินค้าของวัยรุ่น ร้านค้า แบรนด์เนม และขายสินค้าทันสมัย ต่างๆ นับเป็น แหล่งชุมนุม
ของหนุ่มสาวเมืองเฉินตู ที่เต็มไปด้วยห้างน้อยใหญ่ และร้านอาหาร มากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
ลิ้นค้าและของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้ากีฬา เป็นต้น

หลังจากนั้นนําท่านชมศิลปะการแสดงงิ้วของเสฉวน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก อันเป็นเอกลักษณ์
และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีคํากล่าวว่า “ถ้ามาเฉิงตู แล้วไม่ได้ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถือว่ายังมา
ไม่ถึงเฉิงตู ” วิธีการเปลี่ยนหน้ากากด้วยการดึงเชือกอย่ างแนบเนียน หรือ เพียงแค่สะบัดหน้า
เพียงแค่เสี้ยววินาที หน้ากากก็จะเปลี่ยนไปเร็วมากๆ จนจบจับไม่ได้ว่าทําได้อย่างไร
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – วัดเหวินซู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซ้ําใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้าน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเหวินซู เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู
รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมที
เรียกว่า วัดซินเซียง ในปี ค.ศ.1681 ช่ว งรัชสมัย จักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง (16441911) พระอรหันต์ซีตู้ได้เดินทางมาอารามแห่งนี้ และได้สร้างกระท่อมเพื่อบําเพ็ญเพียรตบะ
จนสิ้นชีวิต ตํานานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของโพธิสัตว์มัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถูกเผา
เป็นเวลานาน ดังนั้นผู้คนจึงกล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซีตู้คือ พระโพธิสัตว์มัญชูศรีกลับชาติมา
เกิดวัดซินเซียงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่นั้นมา นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ตาม
ตํานานดังกล่าวแล้ว ศิลปะอันล้ําค่า สมัยราชวงศ์ถังและซ้อง ภาพเขียนกว่า 500 ชิ้น งานเขียน
ลายมือในงานสําคัญๆ ซึ่งถูกเก็บไว้ที่นี่ รวมถึงความร่มรื่นภายในวัด เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
มากมายให้เดินทางมาเยี่ยมชม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูอาหารสมุนไพร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
15.30 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG619
17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
กําหนดการเดินทาง
ห้องละ
2-3 ท่าน
13 – 18 กันยายน 2561
27,999
20 – 25 กันยายน 2561
27,999
11 – 16 ตุลาคม 2561
33,999
12 – 17 ตุลาคม 2561
33,999
18 – 23 ตุลาคม 2561
33,999
19 – 24 ตุลาคม 2561
33,999
25 – 30 ตุลาคม 2561
32,999
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2561 27,999
01 – 06 พฤศจิกายน 2561 24,999
08 – 13 พฤศจิกายน 2561 24,999
15 – 20 พฤศจิกายน 2561 23,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

30,999
30,999
36,999
36,999
36,999
36,999
35,999
34,999
27,999
27,999
26,999

30,999
30,999
36,999
36,999
36,999
36,999
35,999
34,999
27,999
27,999
26,999

7,500
7,500
8,000
8,000
8,000
8,000
7,500
7,500
5,000
5,000
5,000

ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
18,999
18,999
20,999
20,999
20,999
20,999
18,999
18,999
14,999
14,999
14,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดั งกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง ) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้ องการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการ ร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชําระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชําระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
**เนื่องจากราคานี้ เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึง
ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี**
3. การเดินทางที่ต้องกา รันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเว ลาทําการของทางบริษัท

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า- ออกเมืองด้ว ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรั บ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเ
สียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าป
ระกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดัง กล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจาก
รัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชก าร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้ นการทํา
วีซาจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากทางบริษัท
ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอี ยดการยกเว้ นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตร
ของท่ าน หากท่ านทํา บัตรหายในระหว่ างการเดิ นทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ ประเทศจี นอย่ าง
น้อย 2 สัปดาห์ เพื่อดําเนินการเรื่องต่างๆ
5. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้น
เครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูติบัตร เฉพาะผู้เดินทางอายุ ต่ํากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ที่ชัดเจนเท่านั้น !!
ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

