


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยาน
นานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	เมืองเมา
เสี้ยน

MIAOXIAN
INTERNATIONAL
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 เมืองเมาเสี้ยน	-	เขตอุทยานแหงชาติ	หวงหลง	-	จิ่วจายโกว
CELEBRITY
JIUZHAIGOU	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

3 จิ่วจายโกว	-	ทะเลสาบซูเจิง	-	ทะเลสาบยาว	-	ทะเลสาบหาสี	-
น้ําตกธารไขมุก	-	ทะเลสาบแรด	-	ทะเลสาบเสือ

CELEBRITY
JIUZHAIGOU	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

4 รานใบชาจีน	-	กําแพงเมืองซงพาน	-	ทะเลสาบเตีย๋ซี	-	เมืองเฉิง
ตู	หรือ	เฉินตู	-	โชวเปลี่ยนหนากาก

SUPER	YARD	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

5 เมืองโบราณหวงหลงซี	-	เมืองเลอซาน	-	หลวงพอโตเลอซาน	-
เขางอไบ

GARDEN	CITY	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

6 ยอดเขาจินติ่ง	-	องคผูเสียนทรงชาง	-	วัดเปากัว๋
GARDEN	CITY	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

7 เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	ศาลเจาสามกก	-	ถนนจินหลี่
SUPER	YARD	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

8 โรงงานผลิตผาไหม	-	ถนนคนเดินซุนซีลู	-	สนามบินเฉินตู	หรือ
ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	ต.ค.	60	-	28	ต.ค.	60 40,999	บาท 40,999	บาท 40,999	บาท 8,500	บาท



ชวงเชา
07.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)

ชัน้	4	ประตู	3บริเวณ	ISLAND-D	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAY	INTERNATIONAL
10.05	น.	เหิน	ฟาสู	เมืองเฉินตู	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAY	INTERNATIONAL	เที่ยวบินที่	TG	618
14.00	น.	ถีง	ทาอากาศยานซวงหลิง	เมืองนครเฉินตู	เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนา

แนนที่สุดของประเทศจีน	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองเมาเสี้ยน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ของมณฑลเสฉวนประชากร	สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่สําคัญ
ของจีนแหงหน่ึง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่MIAOXIAN	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู



เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	MIAOXIAN	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติหวงหลง	นําทานชมความงามของอุทยานที่มีลําธารน้ําไหลมาจากยอด

เขาที่ถูกปกคลุมดวยหิมะตลอดทั้งปี	ซึ่งเป็นสายน้ําที่มีสวนผสมของหินปูน	เมื่อไหลลงสูที่ราบกอเกิดเป็นแองน้ํา
ขนาดใหญนอย	ทําใหหินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็นแองเล็กใหญมากมาย	น้ําใสเรียบเหมือนกระจกที่สะทอน
ภาพทองฟา	ภูเขาและตนไม	(	เดินทางเทาตามเสนทางทีท่างอุทยานสรางไว	ไมรวมกระเชาขึ้น–ลง)
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางตอ	ทานจะไดพบกับความงดงามของ	เขตอุทยานแหงชาติจิว่จายโกว	ผานเสนทางที่ทาน

จะไดชมทิวทัศนที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะทอนกับแสงพระอาทิตย	ทัศนียภาพของลําน้ําหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนว
คดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง	ผานเสนทางคดโคงไปตามขุนเขาและโตรกผา	ซึ่งเสนทางน้ีเป็นเสนทางสําคัญในสมัย
โบราณ	เพราะเป็นเสนทางที่ศัตรูใชรุกราน	เสฉวน	ตั้งแตรัฐฉิน	กกโจโฉ	หรือพรรคคอมมิวนิสต	ผานยอดเขาที่
สูงที่สุด	ตูเจียงซาน	ที่ระดับความสูง	4,200	เมตร	กอนจะคอยๆ	ลดระดับลง	และเลี้ยวลดไปตามทาง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่CELEBRITY	JIUZHAIGOU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

ตั้งอยูในอําเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของคนทิเบต	เป็นอุทยานที่อยูใกลๆ
กับจิ่วจายโกว	เป็นแหลงมรดกโลกที่สวยงามดวยภูมิประเทศภูเขาสูงยอด
ปกคลุมดวยหิมะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ในกรณีทีช่ม	อุทยานแหงชาติหวงหลงไมได	เน่ืองจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย	ทางบริษทัขอ
เปลีย่นโปรแกรมเป็น	นําทานเดินทางสู	อุทยานโหมวหนีโกว	ตัง้อยูทางตะวันตกของอําเภอซงพาน
ภายในหมูบานโหมวหนีโกว	มีพื้นที	่160	ตร.กม.	อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	2,800	เมตร	จุดทีสู่งสุดสูง
ถึง	4,070	เมตร	อุณหภูมิเฉลีย่ตลอดทัง้ปีอยูที	่4	องศา	องคประกอบสําคัญของทิวทัศนคือ	ภูเขา	ถํ้า
ป า	ทะเลสาบ	ทะเลสาบใหญนอยมีความงดงามสามารถทีจ่ะประชันกับจิว่จายโกวได	สวนน้ําตกก็
สามารถประชันกับหวงหลงได

ตั้งอยูในบริเวณอําเภอจิ่วจายโกว	จังหวัดอาปา	ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
เสฉวน	อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ	330	กิโลเมตร	ถือเป็นสวนหน่ึงของเทศ
มณฑล	Nanping	ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาปา	มีหมูบาน
ชาวทิเบตอยู	9	หมูบาน	อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี	เน่ืองจากชาวทิเบตนับถือ
ภูเขา	ธารน้ํา	จิ่วจายโกว	จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเป็นขุนเขาธาร
น้ําอันศักดิส์ิทธิ ์

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	CELEBRITY	JIUZHAIGOU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติจิว่จายโกว	(รวมรถเหมาในอุทยาน)	เพื่อชม	มรดกโลกอุทยานแหง

ชาติ	ธารสวรรค	“จิ่วจายโกว”	ซึ่งตั้งอยูที่	อําเภอหนานปิง	อยูทางเหนือของมณฑลเสฉวน	หางจากตัวเมืองเฉินตู
ประมาณ	500	กิโลเมตร	และอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	2,500	เมตร	มีอาณาบริเวณถึง	148,260	เอเคอร	ใหทาน
สัมผัสกับความงาม	ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเป็นมรดกโลกเมื่อ	14	ธันวาคมปี	ค.ศ.1992	อุทยานแหงชาติจิ่วจาย
โกวดินแดนที่ธรรมชาติไดเนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค	อุทยานจิ่วจายโกวไดพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติมีเน้ือที่	40	ตารางกิโลเมตร	มีชนชาติจั้ง	ทั้งหมดเกาหมูบาน	ฉะน้ันจึงไดชื่อวา	จิ่วจายโกว	มีแมน้ํา
ลําธาร	มีทะเลสาบใหญนอยมากมายหลายรอยกวาแหง	ซึ่งชาวทองถิ่นเรียกวาลูกทะเล	น้ําในทะเลสาบใส
สะอาดและสวยงามตระการตา	จะเห็นเงาสะทอนภาพของภูเขาและป าดงดิบทองฟาเป็นสีคราม	สัมผัสธรรมชาติ
บริสุทธิท์ี่ไดรับการดูแลรักษาไวเป็นอยางดี	โดยไมถูกทําลายดวยน้ํามือมนุษย
ชมความงามของ	ทะเลสาบแรด	ทะเลสาบมังกรหลับ	ทะเลสาบซูเจิง	น้ําตกซูเจิง	ทุกสถานที่ลวนเป็น

ความงามที่ธรรมชาติไดบรรจงสรางไวไดดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหลากวีทั้งหลาย
นําชม	ทะเลสาบเสือ	ทะเลสาบแพนดา	ทะเลสาบไผลูกศร	ทะเลสาบฤดูกาล	ชมสีสันของน้ําที่สะทอน

ภาพของภูเขาทองฟาสีคราม	ปาดงดิบอันอุดมสมบูรณ
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภายในอุทยาน

ชวงบาย	
นําชม	ทะเลสาบยาว	ใหญที่สุดในจิ่วจายโกว	ยาวกวา	7	กิโลเมตรอยูทามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบ

สงบแตงดงาม
ชม	ทะเลสาบหาสี	เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ําแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตยตกกระทบพื้นน้ํา	สีของ

น้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเป็นสีรุงดูงดงาม
ชม	น้ําตกธารไขมุก	ซึ่งเป็นน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญนอยที่สลับซับซอนดุจดังวังบาดาล	โดยมีสายน้ํา

ทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง	310	เมตรโดยไมขาดชวงสายธารสองประกายระยิบระยับราวกับความ
งามของเสนไขมุก	ใหทานไดสนุกกับการบันทึกถายภาพและดื่มดํ่ ากับธรรมชาติที่สวยสดงดงามไดอยางเต็มที่
ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่CELEBRITY	JIUZHAIGOU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูในบริเวณอําเภอจิ่วจายโกว	จังหวัดอาปา	ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
เสฉวน	อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ	330	กิโลเมตร	ถือเป็นสวนหน่ึงของเทศ
มณฑล	Nanping	ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาปา	มีหมูบาน
ชาวทิเบตอยู	9	หมูบาน	อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี	เน่ืองจากชาวทิเบตนับถือ
ภูเขา	ธารน้ํา	จิ่วจายโกว	จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเป็นขุนเขาธาร
น้ําอันศักดิส์ิทธิ ์

น้ําตกซูเจิ้ง	สูงจากระดับนํา้ทะเล	2,295	เมตร	กวาง	62	เมตร	สูง	25	เมตร
ยอดน้ําตกกวาง	72	เมตร	น้ําตกซูเจิ้ง	มีลักษณะเหมือนกับดอกบัว	น้ําที่ไหลมา
จากทะเลสาบขางบน	ถูกตนไมแยกเป็นสายน้ําเล็กๆ	หลายพันสาย	สุดทายก็
มารวมกันที่ยอดน้ําตกเทลงมาที่เดียว	สงางามมาก	หมูบานซูเจิ้ง	อยูฝ่ังตรง
ขามกับลําธารซูเจิ้ง	เป็นหมูบานที่มีของที่ระลึกขาย	(วิวรอบหมูบานสวยงาม
เหมาะแกการถายภาพในชวงบาย-เย็น)	หมูทะเลสาบซูเจิ้ง	ติดกันเป็นระยะ
ทางหลายลี้	ที่สูงกับที่ตํ่ าตางกันเกือบ	100	เมตร	ประกอบดวยทะเลสาบใหญ
เล็ก	19	แหง	สลับกันเป็นขั้นบันได	ระหวางทะเลสาบเหลาน้ีเต็มไปดวยตนไม
ตระกูลหญาตางๆ	นาๆ	หมูทะเลสาบสลับเป็นชั้น	สีสันสดใส	จนไดรับสมญา
นามวา	วิวจําลองจิ่วจายโกว	โดยเฉพาะหากไดชมหมูทะเลสาบซูเจิ้ง	ในมุมสูง
แลวจะสวยงามมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภายในอุทยาน

ทะเลสาบแรด	สูงจากระดับน้ําทะเล	2,315	เมตร	น้ําลึกโดยเฉลี่ย	12	เมตร
ยาว	2	กิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	2	แสนตารางเมตร	เป็นทะเลสาบขนาดใหญ
อันดับ	2	ของอุทยานจิ่วจายโกว	รองจากทะเลสาบยาว	และเป็นทะเลสาบที่มี
วิวเปลี่ยนเยอะที่สุด	เงาสะทอนสวยงามอันดับ	1	รอบทะเลสาบเต็มไปดวย
ดอกไมนานาชนิด	ฤดูใบไมผลิกับฤดูรอนจะเป็นสีเขียวทั้งหมด	ฤดูใบไมรวง
ใบไมจะเป็นสีแดง	สวนตนสนจะเป็นสีเขียว	สองเงาสะทอนนํา้ยิ่งสวยงาม	โดย
เฉพาะ	สีครามผืนใหญกลางทะเลสาบ

ทะเลสาบเสือ	ทะเลสาบแพนดา	ทะเลสาบไผลูกศร	ทะเลสาบฤดูกาล	เป็นสวน
หน่ึงของอุทยาน	จิ้วจายโกว	ชมสีสันของน้ําที่สะทอนภาพของภูเขาทองฟาสี
คราม	ปาดงดิบอันอุดมสมบูรณ

เป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดใน	อุทยานจิ่วจายโกว	ครอบคลุมพื้นที่	930,000
ตารางเมตร	(ประมาณ	581	ไร)	แหลงที่มาของ	ทะเลสาบยาว	เป็นหิมะละลาย
จากภูเขา	มีตนสนซีดารทั่วภูเขาลอมรอบทะเลสาบ	เมื่อมองจากระยะไกล
สะทอนเป็นทิวทัศนอันงดงามเปรียบไดกับพระราชวังหยกในชั้นฟา	ที่ดานขาง
ของทะเลสาบมีตนไมเกาที่เชื่อวาเป็นเทพผูพิทักษทะเลสาบยาว



ทะเลสาป	5	สี	เป็นทะสาปที่มีสีของน้ําแปลกตา	โดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิต
ยตกกระทบพื้น	สีของน้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเป็นสีรุงดูงดงาม

น้ําตกธารไขมุกน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญนอยที่สลับซับซอนดุจดังวัง
บาดาล	โดยมีสายน้ําทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง	310	เมตร	โดยไม
ขาดชวงสายธารสองประกายระยิบระยับราวกับความงามของเสนไขมุก	อยู
ภายในอุทยานจิ่วไจโกว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	CELEBRITY	JIUZHAIGOU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานแวะ	รานใบชา	ชิมชา	ตนกําเนิด	ซึ่งมีชาหลายประเภทใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝาก	อําลาอุทยานจิ่ว

จายโกว	ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ
นําทาน	ผานชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน	เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวของ

เมืองซงพานไว
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	ผานชมทะเลสาบเตีย๋ซี	ที่มีน้ําสีเขียวดั่งเทอคอวยบนที่ราบสูง	สลับดวยแนวทิวเขา	ทะเลสาบแหงน้ี

เกิดขึน้จากแผนดินไหวอยางรุนแรงบอยครั้งและไดกลืนเมืองทั้งเมืองอยูใตทะเลสาบ
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางตอ	ผานเมืองซงพาน	ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติและความงามของ

ทุงหญา	ชวนจูซื่อ	สมัยเมื่อ	70	ปีที่แลวไดเกิดสงครามเหลาบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญา
อันสวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเฉินตู	ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองขางทางที่งดงาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	โชวเปลีย่นหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากากแตละฉากภายใน

เสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน
ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป
พักที	่SUPER	YARD	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

กําแพงเมืองโบราณซงพาน	เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ
เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว	สรางในสมัยราชวงศหมิง	มีพลเมือง	1	แสนกวา
คน	ปี	ค.ศ.	1933	ทหารจีนแดงเดินทางไกลผานซงพาน	นายพลหลิวปอเฉิง
สาบานผูกมิตรกับหัวหนาชาวเผาทิเบต	เชียง	อิสลาม	และไดรับการสนับสนุน
และไดขามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อตอตานชาวญี่ป ุนที่รุกราน	เสนทางสูเมือง
ซงพาน	จากเมืองเฉิงตู	เราจะน่ังรถผานวิวภูเขาที่สวยงาม	ระหวาทางจะผาน
เมืองเหวินชวน	เมืองที่เกิดแผนดินไหวในปีพ.ศ.	2551	จากน้ันก็จะผานเมือง
เมาเสี้ยน	ผานทะเลสาบเตีย๋ซี	ก็จะถึงเมืองซงพาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สถานที่ที่เคยเป็นหมูบาน	จนกระทั่งเมื่อปี	๒๔๗๘	ก็เกิดแผนดินไหวรุนแรงจน
กระทั่งหมูบานทั้งหมูบานจมลงไปกลายเป็นทะเลสาบมาจนปัจจุบันน้ี	ทําให
เป็นทะเลสาบที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	๓	พันกวาเมตร

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	SUPER	YARD	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก
แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไมถายทอดใหบุคคล
ภายนอกทั่วไป

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเที่ยวชม	เมืองโบราณหวงหลงซี	ซึ่งเป็นหมูบานโบราณสมัยราชวงศหมิง	ชมความเกาแกแบบ

ดั้งเดิม	ซึ่งคงรักษาสภาพไวจนถึงปัจจุบัน	เดีย๋วน้ีชาวบานที่อาศัยอยูตามริมฝ่ังแมน้ําหวงหลงซี	มีชาวบานมักมา
เลนไพนกกระจอก	และชิมชากันเป็นกลุมๆ	ใหเราดูเหมือนในสภาพโบราณจริงๆ
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองเลอซาน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	ระหวางทางทานจะไดชื่นชมกับ

ธรรมชาติสองขางทางที่อุดมไปดวยแมกไมนานาพันธุและชีวิตความเป็นอยูของชาวมณฑลเสฉวน	ซึ่งยังคงรักษา
วัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ
นําทาน	ลงเรือเพื่อชมเกาะเลอซาน	ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล	ทานจะมองเห็น	หลวงพอโตเลอ

ซาน	ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง	90	ปี	โดยหลวงพอไทหง	ใชเงินบริจาคของชาวบาน	เพื่อเป็นสิริมงคลและปกปอง
ภัยน้ําทวมจากแมน้ําหมิงเจียง	มีความยาวกวา	600	กิโลเมตรพระพักตรของหลวงพอโตหันออกไปสูแมน้ําหมิง
เจียงเป็นพระพุทธรูปน่ังที่สกัดเขาไปในภูเขาที่ใหญที่สุดในโลก	สูงถึง	71	เมตร
นําทานเดินทางสู	เขางอไบ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง)	เออเหมยแปลวาคิ้วโกง	เพราะทิวเขามี

ลักษณะเหมือนคิ้ว	นักพรตในลัทธิเตาเริ่มเขามาสรางศาลเจาในเทือกเขาแหงน้ีในศตวรรษที่	2	หลังจากน้ัน
ศาสนาก็เริ่มเฟ่ืองฟูมาจนถึงศตวรรษที่	6	เออเหมยซานจึงกลายมาเป็น	1	ใน	4	ภูเขาศักดิส์ิทธิท์างพุทธศาสนา
(เออเหมยซาน,	อูไถซาน,	จิ่วหัวซาน,	ผูโถซาน)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่GARDEN	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองโบราณหวงหลงซี	ซึ่งเป็นหมูบานโบราณสมัยราชวงศหมิง	ชมความเกา
แกแบบดั้งเดิม	ซึ่งคงรักษาสภาพไวจนถึงปัจจุบัน	เดีย๋วน้ีชาวบานที่อาศัยอยู
ตามริมฝ่ังแมน้ําหวงหลงซี	มีชาวบานมักมาเลนไพนกกระจอก	และชิมชากัน
เป็นกลุมๆ	ใหเราดูเหมือนในสภาพโบราณจริงๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองเลอซานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจีน	มี
ทิวทัศนสวยงาม	โบราณสถานมากมาย	เศรษฐกิจเจริญรุงเรืองและผลิตผล
อุดมสมบูรณ	เป็นทั้งสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน	และเป็น
หน่ึงในสถานที่ศักดิส์ิทธิท์างพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉียงใต	พระพุทธรูป
องคใหญเมืองเลอซานในเขตทองเที่ยวภูเขาเออเหมย	ไดรับการคัดเลือกให
เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจที่สุดของจีน

เริ่มสรางตั้งแตสมัยราชวงศถัง	คือคริสตศักราช	700	กวาปีเริ่มตนโดยมีพระชื่อ
ไหทง	ทานไดเดินทางมาถึงเมืองเสฉวนและพบวาภูเขาเขาเลอซานตั้งอยูบน
ทางผานของแมน้ําสามสาย	จึงมักเกิดอุบัติเหตเรือลมทําใหมีผูคนเสียชีวิ
ตบอยๆ	พระไหทงจึงตั้งใจสรางพระพุทธรูปองคใหญขึน้ตรงจุดน้ีเพื่อใหพระคุม
ครองเเกผูเดินทาง	ตอมามีชาวพุทธผูมีจิตศรัทธาใชความพยายามและใชเวลา
อีก	๙๐	ปี	สรางพระพุทธรูปองคน้ีจนสําเร็จ	พุทธศาสนิกชนจากทองที่ตางๆพา
กันมานมัสการ	เพื่อความสงบสุขแหงจิตใจ



ปัจจุบัน	มีนักทองเที่ยวและพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาที่เขางอไบ	นอกเหนือ
จากเพื่อสักการะและตื่นตะลึงกับความเป็นที่สุดของพระพุทธรูปเลอซัน	แลว
ยังมาเพื่อชื่นชมทัศนียภาพตามธรรมชาติ	และดื่มดํ่ ากับบรรยากาศที่สดชื่น
เย็นสบายบนยอดเขาแหงน้ี	ถึงแมเขางอไบจะอยูในเขตอากาศรอนแถบเอเชีย
แตเน่ืองจากอยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลมาก	สภาพอากาศจึงแตกตางจากที่ราบ
บริเวณรอบๆ	มี	2	ฤดู	คือหนาวและใบไมผลิ	ทานสามารถขึน้เขางอไบเที่ยวได
ทั้งปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	GARDEN	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเปลี่ยนน่ังรถของ	ยอดเขาจินติง่(รวมกระเชาไฟฟ า)	อุทยานขึน้ภูเขา	จากน้ันนําทาน	โดยสาร

กระเชาไฟฟ า	ขึน้สูจุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่งที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล	3,077	เมตร	ชมทิวทัศนอันสลับซับ
ซอนไปดวยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค
นําทานนมัสการ	องคผูเสียนทรงชาง	พระพักตร	10	ทิศ	สูง	48	เมตร	ลักษณะพิเศษขององคพระปฏิมาจะ

เป็นพระโพธิสัวทรงคชสารเป็นชางเผือก	6	งา
ชมตําหนักทอง	ตําหนักเงิน	ตําหนักสําริด	และตําหนักเหล็ก	ซึ่งประหน่ึงวาไดจําลอง	4	พุทธคีรี	ทานจะไดเห็น

วิวทิวทัศนอันสลับซับซอนไปดวยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค	สมควรแกเวลานําทานเดินทาง	ลง
จากยอดเขางอไบ
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานสู	วัดเป ากัว๋	ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุนับหลายรอยปี	และเป็นวัดที่มีความสวยงามแหงหน่ึงที่ตั้งอยูบริเวณ

เขางอไบ	วัดแหงน้ีไดรับการบูรณะใหม	โดยพระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสง	ซึ่งบริจาคเงินจํานวน	100,000
อเมริกันดอลลาร	ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ	องคพระ	และในพิพิธภัณฑมีงวงชาง	ของ
สําริดคลายหนาคน	เหมือนเทพเจาซึ่งใสหนากากทําจากทองสําริดใหญที่สุด	มีความยาวถึง	1.38	เมตร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่GARDEN	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นหุบเขาของภูเขางอไบหรือเขาเออเหมยซาน	ซึ่งมีวัดตั้งอยูที่ยอดเขา
สามารถเดินทางขึน้โดยกระเชา	หรือเกีย๊วหาม



ฝ ูเสียนเป็น	พระโพธิสัตวทรงชาง	ไหวเพื่อขอใหมีลาภยศ	สรรเสริญ	คนรับ
ราชการนิยมไปสักการะบูชาวัดเปากัว๋ซื่อ	(วัดสนองคุณชาติ)	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ
และสวยงามที่สุดของงอไบ	มีเดิมชื่อวา	ฮุยจงถัง	สรางขึน้ในสมัย	หมิงเพื่อบูชา
พระโพธิสัตวผูเสียนโพธิสัตวแหงปัญญาผูสถิตย	ณ	เขางอไบ	ผสมผสาน	ความ
เชื่อของ	3	ศาสนาคือ	พุทธ	เตา	และลัทธิขงจือ๊	ตั้งอยูบริเวณดานลางของที่ราบ
ฟงหวง	สูงจากระดับน้ําทะเล	533	เมตร	ตอมารัชสมัยคังซีฮองเต	แหงราชวงศ
ชิงได	เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเปากัว๋มาจนปัจจุบัน	ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ
ซานเหมิน	(ประตูเขา)	ตําหนักหมีเลอ	วิหารหลัก	และหอพระคัมภีร	ตอมาในปี
1983	ถูกจัดเป็นอีกหน่ึงในจํานวนวัดที่สําคัญที่สุดในจีน	วัดเปากัว๋ไดรับการ
บูรณะใหมโดยพระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่งไดบริจาคเงินถึง	100,000
อเมริกันดอลลาร	ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ	องค
พระ	และในพิพิธภัณฑมีงวงชาง	ของสําริดคลายหนาคน	เหมือนเทพเจาซึ่งใส
หนากากทําจากทองสําริดใหญที่สุด	มีความยาวถึง	1.38	เมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดเปากัว๋ซื่อ	(วัดสนองคุณชาติ)	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญและสวยงามที่สุดของงอไบ	มี
เดิมชื่อวา	ฮุยจงถัง	สรางขึน้ในสมัย	หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตวผูเสียนโพธิสัตว
แหงปัญญาผูสถิตย	ณ	เขางอไบ	ผสมผสาน	ความเชื่อของ	3	ศาสนาคือ	พุทธ
เตา	และลัทธิขงจือ๊	ตั้งอยูบริเวณดานลางของที่ราบฟงหวง	สูงจากระดับน้ํา
ทะเล	533	เมตร	ตอมารัชสมัยคังซีฮองเต	แหงราชวงศชิงได	เปลี่ยนชื่อเป็นวัด
เปากัว๋มาจนปัจจุบัน	ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ	ซานเหมิน	(ประตูเขา)
ตําหนักหมีเลอ	วิหารหลัก	และหอพระคัมภีร	ตอมาในปี	1983	ถูกจัดเป็นอีก
หน่ึงในจํานวนวัดที่สําคัญที่สุดในจีน	วัดเปากัว๋ไดรับการบูรณะใหมโดยพระ
ชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่งไดบริจาคเงินถึง	100,000	อเมริกันดอลลาร	ซึ่ง
เป็นวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ	องคพระ	และในพิพิธภัณฑ
มีงวงชาง	ของสําริดคลายหนาคน	เหมือนเทพเจาซึ่งใสหนากากทําจากทอง
สําริดใหญที่สุด	มีความยาวถึง	1.38	เมตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	GARDEN	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับ	เมืองเฉินตู	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ใหทานไดชื่นชมบรรยากาศทั้ง	2

ขางทาง
นําทานแวะ	รานหมอนยางพารา	ใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	ศาลเจาสามกก	สรางขึน้โดยพระบัญชาของกษตัริยแหงอาณาจักรเฉิง	ปลาย	ราชวงศจิน๋

ประมาณ	1,800	กวาปีมาแลว	ภายในศาลเจามีรูปป้ันเลาป่ี	ขงเบง	กวนอู	เตียวหุย	พรอมทั้ง	14	ทหารเอก	และ
14	เสนาบดีเอก	ชมสุสานเลาป่ีและมเหสี	2	องค
นําทานเดินทางสูแหลงชอปป้ิง	ถนนโบราณจินหลี	่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเป็น

อยางดี	มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
นําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ



สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ	และทานยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม
ของโรงงานเป าฝ ูถังผลิตยา	“บัวหิมะ”	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่SUPER	YARD	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ศาลเจาสามกก	สามกกเป็นนิยายอิงประวัติศาสตรอันยิ่งใหญของเมืองจีน
เรื่องราวเริ่มขึน้	ในปลายสมัยราชวงศฮ่ันตะวันออกของจักรพรรดิเหี้ยนเต
เน่ืองจากสมัยสามกกน้ันเลาป่ีตั้งราชธานีที่เสฉวน	โดยมีขงเบงมาชวยเลาป่ี
บริหารประชาชนมีความสุข	แตเมื่อสิ้นเลาป่ีแลวประชาชน	นับถือขงเบง
มากกวาเลาป่ี	เลยสรางศาลเจาขึน้มา	แตไมนานผุปกครองเมืองจีนเห็นวาไม
ถูกตอง	เลยออกคําสั่งสรางศาลเลาป่ีใหมีรูปป้ันขุนนาง	14	ทาน	ศาลเจาสาม
กก

ถนนจินหลี	Jinli	Ancient	Street	(����)	ถนนจินหลีเป็นถนนโบราณที่มีสินคา
ใหทานชอปป้ิงไดทั้งของรับประทาน	และของฝากของที่ระลึกเชนหนากากเฉิง
ตูเพราะถนนจินหลีน้ีเป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชวเปลี่ยนหนากากอันโงดัง
ของเมืองเฉิงตู	แคประตูทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถึงบรรยากาศแหง
เหมือนเดินในหนังจีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	SUPER	YARD	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานแวะชม	รานผาไหม	ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	และแรงงานคนชม

การดึงใยไหมรังแฝด	(	แปลกแตจริง	)	เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม	ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใชเอง
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินชุนซีลู	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	มากมาย	ทั้งแบรนดตางประเทศ

และในประเทศ	อาทิ	เสื้อผา,	รองเทา,	เครื่องหนัง,	กระเปาเดินทาง,	นาฬิกา,	เกมส,	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ	ตาม
อัธยาศัย
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

ชวงบาย



นําทานเดินทางสู	สนามบินซวงหลิง	เมืองนครเฉินตู	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
15.05	น.	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAY	INTERNATIONAL	เที่ยวบินที่	TG	619
17.20	น.	ถึงทาอากาศยานสุววณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

ถนนคนเดินชุนซีลู	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	มากมาย	ทั้งแบรนด
ตางประเทศ	และในประเทศ	อาทิ	เสื้อผา,	รองเทา,	เครื่องหนัง,	กระเปาเดิน
ทาง,	นาฬิกา,	เกมส,	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ	ตามอัธยาศัย	เป็นถนนคนเดินใน
เมืองเฉินตูซึ่งมีรานคา	หางสรรพสิ้นคา	และรานอาหาร	มากกวา	700	เจาใน
บริเวณ	และมีอีกชื่อนึงวา	ถนนทองคํา100ปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานใบชา,	รานหมอนยางพารา	,นวดฝ าเทา(บัวหิมะ)	,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุ
ในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ขอควรระวัง!!!	ทานใดทีต่องออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จา

หนาทีก่อนทุกครัง้
กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ

ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก
ไมรับจอยแลนดเน่ืองจากในอุทยานจิว่จายโกวใชรถเหมา

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน
2.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถ

ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน	ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน
3.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร	แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง)	ครบ	15	ทาน	มี

หัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
4.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	200	หยวน	/	คน	/	วัน
5.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ราคา	800	บาท	(ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ	:
กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุปทองเที่ยวได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ

หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	2	รุป	และ
เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิ่ม	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิ่ม	700
บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิ่ม	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทาน้ัน)
ยกเวนเสนทางทีบ่ินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางทีบ่ินลงปักกิง่	/	ปักกิง่+เซีย่งไฮ	(เทีย่ว	2

เมือง)	ตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้
คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	จํานวน	1	ใบ	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่อได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนัก

ตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)	คุมครอง

ผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา	70	ปี	ขึน้
ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่330
บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง



การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	รวม	240	หยวน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคาภาษี

มูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภาย
หลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํา

รุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสอง

ขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตาง
หู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ	
5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
1.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา



3.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
4.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
5.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ

ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น



ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า/ไมมีราคาเด็ก	ซึง่ราคาทัวรดังกลาวอาจเปลีย่นแปลงไดเน่ืองจากสภาวะ
น้ํามันโลกทีมี่การปรับราคาสูงขึ้น	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต	ซึง่ทา
งบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการ
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยัง
คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
คาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป					เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป					เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน					เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน					เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปทีมี่การการัน

ตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร
ทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


