


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทา
อากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	เมืองเมาเสี้ยน

พักที่	XIQIAN	HOMELAND
HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบ
เทา

2 อุทยานซงผิงโกว	-	ทุงหญาชวนจูซื่อ พักที่	YARI	HOTEL	ระดับ	5
ดาวหรือเทียบเทา	

3 เขตอุทยานแหงชาติ	หวงหลง	-	ทุงหญาชวนจูซื่อ	-	ศูนย
ใบชา

พักที่	YARI	HOTEL	ระดับ	5
ดาวหรือเทียบเทา

4 เมืองโบราณซงพาน	-	กําแพงเมืองซงพาน	-	ทะเลสาบ
เตีย๋ซี	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	รานหยก

พักที่	YIN	SHEN
INTERNATIONAL	HOTEL
ระดับ	5	ดาวหรือเทียบเทา	

5 ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	วัดเจา
เจีย๋	-	ถนนจินหลี่	-	โชวเปลี่ยนหนากาก

พักที่	YIN	SHEN
INTERNATIONAL	HOTEL
ระดับ	5	ดาวหรือเทียบเทา

6 ถนนคนเดินซุนซีลู	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยาน
นานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

15	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 ฿23,777
฿21,777 ฿23,777	฿21,777 ฿23,777	฿21,777 ฿4,500



สายการบิน	THAI	AIRWAYS	ใชเครื่อง	BOING	777-300	จํานวน	354	ที่น่ัง	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3	

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มทัง้ขาไปและขากลับ

ชวงเชา
07.15	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	แถว	D	ประตู	3	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	มี

เจาหนาที่คอยตอนรับ	และอํานวยความสะดวก	ตรวจเช็คกระเปาสัมภาระ	และเอกสารการเดินทางใหกับทุก
ทาน

10.15	น.	เหินฟาสู	นครเฉินตู	ประเทศจีน	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่TG618	บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ใชระยะเวลาบินประมาณ	3	ชัว่โมง)

ชวงบาย
14.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	ประเทศเทศจีน	(เวลาทีป่ระเทศจีนเร็ว

กวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว	รับกระเปา
สัมภาระ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเมาเสี้ยน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3-4	ช.ม.)	ระหวางทางใหทานได

เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนตลอดสองขางทาง

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาพักที	่XIQIAN	HOMELAND	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

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

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	XIQIAN	HOMELAND	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



น้ําหนักกระเป า	30	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจายเพิม่เติม

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานซงผิงโกว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	อุทยานแหงน้ีเป็นสถานที่ทองเที่ยว

แหงใหมที่วากันวามีความสวยงามเสมือนอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว	ตั้งอยูบริเวณที่ราบสูงเมาเสี่ยน	สูจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ	2,500	เมตร	กินพื้นที่ทั้งหมด	160	ตารางกิโลเมตร	มีทั้งทะเลสาบสีสันสวนงาม	หุบเขา
รูปรางแปลกตา	สายธารน้ําตก	ใบไมเปลี่ยนสี	และหิมะตามฤดูกาล	ที่น่ียังมีคนนักทองเที่ยวมาเยือนไมมากนัก
ทําใหมีความรูสึกเหมือนกําลังเดินอยูที่จิ่วจายโกวเมื่อ	20	ปีที่แลว	ทําใหสะดวกสบายในการชื่นชมกับธรรมชาติ
ไดมากกวาที่จิ่วจายโกว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ภายในอุทยาน

ชวงบาย
หลังอาหารกลางวัน	นําทานเที่ยวชมสวนตางๆในอุทยานตอไป
สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสู	เมืองฉวนจูชื่อ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาพักที่	YARI	HOTEL	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อุทยานซงผิงโกว	(Songpinggou)	ป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม	อุทยานน้ี
รวบรวมเอาความยิ่งใหญ	ความงดงาม	ความพิเศษ	ความแปลกใหม	และความ
ลี้ลับของธรรมชาติ	มารวมกันอยูใน	3	หุบเขา	9	ทะเลสาบ	40	วิวทิวทัศน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ภายในอุทยาน

ทุงหญาฉวนจูซื่อ	เมื่อสมัย	70	ปี	ที่แลว	ไดเกิดสงครามเหลาบรรดาทหารจีน
แดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาและไดเกิด	โคลนดูดและหิวตายหลายพัน
คน	ปัจจุบันไดมีการสรางอนุสาวรียบริเวณใจกลางทุงหญาอันสวยงามเพื่อ
เป็นการ	ระลึกถึงกองทัพทหารจีนแดง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YARI	HOTEL	ระดับ	5	ดาวหรือเทียบเทา	

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ณ	วันเดินทาง	หากคณะไมสามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได	ไมวาเน่ืองจากสภาพอากาศ

นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติหวงหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง	เดินทางโดยใชเสนทางอุ
โมงแหงใหม	ทําใหสามารถลดระยะเวลาไดมากขึน้	โดยอุโมคแหงน้ีจะเปิดใหบริการในวันชาติจีน	2560)	ใหทาน
ไดเดินชมวิวของอุทยานตามเสนทางของอุทยาน	โดยหวงหลงมีขนาดพื้นที่ใหญถึง	1340	ตร.กม.	ลักษณะทาง
ภูมิประเทศซับซอน	องคประกอบแปลกประหลาด	นาตื่นตาและคนหา	มียอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะมากมาย	มี
พื้นที่ที่สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	5,000	เมตร	ประมาณ	7	จุด	

หวงหลงมีลักษณะหนาชั้นผิวดินสวนมากเป็นหินออน	ทิวทัศนมีหินออนเป็นองคประกอบหลัก	ไมวาจะเป็นผนัง
หินออน	ทะเลสาบ	หลุม	บอ	น้ําตก	ถํ้า	พื้นผิวของสิ่งเหลาน้ีคือหินออน	และ	อาจมีสีสันหลากหลายแตกตางกันไป
จึงถือวา	ชื่อเสียงของหวงหลง	ที่วาเป็นพิพิธภัณฑหินออนของโลก	ไมไดเกินเลยไป	

สถานที่ทองเที่ยวหวงหลงในปัจจุบัน	คือพื้นที่ในบริเวณธารน้ําหวงหลง	ในอาณาบริเวณ	4	ตารางกิโลเมตร	แต
พื้นที่น้ีไดมีหินออนเกือบทุกประเภทรวมอยูดวยกัน	จนนาบังเอิญจนทําใหเมื่อมองจากดานบนลงมาจะเห็นเป็น
เสนสีทองสายหน่ึง	ดุจมังกรยักษ	ฝาดงภูเขาหิมะก็ไมปาน	จนไดรับคําเปรียบเปรยวาสถานที่แหงน้ีเป็นที่ประทับ
ของพระแมแหงสรวงสวรรค	บนโลกมนุษย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองฉวนจูซื่อ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง)

จากน้ันนําทานชิมชาที่	รานใบชา	ที่รวบรวมใบชาที่มีชื่อเสี่ยงจากเมืองจีน	มีรสชาติหอม	มีสรรพคุณชวย
ละลายไขมัน	เป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหน่ึง

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาพักที่	YARI	HOTEL	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูในอําเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของคนทิเบต	เป็นอุทยานที่อยูใกลๆ
กับจิ่วจายโกว	เป็นแหลงมรดกโลกที่สวยงามดวยภูมิประเทศภูเขาสูงยอด
ปกคลุมดวยหิมะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทุงหญาฉวนจูซื่อ	เมื่อสมัย	70	ปี	ที่แลว	ไดเกิดสงครามเหลาบรรดาทหารจีน
แดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาและไดเกิด	โคลนดูดและหิวตายหลายพัน
คน	ปัจจุบันไดมีการสรางอนุสาวรียบริเวณใจกลางทุงหญาอันสวยงามเพื่อ
เป็นการ	ระลึกถึงกองทัพทหารจีนแดง

ชิมชาอวูหลงของปักกิ่ง	และชาที่มีชื่อเสียงเชน	ชาแดง	ชาผลไม	ชามะลิ	ชา
กุหลาบ	ฯลฯ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YARI	HOTEL	ระดับ	5	ดาวหรือเทียบเทา



หรือเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยวเป็นอุทยานโหมวหนีโกวแทน	โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา	และไมคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองซงพาน	เป็นเมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณ	เป็นเมืองที่ใชแลกเปลี่ยนสินคา

ชาวฮ่ันและชาวทิเบต
นําทุกทาน	ผานชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน	กําแพงเมืองโบราณแหงน้ีถูกสรางขึน้ตั้งแตสมัยราชวงศ

ถัง	และถูกปรับปรุงใหมอีกครั้งในชวงราชวงศหมิง	เน่ืองจากเมืองซงพานมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นประโยชนทาง
ภูมิศาสตร	จึงไดถูกเลือกเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารตั้งแตสมัยราชวงศถัง	ถึงแมเวลาจะผานมานานหลายพันปี
แตประตูเมืองและกําแพงเมืองที่น่ีไดรับการรักษาไวเป็นอยางดีเสมอมา	จนไดชื่อวาเป็นหน่ึงในเมือง
ประวัติศาสตรที่นาสนใจที่สุดในมณฑลเสฉวน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทุกทานชม	ทะเลสาบเตีย๋ซี	ตั้งอยูที่เชิงเขาหมินซาน	อยูระหวางเมืองซงพานและเมืองเมาเสี้ยน	ในมณฑล

เสฉวน	ทะเลสาบเตีย๋ซียังเป็นตนน้ําของแมน้ําหมินเจียง	มีวิวทิวทัศนที่สวยงามลอมรอบไปดวยภูเขา	และป าไม
เขียวขจี	ทะเลสาบเตีย๋ซีมีพื้นที่กวางใหญ	350	ลานตารางเมตรถือเป็นไขมุกอันสวยงามของที่ราบสูงเสฉวน	–
ทิเบต	แตเรื่องราวเบื่องหลังในอีกดานหน่ึงของความงดงามของทะเลสาบเตีย๋ซีน้ัน	ไดเกิดขึน้จากการเกิดแผน
ดินไหวในปี	ค.ศ.1933	ไดทําลายและกลืนหมูบานโบราณยุบหายลงไป	จนกลายเป็นทะเลสาบขึน้มา
สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอสู	เมืองเฉินตู	เฉินตูเป็นเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาที่เป็นเมืองหลวงของ

มณฑลเสฉวนของจีน	ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลางมณฑล	ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว	10	ลานคน	เป็นหน่ึง
ในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน	(อีกสองแหงคือฉงชิ่งและซีอาน)	ในปัจจุบันเป็นทั้ง
ศูนยกลางดานการเมือง	การทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	คําวาเฉิงตูมีความหมายวา
คอย	ๆ	กลายเป็นเมือง	เน่ืองจากยอนไปเมื่อราว	2,000	ปีที่แลว	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมีการจัดการชลประทาน
ขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อแกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิต
ความเป็นอยูดีขึน้	คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู
จากน้ันนําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากอันลํ้าคาแกคนที่

ทานรัก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาพักที่	YIN	SHEN	INTERNATIONAL	HOTEL	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใชแลกเปลี่ยนสินคาชาวฮ่ันแ
ละชาวทิเบต	ซึ่งชาวฮ่ันนิยมนําใบชา	ผาแพร	เกลือและของใชประจําวันมาแลก
เปลี่ยนมา	แกะ	ขนแกะ	และหนังสัตวของชาวทิเบต



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

	บริการอาหารกลางวัน	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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YIN	SHEN	INTERNATIONAL	HOTEL	ระดับ	5	ดาวหรือเทียบเทา	

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	รานผลิตภัณฑยางโอโซน	ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อ

สุขภาพในรูปแบบตางๆ	มากมาย
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	ซึ่งทานจะไดเขาเยี่ยมชมความนารักของบรรดาหมี

แพนดาไดอยางใกลชิด	ที่น่ีนอกจากจะเป็นที่วิจัยและทําการศึกษาเพื่ออนุรักษหมีแพนดาแลว	ยังเป็นศูนยการ
เรียนรู	และเพาะพันธุหมีแพนดาอีกดวย	ศูนยอนุรักษหมีแพนดาที่เมืองเฉิงตูน้ีกอตั้งเมื่อปี	1987	โดยมีภารกิจใน
การวิจัยและอนุรักษตอจากสวนสัตวเฉิงตู	และการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน	



บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาคุณภาพที่ผลิตจากผาไหม	เชน

ผาหม	เสื้อผา	รองเทา	ชุดเครื่องนอน	เป็นตน
นําทานชม	วัดเจาเจีย๋	ตั้งอยูทางชานเมืองทางเหนือของนครเฉิงตู	เป็นวัดไมทั้งหลังแหงแรกทางตะวันตก

ของมณฑลเสฉวน	มีความสําคัญในทางประวัติศาสตรทางพุทธศาสนาในจีน	วัดเจาเจีย๋เป็นอารามเกาแกที่สราง
ขึน้ในสมัยราชวงศถังและไดมีการบูรณะขึน้ในปี	ค.ศ.	1663	ในสมัยราชวงศชิง
จากน้ันนําทานเดินชม	ถนนคนเดินจิน๋หลี	่ถนนแหงน้ีเปิดใหบริการในปี	ค.ศ.2004	ในแบบสไตลจีนโมเดิล

ดวยสถาปัตยกรรมแบบหรูหรา	และกลิ่นอายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูกฝังอยูในถนนโบราณแหงน้ี	บง
บอกใหทราบวามณฑลเสฉวนมีลักษณะอยางไรในสมัยราชวงศชิง	หลังจากการปรับปรุงใหมเมื่อเร็วๆน้ี	ถนนคน
เดินจินหลี่ไดกลายเป็นหน่ึงในถนนการคาที่คึกคักมากที่สุดในเฉิงตู	

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังจากน้ันนําทานชม	ศิลปะการแสดงงิ้วของเสฉวน	ชมโชวเปลีย่นหนากาก	อันเป็นเอกลักษณและไฮ

ไลนของเมืองเฉิงตู	มีคํากลาววา	“ถามาเฉิงตู	แลวไมไดดูโชวเปลี่ยนหนากาก	ถือวายังมาไมถึงเฉิงตู”	วิธีการ
เปลี่ยนหนากากดวยการดึงเชือกอยางแนบเนียน	หรือเพียงแคสะบัดหนาเพียงแคเสี้ยววินาที	หนากากก็จะ
เปลี่ยนไปเร็วมากๆ	จนจบจับไมไดวาทําไดอยางไร
เขาพักที่	YIN	SHEN	INTERNATIONAL	HOTEL	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	ตั้งอยูที่เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	ตั้งอยูบนเน้ือที่
600,000	ตารางเมตร	ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1987
ซึ่งใชเป็นศูนยเพาะพันธุและอนุรักษ	รวมถึงใชเป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนดา
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน	การอยูอาศัยและการแพรพันธุ
ของหมีแพนดาเป็นสถานอภิบาลหมีแพนดาที่ใหญที่สุดในโลก	ภายในไดรับ
การจัดสภาพแวดลอม	กลมกลืนกับป าธรรมชาติ	ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษพันธุ
สัตวหายากของมณฑลเสฉวนอีกดวย	ที่นีมีแพนดาประมาณ	40	กวาตัว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

วัดเจาเจีย๋	Zhaojue	Temple	(���)	ตั้งอยูทางชานเมืองทางเหนือของนครเฉิง
ตู	เป็นวัดไมทั้งหลังแหงแรกทางตะวันตกของมณฑลเสฉวน	มีความสําคัญใน
ทางประวัติศาสตรทางพุทธศาสนาในจีน	วัดเจาเจีย๋เป็นอารามเกาแกที่สราง
ขึน้ในสมัยราชวงศถังและไดมีการบูรณะขึน้ในปี	ค.ศ.	1663	ในสมัยราชวงศชิง



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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YIN	SHEN	INTERNATIONAL	HOTEL	ระดับ	5	ดาวหรือเทียบเทา

โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก
แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไมถายทอดใหบุคคล
ภายนอกทั่วไป

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินชุนซีลู	หรือ	WALKING	STREET	ของเมืองเฉินตู	ซึ่งเป็นยานขาย

สินคาของวัยรุน	รานคาแบรนดเนม	และขายสินคาทันสมัยตางๆ	นับเป็นแหลงชุมนุมของหนุมสาวเมืองเฉินตูที่
เต็มไปดวยหางนอยใหญ	และรานอาหารมากมาย	ใหทานไดชอปป้ิงลิ้นคาและของที่ระลึกตางๆ	อาทิเชน	เสื้อผา
กระเปา	รองเทากีฬา	เป็นตน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูอาหารสมุนไพร

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
15.30	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสู	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่TG619

17.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูอาหารสมุนไพร



สายการบิน	THAI	AIRWAYS	ใชเครื่อง	BOING	777-300	จํานวน	354	ที่น่ัง	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3	

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเป า	30	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจายเพิม่เติม

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่อง	ชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทาน	เพื่อสํารองทีน่ัง่
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	เฉพาะพาสสปอตไทยและตองเดินทางไป
กลับพรอมกรุปเทานัน้	!!!!

2.	คาธรรมเนียมวีซาเดีย่วเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเทีย่ว



ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,800	บาท**

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	180	หยวน	/	ทริป	/	ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน
สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	18	ปี

**การทําวีซากรุปทองเทีย่วนัน่ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทีช่ัดเจนเทานัน้	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส
ปอตตัวจริงมา**

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก
ตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
สถานที่ทองเที่ยว	และโรงแรมที่พัก	อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลัก	โดยคํานึงถึงผล

ประโยชนลูกคาเป็นสําคัญ
การทองเที่ยวภายในอุทยาน	ไกดและหัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการนําทานเดินทางทองเที่ยวตามจุดตางๆ

ภายในอุทยาน	ซึ่งจะไดมากหรือนอย	ขึน้อยูกับการใชเวลาในแตละสถานที่และการรักษาเวลาของคณะทัวรน้ันๆ
คณะยืนยันการเดินทางที่	15	ทานมีหัวหนาทัวร
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร	ทานละ	200	หยวน	/	ทริป	/	ตอ

ทาน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาลทองถิ่น
ตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการที่โรงแรม

4.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทํา	วีซาจีนทานจะ
ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากทางบริษทัไมทราบกฎและกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา/ผูใชบัตร	APEC	และโปรดดูแลรักษาบัตรของทาน	หากทานทําบัตรหายในระหวางการเดิน
ทาง	ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห	เพื่อดําเนินการเรื่องตางๆ

5.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี	
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
5.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
5.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
5.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

6.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ



แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนัก
ทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินทัง้หมดใหกับทานทุกกรณี**

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


