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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.55-21.55) X X ✈ 
XIEDU HANGCHEN HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 เฉิงตู-อุทยำนภูเขำส่ีดรุณี-หุบเขำซวงเฉียวโกว 
(รวมรถอุทยำน)-เมืองตันปำ 

   MEIRENGU HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 หมู่บ้ำนทิเบตเจียจูจังไช่-หมู่บ้ำนทิเบตจงลู่ 
ทุ่งหญ้ำถ่ำกง-วัดถ่ำกงเมืองซินตูเฉียว 

   TANGGUTE HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 เมืองซินตูเฉียว-หย่ำเจียง-หลี่ถัง-เต้ำเฉิง 
เจดีย์เต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดีย์ขำว)-ย่ำติง 

   RAMADA ENCORE HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 อุทยำนย่ำติง-ทุ่งหญ้ำลั่วหรง (รวมรถอุทยำน+
รถแบตเตอร่ี/ไม่รวมค่ำขี่ม้ำ) 

   RAMADA ENCORE HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 อุทยำนย่ำติง-วัดชงกู่-ทะเลสำบไข่มุก  
(ไม่รวมรถแบตเตอร่ี/ไม่รวมค่ำขี่ม้ำ)-เต้ำเฉิง 

   HOLY LAND IMAGE HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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เต้ำเฉิง-เฉิงตู (3U8006 : 08.55-09.55 หรือ 
3U8112 :12.35-13.40)- ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวม
รถแบตเตอร่ี)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยน
หน้ำกำก 

   XIEDU HANGCHEN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

8 ถนนโบรำณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ  
(3U8145 : 14.30-16.35) 

  X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 320 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

 ก ำหนดกำรเดินทำง 12-19 เมษำยน / 17-24 พฤษภำคม 2563 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

14.30 น.         คณะพรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ชัน้ 
4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทาง
บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น 

17.55 น.         เหินฟ้าสู ่เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8146  
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
21.55 น. ถีงทา่อากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นท่ีสุด

ของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั  
 XIEDU HANGCHEN HOTELหรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัท่ีสอง เฉิงตู-อุทยำนภูเขำส่ีดรุณี-หุบเขำซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยำน)-เมืองตนัปำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนภูเขำส่ีดรุณี หรือ ซ่ือกูเหนียงซัน (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชัว่โมง) ระหว่างทางชมทศันียภาพอัน
งดงามคลา้ยธรรมชาติในแถบยุโรปใตจ้นไดร้ับฉายาว่า "เทือกเขำ
แอลป์ในแผ่นดินจีน" ช่ือส่ีดรุณีมีท่ีมาจากต านานของส่ีสาวพ่ีนอ้งคือ 
ตา้กูเหนียงซาน, เออร์กูเหนียง 
ซาน, ซานกูเหนียงซาน และซ่ือกูเหนียงซาน เทือกเขาส่ีดรุณีตัง้ช่ือตาม
ยอดเขาสูงส่ียอด ท่ีทอดตวัยาวจากเหนือลงใตแ้ละทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดปี 

 
เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยำน) มี

ระยะทาง 34.8 กม. มีพ้ืนท่ีรวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดท่องเท่ียว
แบง่ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุง่ตน้หยาง แลว้
เดินทางเขา้สู่ส่วนลึกสุดท่านจะไดเ้ห็นธารน ้าแข็ง ภูเขากระจกแกว้ 
ภูเขาดวงอาทิตย ์ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนกลำง น า
ท่านยอ้นกลับมาชมทะเลสาป ส่วนท่ีสำม น าท่านชมทุ่งหญ้า
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เหน่ียนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เชน่ ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิง
ตัง้ครรภ ์ถา่ยรูปกนัอยา่งจุใจกบัทอ้งทุง่กวา้งท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงปกคลุมดว้ยหิมะขาว ในหุบเขาจะมี
ล าธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเขม้สลบัดว้ยตน้ไมห้ลายหลากเฉดสี  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่เมืองตนัปำ หุบเขำแห่งสำวงำม (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 
3 ชัว่โมง) ตัง้อยู ่ริมโตรกผาสูงตระหงา่น ดา้นหน่ึงคือแมน่ ้าตา้ตูท่ีเช่ียวกราก อีกดา้นคือภูผาสูง เป็น
เมืองท่ีมีพ้ืนท่ีหลากหลายรูปแบบ ตวัเมืองตนัปาถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความเจริญมากเมืองหน่ึงเม่ือเทียบกบั
เมืองอ่ืนๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมืองหนา้ดา่นท่ีส าคญัมากของแควน้คามทิเบต มีสมญาวา่  “อำณำจกัรพนั
ป้อม” ตนัปาเร่ิมสรา้งป้อมปราการตั้งแตส่มยัราชวงศฮ์ั่นเม่ือค.ศ. 1,700 ปีกอ่น ซ่ึงเคยมีป้อมปราการ
มากกวา่ 3,000 แห่ง หมูบ่า้นขนาดใหญบ่างหมูบ่า้นก็มีป้อมมากกวา่ 100 แห่ง ปัจจุบนัมีป้อมปราการ
เหลืออยู ่562 แหง่ ทา่นจะไดเ้ห็นหอสังเกตุการณ์แบบทิเบตตัง้กระจายอยูท่ ัว่ไป นอกจากตนัปามีหุบเขา
ท่ีสวยงามแลว้ ยงัมีหญิงสาวสวย จนเป็นท่ีรับรูก้นัทัง้แผน่ดินจีนวา่ ชมหมูบ่า้นทิเบตท่ีสวยท่ีสุดตอ้งมาท่ีตนั
ปา ชมหญิงทิเบตสวยท่ีสุดก็ตอ้งมาท่ีตนัปาเชน่กนั ดงันั้นตนัปาจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือวา่ “หุบเขำแห่งสำว
งำม” 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
     MEIRENGU HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัท่ีสำม หมู่บำ้นทิเบตเจียจูจงัไช่-หมู่บำ้นทิเบตจงลู่-ทุ่งหญำ้ถ่ำกง-วดัถ่ำกง-เมืองซินตูเฉียว 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชม หมู่บำ้นทิเบตเจียจูจงัไช่ ตัง้อยูใ่นหุบเขา บา้นเรือนของชาวทิเบตท่ีน่ีสรา้งขึ้นจากไม ้
และหิน โดยชัน้ลา่งสุดเป็นพ้ืนท่ีเลี้ ยงสตัว ์ชัน้ถดัมาจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเจา้บา้น ส่วนดาดฟ้าดา้นบนใช ้
ส าหรับตากพืชผลทางการเกษตร บานหน้าตา่งประตูของบา้นแตล่ะหลงัท าจากไมท่ี้ไดร้ับการแกะสลัก
และลงสีไวอ้ยา่งงดงาม  ลกัษณะบา้นสวยโดดเดน่กวา่หมูบ่า้นอ่ืนในตานปา ก็คงตรงท่ีรูจ้กัใชสี้สัน สีขาว 
แดง ด า คาดบนตวับา้นท่ีกอ่ดว้ยหินแผน่เล็กๆ เรียงซอ้นกนั มุมของหลงัคามียอดแหลมวางหินสีขาว ท่ีถือ
วา่เป็นหินศกัด์ิสิทธ์ิเอาไว ้ดว้ยความสวยโดดเดน่จึงท าให ้National Geographic ของเมืองจีน ยกใหเ้ป็น
หมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสุดของประเทศจีน จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ หมู่บำ้นทิเบตจงลู่ เป็นหมูบ่า้นทิเบตตัง้อยู ่
บนเนินเขาสูง ชาวบา้นท่ีน่ีตัง้บา้นกระจายอยูต่ามเนินเขา ลอ้มรั้วอยา่งงา่ยๆ อาจกอ่ก าแพงหินกัน้อาณา
เขตแปลงพืชผกัใหอ้ยูใ่นบริเวณบา้นตน ตวับา้นท ามาจากเศษหินกอ้นนอ้ยใหญห่ลายกอ้นๆคลุกขี้ ดินหรือ
ปูนวางซอ้นๆทบัใหห้นาแน่นเป็นผนังโดยไมใ่ชโ้ครงเหล็กลวด อาจมีไมเ้ป็นส่วนประกอบรองรับฐานกนั
สาดกบัระเบียง และใชสี้เปลือยของวสัดุดูเรียบงา่ย ติดหนา้ตา่ง บานประตู และเนน้ทาสีสนัใหโ้ดดเดน่  

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองถ่ำกง (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  เมืองเล็กๆเมืองหน่ึง ซ่ึง 
“ถา่กง” มีความหมายตามภาษาทิเบตวา่ “ดินแดนอนัเป็นท่ีสิงสถิตแห่งองคพ์ระโพธิสัตว ์ท่านจะไดช้ม
ความอศัจรรยช์วนมองของ ทุ่งหญำ้ถ่ำกง ซ่ึงทุง่หญา้แหง่น้ีมีความสูงถึง 3,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล
ปานกลาง บริเวณน้ีจะเป็นท่ีชุมนุมของชาวทิเบต ในวนัเทศกาลตา่งๆจะมีการจดักิจกรรม เชน่ ฟ้อนร า 
รอ้งเพลง แขง่มา้ เป็นตน้ จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม วดัถ่ำกง วดัพุทธนิกายมหายานแบบทิเบต สรา้งจาก
ทองค าหนักกว่า 100 กิโลกรัม มองออกไปเบ้ืองหลังของเจดียคื์อยอดเขายาลา วัดถ่ากงตั้งอยู ่ทาง
ตะวันออกเฉียงใตข้องตัวเมือง อยู ่ห่างไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวดัท่ีผูค้นในเมืองใหค้วามเคารพ
สกัการะเป็นอยา่งมาก  

 
  ตอ่จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรคข์องนักถ่ำยภำพ (ใชเ้วลำในกำรเดินทำง

ประมำณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู ่ห่างจากเมืองเฉิงตู ท่ีเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ไปทาง
ตะวนัตกเฉียงใต  ้437 กิโลเมตร และห่างจากเมืองคงัต้ิง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 83 
กิโลเมตร ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจีน อีก
ทัง้ยงัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีชา่งภาพมือสมคัรเลน่หลายคนใฝ่ฝันวา่จะไปเยือนสกัครั้งหน่ึง ซ่ึงท่ีน่ีมีช่ือเสียง
ในเร่ืองของทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติท่ีประกอบไปดว้ย ทิวเขาบนท่ีราบสูง ล าธารใสสะอาดท่ีใหล
ขนานไปกบัถนนท่ีเรียงรายไปดว้ยไมใ้หญ ่และในชว่งฤดูใบไมร้่วง ท่ีน่ีจะเต็มไปดว้ยสีสนัของใบไมเ้ปลี่ ยน
สีท่ีใกลผ้ลัดใบ สีเหลืองสม้ของใบไม ้ตัดกับทอ้งฟ้าสีครามเขม้ โดยมีฉากหมู ่บา้นของชาวทิเบตอยู ่
เบ้ืองหลงั เป็นภาพท่ีงดงามเหนือค าบรรยาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
    TANGGUTE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  ระดบั 4 ดำว**** 
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วนัท่ีส่ี  เมืองซินตูเฉียว-หย่ำเจียง-หล่ีถงั-เตำ้เฉิง-เจดียเ์ตำ้เฉิงไป่ถ่ำ (เจดียข์ำว)-ย่ำติง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางมุ ่งหน้าสู่ เมืองย่ำติง ระหว่างทางผ่านชม เมืองหย่ำเจียง (ใช้เวลำในกำร
เดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมืองธรรมชาติผสานกบัความเจริญรุ่งเรือง เมืองเล็กแตม่ีกล่ินอายแห่ง
ความทนัสมัยปนอยู ่ ช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะไดเ้ห็นดอกตูเ้จียนบานสะพรั่งตลอดสองขา้งทาง ออกเดินทาง
ตอ่ไปยงั เมืองหล่ีถงั (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมืองท่ีเสนอเร่ืองขอขึ้นทะเบียน
เป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกเหนือกวา่ทิเบตเมืองหลงัคาโลก ซ่ึงมีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 4,014 เมตร ซ่ึง
ชาวบา้นส่วนใหญจ่ะเป็นชาวทิเบต หลี่ ถงัในอดีตคือเมืองส าคญัในแควน้คามของทิเบต กอ่นท่ีดินแดนแห่ง
น้ีจะตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน หลี่ ถงัเรียกไดว้า่เป็นจุดพกัการเดินทางตัง้แต่
อดีต โดยเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางคาราวานใบชา-มา้ จนปัจจุบนัหลี่ ถงัก็ยงัเป็นจุดแยกของเสน้ทาง ไมว่า่
จะเดินทางไปทางตะวันตกสู่ทิเบต ลงใตสู้่ยูนนาน ขึ้ นเหนือสู่เสน้ทางเสฉวน-ทิเบตสายเหนือ ระหวา่ง
ทางผา่นเมืองหลี่ ถงั ทา่นจะไดเ้ห็นภูเขาไหจ่ือเป็นเขาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองหลี่ ถงัน้ีและผา่นทะเลสาบ
สายหลกัของเมือง บนภูเขาจะเรียงรายดว้ยเจดียทิ์เบตถือเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของชาวเมืองหลี่ ถงั ทา่นจะได ้
เห็นการ์เซียปกคลุมภูเขาจนเป็นภูเขาหิมะสีขาวโพลนไดร้ับการขนานนามวา่“ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะ
หยก”   

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าทา่นออกเดินทางตอ่สู่ เมืองเตำ้เฉิง (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) ในอดีตเตา้เฉิง

มีช่ือวา่เตา้ปา อนัมีความหมายในภาษาทิเบตวา่คือ ดินแดนท่ีเป็นประตูสูหุ่บเขาอนักวา้งใหญ่  ครั้นเม่ือมี
การเพาะปลูกขา้วขึ้นในดินแดนแถบน้ี จึงไดม้ีการเปลี่ ยนช่ือเมืองเป็น เตา้เฉิง อนัมีความหมายวา่ เมือง
แห่งขา้ว เมืองเตา้เฉิงและดินแดนโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยท่ีตัง้ท าเลท่ีเป็นทาง ผา่นของแมน่ ้าถึง
สามสายอนัไดแ้ก ่แมน่ ้าฉีตู แมน่ ้าตงยี่  และสุดทา้ยคือแมน่ ้าเตา้เฉิง ท่ีมีตน้ก าเนิดจากภูเขาไหจ่ือ โดย
ระหวา่งทางจะตอ้งผา่นภูเขาสูงถึง 3 ลูก โดยมีระดบัสุงขึ้นไปเร่ือยๆ โดยลูกแรกคือภูเขากอร์ซือ สูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 4,412 เมตร ลูกท่ีสองคือภูเขาเจียนจือวาน สูงจากระดบัน ้าทะเล 4,659 เมตร และภูเขา
ลูกท่ีสามคือคาร์จือลาห ์สูงจากระดบัน ้าทะเล 4,712 เมตร น าทา่นเท่ียวชม เจดียเ์ตำ้เฉิงไป่ถ่ำ (เจดีย์
ขำว) เป็นเจดียข์าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตกนัจือโจว ตรงกลางเป็นเจดียสู์ง 37 เมตร รองลงมาเป็นเจดีย ์
ลอ้มรอบอีก 4 ชัน้ จากบนลงลา่งเป็นชัน้ละ15 23 31 39 เจดีย ์รวมทัง้หมด 108 เจดียล์อ้มรอบเจดีย ์
อนัใหญ ่ฐานเจดียย์งัมีคมัภีร์หมุนอีกมากมาย เป็นท่ีท่ีชาวธิเบตชอบมากราบไหว ้ 
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  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั ย่ำติง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 

1,344 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยูท่ี่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูง 
โตรกผา ป่าสน ธารน ้าแข็ง ทะเลสาบและล าธารอนับริสุทธ์ิ ท่ีส าคญัดินแดนแห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวทิเบต เป็นดินแดนอนัสูงสง่เทียมตะวนั ท่ีน่ียงัเต็มไปดว้ยจิตวิญญาณแห่งพระพุทธศาสนา 
ดว้ยความเช่ือของชาวทิเบตท่ีวา่ ยา่ติง คือดินแดนอนัเป็นท่ีสถิตยแ์หง่องคพ์ระโพธิสัตว ์โดยมียอดเขาหิมะ
ศกัด์ิสิทธ์ิทัง้สามยอด อนัประกอบดว้ย ยอดเขายางม่ายหยง่ ท่ีเป็นตัวแทนพระมัญชุศรีโพธิสัตว ์พระ
โพธิสตัวแ์หง่ปัญญา , ยอดเขาเซียนั๋วตวัจ๋ี เป็นตวัแทนพระวชัรปาณีโพธิสัตว ์พระโพธิสตัวผู์คุ้ม้ครอง และ
ยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ ตวัแทนของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร หรือท่ีชาวไทยคุน้เคยในช่ือ เจา้แมก่วนอิม 
พระโพธิสตัวแ์หง่ความกรุณา 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัท่ีหำ้  อุทยำนย่ำติง-ทุ่งหญำ้ลัว่หรง (รวมรถอุทยำน+รถแบตเตอร่ี/ไม่รวมค่ำข่ีมำ้) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชม อุทยำนย่ำติง ดินแดนยา่ติงเป็นท่ีรูจ้กัของผูค้นในแถบน้ีมาอยา่งยาวนานนับพนัปี เพราะ
ในอดีตท่ีน่ีเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายชา-มา้ อนัเป็นเสน้ทางคาราวานการคา้โบราณท่ีเช่ือมดินแดน
ทิเบตกบัมณฑลยูนนานท่ีอยูท่างตอนใต  ้แตผู่ท่ี้ท าใหโ้ลกภายนอกไดร้ับรูถึ้งความย่ิงใหญแ่ละงดงามของ
ดินแดนยา่ติง คือ โจเซฟ ร็อค นักส ารวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกนัท่ีใหค้ านิยามของยา่ติงไวว้า่ 
“งดงำมจนยำกจะหำท่ีใดเสมอเหมือน” โจเซฟ ร็อค ไดเ้ดินทางส ารวจดินแดนในแถบจีนตะวนัตก
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รวมถึงดินแดนยา่ติง และน าออกเผยแพร่ผา่นนิตยสารเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก จนสรา้งความต่ืนเตน้และ
ต่ืนตะลึงในหมู ่ชาวตะวนัตก ถึงความมหัศจรรยท์างธรรมชาติภายในดินแดนแห่งน้ี ดั่งท่ีเขาไดบ้รรยาย
รายละเอียดของยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ เอาไวว้า่ “ยอดเขำแห่งองคพ์ระอวโลกิเตศวร ดูเสมือนดัง่
บลัลงักข์องเทพเจำ้บนสรวงสวรรค์” ดว้ยภาพของยอดเขาสูงชนั ยอดดา้นบนตดัตรงดูคลา้ยบลัลงัก ์
เบ้ืองหน้าคือทะเลสาบไข่มุกท่ีใสบริสุทธ์ิ ธงคม์นตห์ลากสีพร้ิวไหวอยูริ่มทะเลสาบ บรรยากาศรอบขา้ง
อบอวลไปดว้ยแรงศรัทธาและบทสวดท่ีลอ่งลอยผา่นธงมนตม์าตามสาย  ลม ผลงานของโจเซฟ ร็อค ได ้
กลายเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้กน่วนิยาย Lost Horizon ของนักเขียนชาวองักฤษ เจมส ์ฮิวส์ตนั ท่ีกลา่วถึง  
แชงกรีลา ดินแดนลึกลบัท่ีซอ่นตวัอยู ่กลางหุบเขา ดินแดนท่ีผูค้นด ารงชีวิตอยู ่อยา่งสงบสุขท่ามกลาง
ธรรมชาติอนับริสุทธ์ิและงดงาม  

 

 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั บริการอาหารกล่องแบบรอ้นท่านละ 1 ชุด ภายในอุทยาน 
บ่ำย น าทา่นชมความอศัจรรยแ์หง่ ทุ่งหญำ้ลัว่หรง (รวมรถอุทยำน+รถแบตเตอร่ี/ไม่รวมค่ำข่ีมำ้) ซ่ึงท่ีน่ี

สามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางมา่ยหยง่ โดดเดน่เหนือทุง่หญา้ลัว่หรงไดอ้ยา่งสวยงาม ณ ทุง่หญา้ลั่ว
หรงแห่งน้ีเต็มไปดว้ยล าธารน้อยๆ ประกอบกบัวิวอนัเป็นเทือกเขาหิมะ ท าใหท้า่นตอ้งหลงมนตส์ะกดอยู ่
ท่ีน่ีอยา่งไมต่อ้งสงสยั  
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัท่ีหก  อุทยำนย่ำติง-วดัชงกู่-ทะเลสำบไข่มุก (ไม่รวมรถแบตเตอร่ี/ไม่รวมค่ำข่ีมำ้)-เตำ้เฉิง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าทา่นชม วดัชงกู่ วัดทิเบตท่ีเกา่แก่ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สรา้งขึ้นมาตั้งแตส่มยัราชวงศ์หยวน 
ตัง้อยูบ่นความสูง 3,880 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ตัง้อยูเ่ชิงเขาเซียนหน่ายร่ือภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติยา่ติง  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั บริการอาหารกล่องแบบรอ้นท่านละ 1 ชุด ภายในอุทยาน 
บ่ำย  น าทา่นเท่ียวชม ทะเลสำบไข่มุก (ไม่รวมรถแบตเตอร่ี/ไม่รวมค่ำข่ีมำ้) เป็นทะเลสาบท่ีอยูใ่นหุบเขา

ท่ีความสูง 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบเล็กๆสีเขียว ใสเหมือนมรกต โอบลอ้มไปดว้ยเง้ือมเงาของยอดเขา
เซียนหน่ายร่ือ   ซ่ึงยอดเขาแหง่น้ีสูงถึงกวา่ 5,000  เมตรนับเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเขตอนุรักษ์ยา่ติง   

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่เมืองเตำ้เฉิง (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
    HOLY LAND IMAGE HOTEL ระดบั 4 ดำว**** 

วนัท่ีเจ็ด เตำ้เฉิง-เฉิงตู-ศูนยห์มีแพนดำ้ (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชวเ์ปล่ียน 
                     หนำ้กำก 

***พีเรียดเดินทำงช่วงวนัท่ี 12-19 เมษำยน 2563 ไฟลบิ์นจำก เตำ้เฉิง-เฉิงตู วนัท่ี 18 เมษำยน 2563 จะ
เป็นเท่ียวบิน  

3U8112 เวลำ 12.35-13.40 น.*** รำยกำรท่องเท่ียวตำมรำยละเอียดดงัน้ี 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
   อิสระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเตา้เฉิง 
เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน บริกำรอำหำรชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่ำนละ 1 ชุด 

  
12.35  น.  เหินฟ้าสู ่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8112 
13.40 น. ถีงทา่อากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดของประเทศจีน มีภูมิประเทศ

รายรอบไปดว้ยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากนั้นน า
ทา่นเดินทางสู่ ศูนยห์มีแพนดำ้ (รวมรถแบตเตอร่ี) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กวา่ 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสัตว์
สงวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพรอ้มจะตัง้ทอ้งมีเพียง 3 วนั
ใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตวั ตวัท่ีแข็งแรงเพียงตวัเดียวเทา่นั้นจะอยูร่อด อาหารโปรดของหมี
แพนดา้คือไผลู่กศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นส่ือการผูกมิตรไมตรีกบัประเทศตา่งๆ  น าทา่นเดินทางสู ่ถนนคน
เดินชุนซีลู่ ใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตา่ง ๆ มากมาย ทัง้แบรนด์ตา่งประเทศ และในประเทศ อาทิ 
เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส,์ ของท่ีระลึกตา่ง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นชม โชวเ์ปล่ียนหน้ำกำก ท่ีใชศิ้ลปะพรอ้มความสามารถในการเปลี่ ยนหน้ากากแตล่ะฉากภายใน
เส้ียววินาที โดยท่ีไมส่ามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกูล หลายชั่ว
อายุคน ไมถ่า่ยทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

***พีเรียดเดินทำงช่วงวนัท่ี 17-24 พฤษภำคม 2563 ไฟลบิ์นจำก เตำ้เฉิง-เฉิงตู  
วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2563 จะเป็น 

เท่ียวบิน 3U8006 เวลำ 08.55-09.55 น.*** รำยกำรท่องเท่ียวตำมรำยละเอียดดงัน้ี 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรชุด 
08.55 น.   เหินฟ้าสู ่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8006  
09.55 น. ถีงทา่อากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดของประเทศจีน มีภูมิประเทศ

รายรอบไปดว้ยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากนั้นน า
ทา่นเดินทางสู่ ศูนยห์มีแพนดำ้ (รวมรถแบตเตอร่ี) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กวา่ 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสัตว์
สงวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพรอ้มจะตัง้ทอ้งมีเพียง 3 วนั
ใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตวั ตวัท่ีแข็งแรงเพียงตวัเดียวเทา่นั้นจะอยูร่อด อาหารโปรดของหมี
แพนดา้คือไผลู่กศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นส่ือการผูกมิตรไมตรีกบัประเทศตา่งๆ  

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มากมาย ทัง้แบรนด์
ตา่งประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส,์ ของท่ีระลึกตา่ง  ๆ
ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นชม โชวเ์ปล่ียนหน้ำกำก ท่ีใชศิ้ลปะพรอ้มความสามารถในการเปลี่ ยนหน้ากากแตล่ะฉากภายใน
เส้ียววินาที โดยท่ีไมส่ามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกูล หลายชั่ว
อายุคน ไมถ่า่ยทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

    XIEDU HANGCHEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัท่ีแปด ถนนโบรำณจินหล่ี-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจินหล่ี เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ด ้
เป็นอยา่งดี มีสินคา้ตา่งๆมากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น าทา่นเดินทางสู ่สนำมบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
14.30 น.            เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน  SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบิน ท่ี 
3U8145  
   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
16.35 น. ถึงทา่อากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ.....     

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใชบ้ริกำร********   
     ซ่ือสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เนน้บริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุป๊ออกเดินทำงไดต้ัง้แต่ 9 ท่ำนข้ึนไป ***) 
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ทวัรค์ุณธรรม เตำ้เฉิง...ดอกสำล่ี 
ย่ำติง ซินตูเฉียว ตนัปำ ภูเขำส่ีดรุณี 8 วนั 7 คืน (3U) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเทา่นั้น ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่

สำมำรถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนำ้ได ้ (ท่ำนจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่ำน้ัน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน ้ามนั

เพ่ิมตามความเป็นจริง กอ่นการเดินทาง**รำคำทวัรน้ี์เช็คภำษีน ้ำมนั ณ วนัท่ี 18 ม.ค. 63 เป็นเงิน 1,800 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผูถื้อหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนดว่น 2 วนัท ำกำร ช ำระคำ่สว่นตำ่งเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสมัภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรมั  จ ำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ตอ่ทา่น น ้าหนักตอ้งไม่

เกิน 7 กิโลกรัม, คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้

เอาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต ่1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี ขึ้น
ไป ค่าชดเชยทัง้หลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคา่ชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ทัง้น้ีย่อมอยูใ่น
ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกนักำรเดินทำงเพ่ือใหค้ลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจำ้หน้ำท่ีของบริษทั ฯ ***ทัง้น้ีอตัรำเบ้ียประกนัเร่ิมตน้ท่ี 330 
บำท ข้ึนอยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสัมพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต ้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่  

พกัหอ้งละ 2-3 
ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 
ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเด่ียว 
จ่ำยเพ่ิม 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัท่ี 12-19 เมษำยน 2563 43,999 บำท 43,999 บำท 
6,000 
บำท 

28,999 
บำท 

วนัท่ี 17-24 พฤษภำคม 2563 38,999 บำท 38,999 บำท 
6,000 
บำท 

28,999 
บำท 
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นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดงักล่ำว (ขอ้ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผูเ้ดินทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนำ้ทวัร ์รวม 320 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกบัผูใ้หญ่) 

กรณีกรุป๊ออกเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพ่ิม 100 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรบัชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองครัง้แรก ช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พรอ้มส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตวัจริง, พรอ้มรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหวัขอ้ดำ้นล่ำง) และ

เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วนั **กรณียื่นด่วน 2 วัน
ท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อตัรำดงักล่ำวขำ้งตน้ ส ำหรบัผูถื้อหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนท่ีเหลือ กอ่นเดินทาง 15 วนั (ไมน่ับรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 
    แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใชจ่้ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดินทาง ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ้ใชจ่้ำยทัง้หมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่
หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้
 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่   ทา่น
สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ า ท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ท ัง้หมด เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 
ขอ้ควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวรค์รบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหวัหน้ำทวัรไ์ทยเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ ขนำดของกรุ๊ปไซค ์
จ ำนวนผูเ้ดินทำงอำจมีกำรปรบัเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
 รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการทอ่งเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวนั เพ่ือใหโ้ปรแกรมการทอ่งเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 
ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
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 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให  ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทาง
แลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ กอ่นทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน 
 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำ
มำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง อำทิเช่น ค่ำบริกำรในกำรย่ืนขอวีซ่ำ(ศูนยฯ์เรียกเก็บ) 
/ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่ำส่วนต่ำงค่ำทวัร์
ในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรบัหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน (ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญ

หำย บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง)  
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงตอ้งไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทัง้ส้ิน ถำ้เกิดกำรช ำรุด เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ-ออก
เมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได ้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ขอ้หำ้ม : หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มย้ิม, หา้มใส่เส้ือสีออ่น และสีขาว (หา้มใส่เส้ือคอกวา้ง แขน
กุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี่ ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), หา้มใสแ่วนตาสีด า หรือกรอบแวน่
สีด า, หา้มสวมใสเ่คร่ืองประดบัทุกชนิด เชน่ ตา่งหู สรอ้ย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นค้ิว และใบหูทัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเทา่นั้น และตอ้งไมใ่ชส่ต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์  
รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กิน 6 เดือน  
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**ทา่นท่ีประสงคใ์ชรู้ปถา่ยขา้ราชการในการย่ืนวีซา่ กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพรอ้มกบัการสง่หนังสือ
เดินทาง  

 
4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำง ใชเ้อกสำรเพ่ิมเติม จำกขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
  เดินทำงพรอ้มพ่อแม่ / เดินทำงพรอ้มพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทัง้น้ีกรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 
  4. กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ ยนช่ือ 
  เดินทำงพรอ้มญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทัง้น้ีกรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
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2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 
4. กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น 

6.  ผูเ้ดินทำงท่ีช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หนำ้ตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใชเ้อกสำรเพ่ิมเติม จำกขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
1. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเทา่นั้น  
2. หนังสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเทา่นั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ข ัน้ต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้ับย่ืนวีซา่ท่ีศูนยย่ื์นวีซา่จีนในวนัย่ืนวีซา่ 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใชเ้อกสำรเพ่ิมเติม จำกขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ข ัน้ต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษทัฯ สำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ทา่นละ 5,210 บาท 
• หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดไดท่ี้เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย) 
ประเทศท่ีไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได ้  
ตา่งชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอ
แลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงดำ้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry กอ่นท าการย่ืนวีซา่ 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นย่ืนวีซา่ ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัททวัร์ อยา่ง น้อย 
10 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเขำ้ใจ ศูนยย่ื์นวีซา่จีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอก
สิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหนา้   

11.  ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซา่จีน ทา่น
จะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมท่ราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วีซา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้ง
อยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัรทุ์กครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหนำ้ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลกั ** 

ผูเ้ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรดำ้นล่ำงน้ี!!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
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**กรุณำกรอกรำยละเอียดทัง้หมดใหค้รบถว้น และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
............................................................................................................................. ..............................................
............. 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่    
............................................................................................................................. ..............................................
.....................................รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์ำ้น.........................................มือถือ
.................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่  
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์ำ้น
........................................ 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ)่.......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน
.................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ)่......................................................................... 
.......................................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร
............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทร
เช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณีปัจจุบนัท่ำน เกษียณแลว้ ตอ้งกรอกท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่ 
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร
................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทร
เช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัท่ี.......................เดือน.......................ปี
................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
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เม่ือวนัท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัท่ี.......................เดือน.......................ปี
................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์ 
ส ำหรบัคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรบัท่ำนท่ีสมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...............................................................
........ 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...............................................................
....... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...............................................................
........ 
หมำยเหตุ 
** ถำ้เอกสำรส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพ่ิมเติม  อำจท ำใหท่้ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ท่ีน้ี  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เคร่งครดั          
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	14.30 น.        ( คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
	17.55 น.         (เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146
	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
	นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกูเหนียงซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงามคล้ายธรรมชาติในแถบยุโรปใต้จนได้รับฉายาว่า "เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน" ชื่อสี่ดรุณีมีที่มาจากตำนานของสี่สาวพี่น้องคือ ต้ากูเหนียงซาน...
	ซาน, ซานกูเหนียงซาน และซื่อกูเหนียงซาน เทือกเขาสี่ดรุณีตั้งชื่อตามยอดเขาสูงสี่ยอด ที่ทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้และทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี
	อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเต้าเฉิง
	12.35  น.  (เหินฟ้าสู่  เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8112
	08.55 น.   (เหินฟ้าสู่  เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8006
	บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
	14.30 น.            (เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145
	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
	(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป ***)

