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 AMAZING NATURE  
นําตกฉอืสุย่-ฉงชงิ-อูห่ลง  

โปรแกรมเต็มทุกวนั 6 วนั 5 คนื 
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จดุเดน่  

 พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 5 คนื 
 มรดกโลกชอืสุย่ “ผาแสงธรรม” 
 อูห่ลงมรดกโลกหลมุบอ่ฟ้า สถานทถีา่ยทําหนัง “ศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง” 
 ใหญอ่ันดับสองของจนี “นําตกชอืสุย่” 
 ฉงชงิ “พพิธิภณัฑซ์านเสยี” 
 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด ทกุวนัทอ่งเทยีว 
 ทกุทมีปีระกันอบุตัเิหต ุวงเงนิหนงึลา้นบาท * เงอืนไขตามกรมธรรม ์

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรม 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 สวุรรณภมูฯิ-เฉงิต-ูชอืสุย่ ✈ ✈ 🍽 
ZHU LUO JI HOTEL หรอื 
1573 HOTEL 

2 ชอืสุย่-นําตกชอืสุย่-ผาหนิแสงพทุธ-ฉงชงิ-โรงงานจกิโฉ่ว 🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL หรอื XI BAN NIAN 
HOTEL 

3 
ฉงชงิ-อูห่ลง-เขานางฟ้า-สะพานสวรรค-์หลมุบอ่ฟ้า 

สะพานกระจกอูห่ลง 
🍽 🍽 🍽 

QISEHUA HOTEL หรอื  
YI YUAN HOTEL 

4 
อูห่ลง-ฉงชงิ-ถา่ยรปูศาลาประชาคม(ดา้นนอก) 

พพิธิภณัฑซ์านเสยี-หงหยาตง้ 
🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL 

5 
ฉงชงิ-เฉงิต-ูรา้นนวด-รา้นผา้ไหม-ถนนชนุซ ี

โชวเ์ปลยีนหนา้กาก 
🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL 

6 เฉงิต-ูถนนคนเดนิจงิหล-ีกรงุเทพฯ 🍽 ✈ ✈  

 

ราคารวม  คา่วซีา่จนี(กรุ๊ป 800 บาท), คา่ตัวเครอืงบนิ (กรุ๊ป) + ค่าภาษีสนามบนิไทย-จนี, รายการทัวรต์ามทรีะบ,ุ ค่า
ประกนัอบุตัเิหต ุตามเงอืนไขกรมธรรม ์

ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทอ้งถนิ 1,200 บาท(ตลอดทรปิ), ยังไมร่วมค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 60 
หยวน 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่กรุป๊ 

19-24 พ.ค. 2561 23,900.- 5,500.- รวมแลว้ 

8-13 ม.ิย. 2561 23,900.- 5,500.- รวมแลว้ 

**ไมม่รีาคาเด็ก  **ไมแ่จกกระเป๋า **รวมคา่วซีา่ 

หมายเหต ุ 

- รายการท่องเทยีวอาจมกีารสบัเปลยีน หรอื เปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบ
ในเวลากระชันชดิ ท่านใดทีตอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาเผือเวลาและสอบถามที
เจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  

- ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบวา่ รายการทอ่งเทยีวในเสน้ทางน ีจะขนึอยูก่ับสภาพภมูอิากาศ หากมอีปุสรรคทํ์าใหก้าร
เดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืท่องเทยีวไมไ่ด ้เชน่ อากาศไมเ่ออือํานวยในการทอ่งเทยีวหรอืในกรณีอนืๆ บรษัิทฯ รับผดิชอบ
เพยีงคนืคา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวใหเ้ท่านัน หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ   
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- การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ+นวดฝ่าเทา้ หยก ผา้ไหม หนิตาสวรรค ์จําเป็นตอ้งบรรจุใน
รายการเพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ประมาณ
45 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

- ใหถ้อืว่าลูกคา้ทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไม่มกีารตกลง
เรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ
จากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต-ูชอืสุย่ 

07.30 น.     พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ D  ดว้ยสายการบนิไทย (จอด
สง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 2-3) 

10.15 น.     นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ TG618 

14.25 น.     ถงึนครเฉงิตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมสีภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทอีบอุ่น ฤดูหนาวทไีมห่นาวนัก
และมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุ่มนอ้ย
เชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีธเิบต เมยีว หยุ เชยีง ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงชอืสุย่ (ระยะทาง 340 กม.ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง) ในยคุดกึดําบรรพ ์พนืที
ตานเสยี และชอืสุย่ไดป้รากฏออกมาว่ามพีนืทปีระมาณ 1300 กว่าตารางกโิลเมตร นักธรณีวทิยาไดม้ี
การวจัิยไวว้า่ พนืทหีนิทรายสแีดงของชอืสุย่ มขีนาดใหญ่ และมคีวามงดงามเป็นอันดับ 1 ของจนี เมอื
วันท ี2 สงิหาคม พ.ศ. 2553 พนืทหีนิทรายสแีดงเมอืงชอืสุย่ และพนืทอีกี 6 จังหวัด ไดถู้กประกาศให ้
เป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตทิไีดรั้บรางวัลอนัดับท ี34 อยา่งเป็นทางการ และถกูระบใุนรายชอืของ
มรดกโลกทางธรรมชาต ิชอืสุย่กลายเป็นอันดับท ี8 และกุย้โจวกลายเป็นอนัดับท ี2 ทไีดเ้ป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาตขิองประเทศ 

20.00 น. ถงึชอืสุย่ รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

                   พักทชีอืสุย่ ZHU LUO JI HOTEL หรอื 1573 HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง ชอืสุย่-นําตกชอืสุย่-ผาหนิแสงพทุธ-ฉงชงิ-โรงงานจกิโฉว่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นชม นําตกชอืสุย่ ใหญเ่ป็นอนัดับสองในประเทศจนี มคีวามสงู 76 เมตร เป็นรองจาก นําตก
หวงกวัซู ่ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสถงึความอดุมสมบรูณข์องธรรมชาต ิ(รวมรถแบตตารแีละลฟิทแ์กว้ 
ชมววินําตก) 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 ผาแสงพระพุทธ นังรถแบตตารีและเดินชมธรรมชาติระหว่างทาง จนถงึผาแสงพระพุทธ ซงึ
ลอ้มรอบไปดว้ยภผูาหนิแดง และนําตกสายทไีหลผ่านหนา้ผาลงมา ทําใหเ้กดิภาพววิทสีวยงาม ผาหนิ
แสงพทุธ ผาหนิแสงพทุธ มคีวามสงู 360เมตร ความยาวของสว่นโคง้ 1000 เมตร อกีทังยงัมนํีาตกทสีงู
ถงึ 261 เมตร ทมีาของคําวา่ผาหนิแสงพทุธนันเนอืงจากวา่ เป็นความเชอืกนัวา่ดา้นบนสงูสดุของผาหนิ
แสงพทุธจะมคํีาภาษาจนีวา่ โฝ ซงึแปลเป็นภาษาไทยวา่พระ ดังนันจงึตังวา่ผาหนิแสงพทุธ ดา้นบนจะมี
ความสวยงามมาก และดา้นบนจะมนํีาตกเล็กๆและดา้นในนําตกจะมรีุง้ซงึเป็นทมีาของคําว่าแสงพุทธ มี
ความเชอืกนัวา่ถา้ใครทขีนึมาแลว้สามารถมองเห็นตัวอกัษรบนหนา้ผาทมีคีวามหมายวา่พระ จะแสดงว่า
คนผูนั้นเป็นคนมบีญุ ผาหนิแสงพทุธ หา่งจากตัวเมอืง 44 กโิลเมตร และทจีดุชมววิยังมสีวนทตีดิอันดับ 
1ของความงดงาม อกีทังยังมสีวนตน้ทอ้ และเป็นดนิแดนของหุบเขาพระอาทติย่ทมีพีนืท ี20 ตาราง



 

กโิลเมตร คณุลักษณะของจุดชมววิทนีี
ผานกนางแอน่)  

 เดนิทางไปนครฉงชงิ
(ปักกงิ เทยีนจนิ เซยีงไฮ ้
เฉียงใตข้องจนี ในชว่งสงครามโลกครั
หเูป่ย หหูนาน กุย้โจว เสฉวน 
ใหญอ่นัดับแปดของจนี 

ใหญเ่ป็นชาวฮนั 

  แวะชมโรงงานผลตินําสม้สายชู 
ประกอบอาหาร หรอืดมืในปรมิาณทพีอเหมาะ ถอืวา่เป็นยาทฆีา่เชอืตา่งๆ ทปีะปนมากบัอาหาร

 

 

 

 

 

 

19.00 น.        รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

วนัทสีาม ฉงชงิ-อูห่ลง-เขานางฟ้า

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

 จากนันนําทา่นเดนิทางไป
โลกทางธรรมชาตขิองจนี ทไีดร้ับการประกาศรับรองจากยเูนสโก ้ประกอบดว้ย 
ไดแ้ก่ โตรกแม่นําฝูหยง ถําฝูหยง ซานเฉียวสะพานสวรรค์ และหลุมบ่อฟ้าเทียนเคงิ นังรถผ่านชม
ธรรมชาตเิขยีวขจตีลอดเสน้ทาง
ดว้ยภเูขาสงูมแีมนํ่าอูเ่จยีงตัดผา่นเป็นแมนํ่าสายหลักในเมอืง
ถําทเีมอืงอูห่ลงนไีดรั้บการขนานนามวา่มคีวามสวยงามทสีดุในเมอืงจนีก็วา่ได ้

 นําชมอทุยานเขานางฟ้า
อยูท่างตอนเหนือของแมนํ่าอวู่เจยีง
2033 เมตร อทุยานเขานางฟ้ามชีอืเสยีงในเรอืงความสวยงามทางธรรมชาตทิแีตกตา่งกนัไปในแตล่ะฤด ู
จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดนิแดน
ทุ่งหญา้เลยีงสัตว ์และ
ภาคใตข้องประเทศจนี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร

 นําชมสดุยอดอทุยานแห่งชาตทิไีดร้ับมรดกโลกล่าสดุของจนี
น่าอัศจรรย ์ชมซานเฉยีว 
ยบุตัวลง เนอืงมาจากการกัดเซาะของนํา ทําใหเ้กดิสะพานภเูขาธรรมชาต ิ
เมตร หนา 167 เมตร 
ผาแคนยอนใหญ ่สงูชนั 
หลายสาย หลมุบอ่ฟ้าเมอืมองจากดา้นบนจะเหมอืนภเูขาทมีรีู
ทอียูก่ลางหุบเขา และเมอืเดนิไปใกล ้

4 

คณุลักษณะของจุดชมววิทนี ีคอืมคีวามเงยีบสงบ และมคีวามสวยงามจากทัศนียภาพ
  

เดนิทางไปนครฉงชงิ (2 ชวัโมงกวา่) นครฉงชงิ เป็น 1 ใน 4 มหานคร
ปักกงิ เทยีนจนิ เซยีงไฮ ้ ฉงชงิ) เป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมเศรษฐกจิและการคมนาคมทางตะวันตก

สงครามโลกครังท ี2 ฉงชงิเคยเป็นทตีังรัฐบาลกลางของจนี
เสฉวน และ สา่นซ ีภายในตวัเมอืงมแีมนํ่าไหลพาดผา่นหลายสายเป็นเมอืงขนาด
 มพีนืท ี82,300 ตร.ก.ม.มปีระชากร (พ.ศ. 2548) 31,442,300 

แวะชมโรงงานผลตินําสม้สายชู “จกิโฉ่วชอืสุย่”  ทกีลันแบบธรรมชาต ิโดยทัวไปชาวจนีนํามา
ประกอบอาหาร หรอืดมืในปรมิาณทพีอเหมาะ ถอืวา่เป็นยาทฆีา่เชอืตา่งๆ ทปีะปนมากบัอาหาร

รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอื XI BAN NIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ขานางฟ้า-สะพานสวรรค-์หลมุบอ่ฟ้า-สะพานกระจกอูห่ลง

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางไปอูห่ลง (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชวัโมง) เขตเทอืกหนิคารส์ 
โลกทางธรรมชาตขิองจนี ทไีดร้ับการประกาศรับรองจากยเูนสโก ้ประกอบดว้ย 
ไดแ้ก่ โตรกแม่นําฝูหยง ถําฝูหยง ซานเฉียวสะพานสวรรค์ และหลุมบ่อฟ้าเทียนเคงิ นังรถผ่านชม
ธรรมชาตเิขยีวขจตีลอดเสน้ทาง อูห่ลงตังอยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฉุ
ดว้ยภเูขาสงูมแีมนํ่าอูเ่จยีงตัดผา่นเป็นแมนํ่าสายหลักในเมอืง อดุมไปดว้ย
ถําทเีมอืงอูห่ลงนไีดรั้บการขนานนามวา่มคีวามสวยงามทสีดุในเมอืงจนีก็วา่ได ้

อทุยานเขานางฟ้า  (รวมรถเล็ก) อทุยานท่องเทยีวทางธรรมชาตริะดับ 
อนเหนือของแมนํ่าอวู่เจยีงในระดับความสงู 1900 เมตรจากระดับนําทะเล มยีอดเขาสงูสดุท ี

อทุยานเขานางฟ้ามชีอืเสยีงในเรอืงความสวยงามทางธรรมชาตทิแีตกตา่งกนัไปในแตล่ะฤด ู
านนามว่าเป็นดนิแดนแห่ง 4 สงิมหัศจรรย ์คอื มป่ีาไมห้นาแน่น

และมลีานหมิะในฤดูหนาว ปกตภิูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญา้เลยีงสัตวอ์ันดับ 
   

รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

ดยอดอทุยานแห่งชาตทิไีดร้ับมรดกโลกล่าสดุของจนี “อุทยานแหง่ชาตหิลุมบอ่ฟ้า
ซานเฉยีว 3 สะพานสวรรค ์บนพนืทยีาว 8 กม. กวา้ง 

ยบุตัวลง เนอืงมาจากการกัดเซาะของนํา ทําใหเ้กดิสะพานภเูขาธรรมชาต ิ
 นําทา่นเดนิทางสูล่านชมววิกระจก  และเกดิหลุมบอ่ฟ้าเทยีนเคงิ

ผาแคนยอนใหญ ่สงูชนั 200-400 เมตร จนเกดิโตรกผาลกึ 1 แห่ง ถํา 4 
เมอืมองจากดา้นบนจะเหมอืนภเูขาทมีรี ูแตม่องดจูากที
เมอืเดนิไปใกล ้ๆ จะไดเ้ห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่

และมคีวามสวยงามจากทัศนียภาพ (แทน

มหานครซงึขนึตรงต่อรัฐบาลกลาง 
เป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมเศรษฐกจิและการคมนาคมทางตะวันตก

งเคยเป็นทตีังรัฐบาลกลางของจนี มพีนืทตีดิกบัมณฑล
ภายในตวัเมอืงมแีมนํ่าไหลพาดผา่นหลายสายเป็นเมอืงขนาด

2548) 31,442,300 คน ประชากรสว่น

ทกีลันแบบธรรมชาต ิโดยทัวไปชาวจนีนํามา
ประกอบอาหาร หรอืดมืในปรมิาณทพีอเหมาะ ถอืวา่เป็นยาทฆีา่เชอืตา่งๆ ทปีะปนมากบัอาหาร 

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

ะพานกระจกอูห่ลง 

เขตเทอืกหนิคารส์ (KARST) มรดก
โลกทางธรรมชาตขิองจนี ทไีดร้ับการประกาศรับรองจากยเูนสโก ้ประกอบดว้ย 4 ธรรมชาตพิสิทุธ ์อัน
ไดแ้ก่ โตรกแม่นําฝูหยง ถําฝูหยง ซานเฉียวสะพานสวรรค์ และหลุมบ่อฟ้าเทียนเคงิ นังรถผ่านชม

ตังอยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฉุงชงิ เป็นเมอืงทโีอบลอ้ม
อดุมไปดว้ยทรัพยากร ธรรมชาตทิงีดงาม 

ถําทเีมอืงอูห่ลงนไีดรั้บการขนานนามวา่มคีวามสวยงามทสีดุในเมอืงจนีก็วา่ได ้มชีอืวา่ “ถําฝหูยงตง้” 

อทุยานท่องเทยีวทางธรรมชาตริะดับ 4 A ของประเทศจนี 
เมตรจากระดับนําทะเล มยีอดเขาสงูสดุท ี

อทุยานเขานางฟ้ามชีอืเสยีงในเรอืงความสวยงามทางธรรมชาตทิแีตกตา่งกนัไปในแตล่ะฤด ู
มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด มี

เป็นทุ่งหญา้เลยีงสัตวอ์ันดับ 1 ทาง

อุทยานแหง่ชาตหิลุมบอ่ฟ้า” ภผูาที
กวา้ง 10-200 เมตร แผ่นดนิมกีาร

ยบุตัวลง เนอืงมาจากการกัดเซาะของนํา ทําใหเ้กดิสะพานภเูขาธรรมชาต ิ3 สะพานทมีคีวามสงู 280 
หลุมบอ่ฟ้าเทยีนเคงิ ทมีหีนา้
4 แห่ง และเกดิธารนําใตด้นิอกี

ดจูากทไีกล ๆ จะเหมอืนมแีอง่นํา
จะไดเ้ห็นหลุมอวกาศขนาดใหญท่ลีอยอยูท่่ามกลางภเูขา นํา
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ท่านไปชมแคนยอนโดยลฟิตต์ัวใหญ่รมิผา ชมหุบผาสงูชนั ชมบา้นโบราณกลางหุบเขา (โรงเตยีมเก่า
ซงึเป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมยักอ่นตังแตใ่นสมยัราชวงศถ์ัง ค.ศ. 618-907) ทสีวยจับตาเมอืมี
แสงตกจากดา้นบนหลมุบอ่ฟ้าสาดสอ่งเขา้มาใจกลางบา้น หลมุบอ่ฟ้า แกรนดแ์คนยอน และบา้นโบราณ 

เป็นฉากใหญ่ทใีชถ้่ายทําภาพยนตรเ์รอืง “ศกึโค่นบัลลังกว์ังทอง” Curse of the golden flower 满城

尽带黄金甲 ซงึนําแสดงโดยโจวเหวนิฟะ ดาราดังของฮอ่งกง ใหมล่า่สดุหลมุบอ่ฟ้าซงึเป็นสถานทถี่าย

ทําภาพยนตรฟ์อรม์ใหญ่ยักษ์ อภมิหาอลังการงานสรา้งระดับโลก เรอืงTRANSFORMERS 4 (รวมค่า
ลฟิท+์รถแบตตาร)ี 

  หลังจากนัน นําท่านพสิจูน์ความกลา้กับ ระเบยีงแกว้อูห่ลง เป็นสะพานทมีพีนืทหีนา้กวา้งทกีวา้ง
ทสีดุในโลก จดุชมววิแหง่นเีป็นหนา้ผาสงู จากระดับนําทะเล 1200 เมตร สว่นทยีนืออกจากหนา้ผา 11 
เมตร ความยาว 26 เมตร ความสงูแนวตังจากดา้นล่างของหนา้ผาสงู 280 เมตร วางแผนและออกแบบ 
โดยผูเ้ชยีวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิสะพานแกว้ทตีดิอันดับแผ่น
กระจกกวา้งทสีดุในโลก (หากกรุ๊ปทเีดนิทางในชว่งเวลาทมีกีารปิดปรับปรงุ เพอืยกระดับความปลอดภยั
ใหม้ากยงิขนึ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเขา้ชม)  

 

 

  

 

 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

  พักทอีูห่ลง QISEHUA HOTEL หรอื YI YUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี อูห่ลง-ฉงชงิ-ถา่ยรปูศาลาประชาคม(ดา้นนอก) - พพิธิภณัฑซ์านเสยี-หงหยาตง้ 

06.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   นําท่านเดนิทางสูฉ่งชงิ (ประมาณ 2.5 ชวัโมง) นําชมมหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพดา้น
นอก) ซงึนายพลแหง่กองทัพคอมมวินสิตร์เิรมิสรา้งขนึภายหลังการปฏวิัตสํิาเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคน
ไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นทปีระชมุสภาผูแ้ทนและโรงละครของประชาชน สรา้งโดยจําลองแบบมาจาก
หอฟ้าเทยีนถานทเีมอืงหลวงปักกงิ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตคาร 

  นําชมพพิธิภณัฑฉุ์งชงิ ชนัท ี1 เกยีวกับ 3 ชอ่งแคบแหง่แมนํ่าแยงซเีกยีง ชนัท ี2 ชมความเป็นมา
ของนครฉุงชงิ ชนัท ี3 เรอืงราวแห่งการปฎวัิตชิาตจินี (ไมม่คี่าบัตรผ่านประตู หากพพิธิภัณฑปิ์ด จะจัด
รายการอนืแทนตามสมควร)   

  นําชมหงหยาตง้ อาคารคอมเพลกซข์นาดใหญ่ สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่นําเจียหลงิ 
ประกอบ ดว้ยโรงแรม รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพนืเมอืง รา้นนําชา โรงละคร ซงึลว้นแต่กอ่สรา้ง
ตกแตง่ในรปูแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุ สําหรับนักทอ่งเทยีวทมีาเทยีวชม 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทหีา้  ฉงชงิ-เฉงิต-ูรา้นนวด-รา้นผา้ไหม-ถนนชุนซ-ีโชวเ์ปลยีนหนา้กาก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางกลับเฉงิต ู(4 ชวัโมง)  

ถงึเฉงิตู  นําท่านไปชมรา้นยาเป่าซูถ่าง โรงงานผลติยาทาแกนํ้ารอ้นลวก “เป่าฟู่ หลงิ” ทมีชีอืเสยีง
รูจั้กกันดใีนนาม “บัวหมิะ” ใหท้่านไดรั้บฟังการบรรยายถงึสรรพคุณสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่า
เทา้ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

   แวะซอืของผา้ไหม สนิคา้ OTOP ของจนี และ รา้นผลติภณัฑ ์บางพารา  

  นําทา่นไปชอ้บปิงท ีถนนคนเดนิเทา้ปู้ สงิเจยี บนถนน “ชวนซลีู”่ ทเีต็มไปดว้ยหา้งใหญ่และรา้นรวง
ยอ่ยๆมากมายขายเสอืผา้ แฟชนันําสมยั รองเทา้ กระเป๋า แวน่ตา   

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 นําท่านชมโชวเ์ปลยีนหนา้กาก ศลิปะการแสดงชนัสูงของเสฉวน การเปลยีนหนา้กากแต่ละฉากใช ้
เวลาเพยีงเสยีววนิาท ีโดยทไีมส่ามารถจับตาไดทั้น การแสดงนสีบืทอดกนัมาหลายชวัอายคุน ไมม่กีาร
ถ่ายทอดใหบ้คุคลภายนอกไดรู้ ้“เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านัน หา้มสอน
เคล็ดวชิานแีกผู่อ้นื  

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีก เฉงิต-ูถนนคนเดนิจงิหล-ีกรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นไปอสิระชอ้ปปิง ทถีนนจงิหล ีนําทา่นแวะชอ้บปิงซอืของดเีมอืงจนี อาท ิยางพารา และหยกจนี 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร **เมนูสมนุไพรจนี 

15.30 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ TG 619 

17.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพฯ 

************************** 

คา่บรกิาร   พกัหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ เดอืน ก.ย. 5,500 บาท   

อตัราคา่บรกิารรวม   คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ–เฉงิต-ูกรงุเทพฯ / ค่าวซีา่กรุ๊ป 800 บาท /  ค่าทพีัก 2 
ทา่น ตอ่ หนงึหอ้งคู ่/ คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท, จนี 90 หยวน / คา่อาหารทุกมอืทรีะบตุามรายการ / ค่ารถรับสง่
ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุามรายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ตามรายการ / ค่าระวางนําหนัก
กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทมีนํีาหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม / ค่าประกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตาม
กรมธรรม ์ 

คา่บรกิารไมร่วม  ค่าทปิกระเป๋าขนึ-ลงโรงแรม / ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี ค่าเครอืงดมื นอกจาก
รายการ / คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่
ของชาวต่างชาต ิ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% / ค่าทปิคนขับรถ + ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ + หัวหนา้ทัวร ์1500 บาท
ตลอดทรปิ  

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  



7 

 

สํารองทนีงั   มดัจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอื
กรุ๊ปทมีกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได/้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 
75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบ 

-ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลยีนแปลง
เทยีวบนิหรอืกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ   

-ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีูป ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชัดเจน ถา้ถ่ายไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื ค่าธรรมเนียม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

 
สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 
รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

 
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  
ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 
1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบั

ประเทศ (เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation 
and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์
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คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัย แต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 


