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จุดเด่นไฮไลท์
-

เทียวชมอุทยานสวรรค์ “ซงผิงโกว”
ตืนตากับโลกหิมะและนํ าแข็ง ธานนํ าแข็งต๋ากู่
เมนูพเิ ศษ! อาหารสมุนไพร
โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว
เทียวครบไม่มวี น
ั อิสระ, อาหารครบทุกมือ
ประกันอุบต
ั เิ หตุ 1 ล ้าน*เงือนไขตามกรมธรรม์
เฉิง ตู- วั ด มัญชูศ รี- ซอยหวานใจ
ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่ จีน
วีซา

13 - 17 ก.ค. 2562

19,900.-

4,800.-

ไม่รวม

10 – 14 ต.ค. 2562

21,900.-

4,800.-

ไม่รวม

1 – 5 พ.ย. 2562

19,900.-

4,200.-

ไม่รวม

่ จีน 1,650 บาท
*ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มรี าคาเด็ก *ไม่รวมค่าวีซา
กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ตูเจียงเยียน

15.00 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เกาะ U สายการบินแอร์ไช่น่าแอร์ไลส์
(จอดส่งผู ้เดินทางได ้ที อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูหมายเลข 9-10)

17.55 น.

่ ครเฉิงตูด ้วยเทียวบิน CA472
นํ าท่านเหินฟ้ าสูน

22.20 น.

ถึง นครเฉิ ง ตู เมือ งเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภูม ป
ิ ระเทศรายรอบไปด ้วยเทือ กเขา และมีส ภาพ
ภูมอ
ิ ากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร ้อนทีอบอุน
่ ฤดูหนาวทีไม่หนาวนั กและ
มีปริมาณความชืนสูง มีพนที
ื ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึงเป็ นชนกลุ่มน ้อยเชือ
ชาติตา่ งๆ ได ้แก่ ชาวยีธิเบตเมียวหุยเชียง
่ เู จียงเยียน
นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง นํ าท่านเดินทางสูต
พักที HOLIDAY INN EXPESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสอง

่ -อุทยานภูผานําแข็งต๋ากู่ (รวมรถอุทยาน+กระเชา้ )-เม่าเสยน
ี
ตูเจียงเยียน-เฮยสุย

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ (ประมาณ 4.30 ชัวโมง) ซึงเป็ นทีตังของอุทยานธารนําแข็งต๋ากู่ “ต๋า
 นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองเฮยสุย
กู”่ มีความหมายว่า “ธารนําแข็ งแห่งทิเบต” มีพนที
ื
210 ตารางกิโลเมตรประกอบด ้วยธารนํ าแข็งยุค
ใหม่ (อายุประมาณ 100 ล ้านปี ) ธารนํ าแข็งฟอสซิล ป่ าดึกดํ าบรรพ์ เขตป่ าสน ภูเขาหิมะ และเขตหมูบ
่ ้าน
ทิเ บต อุท ยานต๋ า กู่เ ป็ นแหล่ ง กํ า เนิด ของทะเลสาบ และนํ าตกมากมาย บนภูเ ขาสูง จะมีห ม
ิ ะปกคลุ ม
สวยงาม มี 13 ธารนํ าแข็งยุคใหม่ หุบเขาธารนํ าแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารนํ าแข็ง และนํ าตกธารนํ าแข็ง
อุทยานต๋ากูม
่ พ
ี รรณพืชกว่า 1,000 สายพันธุ ์ และสัตว์ป่ากว่า 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่ า
เสฉวน ฯลฯ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
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 นํ าท่านนังรถอุทยาน แล ้วต่อด ้วยนังกระเช ้ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ทีนัง ความยาวเคเบิล 1,226 เมตร
ขึนไปทีความสูง 3,400 เมตรจากระดั บ นํ าทะเล ผ่า นชมภูเ ขาหิม ะ 3 ลูก สวยงามตระการตา ได ้เวลา
สมควรลงจากเขา เดินทางกลับเมืองเม่าเสียน
คํา

ถึงเม่าเสียน รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักที MIAOXIAN INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

ี
เม่าเสยน-อุ
ทยานซงผิงโกว-ตูเจียงเยียน

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม
แล ้วเดินทางสู่ อุทยานซวงผิงโกว สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ อุทยานนีรวบรวมเอาความยิงใหญ่ความ
งดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีลับของธรรมชาติมารวมกันอยูใ่ น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ
40 วิวทิวทัศน์
 นํ าท่านนงรถอุ
ั
ทยานเข ้าไปจุดทีไกลทีสุดก่อน จากนั นเดินชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต ้น
กก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว(ไป๋ สือไห่)ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่(ช่างไป๋ ล่าไห่-เซียไป๋ ล่าไห่)ทะเลสาบแห่ง
ความรักทะเลสาบสี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีนําเงินเข ้ม และนํ าตกธารไข่มก
ุ เป็ นแหล่งท่องเทียวทาง
ธรรมชาติแห่งใหม่ทสวยงดงามไม่
ี
แพ ้จิวไจ ้โกวดินแดนสวรรค์บนดินทีนักท่องเทียวไม่ควรพลาด รวมบาง
่ งต่อด้วยรถกอล์ฟ สมควรแก่เวลานํ าท่านนังรถอุทยานกลับมาทีจุดนัดหมาย
ชว

13.00 น.

รั บ ประทานอาหารเทียงทีภั ต ตาคารในอุ ท ยาน

บ่ า ย นํ าท่ า นเดิน ทางกลั บ ตู เ จี ย งเยียน ผ่ า นชมทุ่ ง หญ า้ ชวนจู่ ซ ือ แวะพั ก อิร ิย าบถทีเดียช ีไ ห่ เ จิน
ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบสีเทอคอยซ์ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขาผิวนํ า
เรียบปราศจากคลืนริว สีทะเลสาบเข ้มสดและเรียบเหมือนแผ่นกระเบืองขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซีเป็ น
ผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึงทําให ้มีผู ้เสียชีวต
ิ ถึง 6,865 ราย และ
สิงก่อสร ้างทังหลายถูกกลืนหายไปในพริบตา
คํา

ถึงตูเจียงเยียน รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พ ักที HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีส ี

ตูเจียงเยียน-เฉิงตู-ร้านยา บ ัวหิมะ-ว ัดม ัญชูศรี-ซอยหวานใจ

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ภัตตาคาร
่ าง โรงงานผลิต
นํ าท่านเดินทางกลับเฉิงตู  นํ าท่านเดินทางกลับเฉิงตู แล ้วนํ าท่านไปชมร ้านยาเป่ าซูถ
ื
ยาทาแก ้นํ าร ้อนลวก “เป่ าฟู่ หลิง” ทีมีชอเสี
ยงรู ้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให ้ท่านได ้รับฟั งการบรรยายถึง
สรรพคุณสมุนไพรจีนพร ้อมรับบริการนวดฝ่ าเท ้า

12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
 นําชมว ัดม ัญชุศรี วัดพุทธทีใหญ่ทสุ
ี ดในเมืองเฉิงตู มีเนือ
ทีประมาณ 50 ไร่ สร ้างขึนในสมัยราชวงศ์สย
ุ (ปี ค.ศ. 605617) เดิมชือวัด “สินเซียงจือ” แต่โดนทําลายเพราะสงคราม
ในปลายราชวงศ์ห มิง ต่อ มาในรั ช การคั งซี ราชวงศ์เ ช็ ง ได ้
โปรดให ้มีการบูรณะวัดขึนมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็ นแกน
นํ า ซึงชาวบ ้านเชือว่าเป็ นภาคหนึงของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี
ึ ค วามหมาย
ภายหลั ง มีก ารเปลียนชือวั ด เป็ นวั ด เหวิน ซูซ งมี
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ั ย์ (มัญชุศรี / สมัตภัทร /
เดียวกับ “มัญชุศรี” ภายในวัดมีวห
ิ ารท ้าวจตุรมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสต
อวโลกิเตศวร) และวิหารรัตนมหาชาติ (ศากยมุณีเจ ้า) นํ าท่านนมัสการสิงศักดิ ขอพรเพือเป็ นสิรม
ิ งคล 
นํ าท่านนํ าท่านแวะช ้อบปิ งซือของดีเมืองจีน อาทิ ผ ้าไหม สินค ้า OTOP ของจีน
 นํ าท่านไปเทียวที “ซอยหวานใจ” ชมชีวต
ิ ความเป็ นอยูข
่ องชาวจีนรุ่นเก่า นังจิบนํ าชา จับก๊วนคุยกัน
เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กบ
ั เพือนฝูง นัดทานข ้าว จับจ่ายซือของฝากคุณนายทีบ ้าน ในซอยกว ้าง และ
พบกับชาวจีนรุน
่ ใหม่ ทีร ้านกาแฟเท่หๆ์ ร ้านเบียร์จ๊าบๆ ร ้านไอศครีมเก๋ๆ ชิว...ชิว ในซอยแคบ
19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักที SPRING DOWNTOWN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีห้า

เฉิงตู-ร้านหมอน-สุวรรณภูม ิ

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 นํ าท่านไปช ้อบปิ งซือผลิตภัณฑ์ยางพารา ของดีเมืองจีน
จากนัน ถ ้ามีเวลา อิสระช ้อปปิ งทีถนนจินหลี

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรเสฉวน ได ้เวลาเดินทางไปสนามบิน

14.20 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที CA 471

16.30 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีในว ันจองท ัวร์หากท่านมีตอ
่ เครืองบินภายในประเทศ เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง
อ ัตรานีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า
 ค่าทีพัก 2 ท่านต่อหนึงห ้องคู่
 ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ
 ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ
 ค่าภาษี สนามบินจีน
 ค่าบัตรผ่านประตู เข ้าชมสถานทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่าระวางนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ทีนํ าหนักไม่เกิน 23 กก.
 ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศค่าเบียประกันภัยในจีน
 ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจากรายการ
่ จีน 1,650 บาท
 ค่าวีซา
 ค่าทิปคนข ับรถ+ ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน + ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป
 ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน
 ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ รายการอาจมีการสับเปลียนหรือเปลียนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียว
บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได ้ทํ าประกัน
อุบัต เิ หตุใ ห ้กับ ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / บริษัท ขอสงวนสิท ธิทีจะรับ ผิด ชอบใน
ค่าใช ้จ่ายทีอาจจะเกิดขึนได ้อันเนืองมาจากการเปลียนแปลง การล่าช ้าการยกเลิกเทียวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช ้จ่ายที
ั อืนๆ ที
อาจจะเกิดขึนได ้อันเนืองมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ และกรณีสด
ุ วิสย
บริษัทไม่อาจควบคุมได ้ / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บริษัทขอ
สงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/
และกรณีสายการบินประกาศขึนค่าธรรมเนียมเชือเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอืนๆ
สํารองทีนงั ชําระเงินมัดจํ า ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนั งสือเดินทาง / ส่วนทีเหลือ
ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง 25 วัน
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่ จีนสําหร ับหน ังสอ
ื เดินทาง
เอกสารในการทําวีซา
1. หนั งสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต ้องไม่มก
ี าร ชํารุด
ใดๆ ทังสิน ถ ้า เกิดการชํารุด เจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้)
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน ้าตรง พืนหลังสีขาวเท่านัน ขนาด 1.5*2 นิว จํานวน 2 ใบ ไม่ใส่เครืองประดับ ไม่ใส่เสือแขนกุด ไม่ใส่เสือสี
ขาว ต ้องเห็นใบหู ผมหน ้าต ้องเหนือคิว อัดด ้วยกระดาษสีโกดักและฟูจเิ ท่านั น และต ้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปปรินจาก
คอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านทีประสงค์ใช ้รูปถ่ายข ้าราชการในการยืนวีซา่ กรุณาเตรียมหนังสือ
รับรองต ้นสังกัดจัดมาพร ้อมกับการส่งหนั งสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ
า 18 ปี
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (ใบเกิด)
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูตบ
ิ ัตร (ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ ้าน
ของพ่อ และแม่ ,หนั งสือ ยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัม พั นธ์ว่า เกียวข ้องกับ ผู ้เดินทางอย่า งไร ต ้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอําเภอหรือเขตเท่านัน
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมญาติ ขอสําเนาสูตบ
ิ ัตร (ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ ้าน ของ
พ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกียวข ้องกับผู ้เดินทางอย่างไร ต ้องมีลายเซ็น
ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอําเภอหรือเขตเท่านัน
- สําเนาทะเบียนบ ้าน
- ใบเปลียนชือ หรือ เปลียนนามสกุล (ถ ้ามี)
5. เอกสารทีให ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให ้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํ างาน ตํ าแหน่งงาน ทีอยูป
่ ั จจุบัน ทีอยูท
่ ทํ
ี างาน ญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ ้าน ทีทํางาน และของญาติ โปรดร ับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จ
ุ่ ตรวจทุกวัน)
อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
7. เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์ อย่างน ้อย
15 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
9. ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ หรือ ใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทํ าวีซา่ จีน ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให ้เข ้า-ออกประเทศด ้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว ้นวี
ซ่า / ผู ้ใช ้บัต ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทํ าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต ้องตกค ้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน ้อย 2 สัปดาห์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข ้อมูลเพิมเติมกับทางบริษัทฯ)
11. อัตราค่าวีซา่ ด่วน ทีต ้องจ่ายเพิมให ้สถานฑูตจีน เมือท่านส่งหนั งสือเดินทางล่าช ้ายืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช ้จ่าย
เพิมท่านละ 1,200 บาท
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช ้จ่ายค่ามัดจํ าตัวตาม เพราะกรุ๊ปต ้องการันตีมัดจํ ากับสาย
การบินและมีการการันตีค่ามัดจํ าทีพักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ / ยกเลิก
ก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของ
ราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
ความร ับผิดชอบบริษัทเป็ นเพียงตั วแทนการท่องเทียว,สายการบินและตั วแทนการท่องเทียวต่างประเทศซึงไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ
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ความเสียหายต่า งๆทีอยู่เ หนื อ การควบคุม ของเจ ้าหน ้าทีบริษัท ฯ อาทิ การนั ด หยุด งานการจลาจลเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ



ิ ดกฎหมายหรือ
การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมืองอันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

