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บนิตรงแอรไ์ชนา่ สายการบนิยกัษใ์หญข่องจนี 

Beautiful
งอ้ไบ ๊ภเูขาหมิะ

ง้อไบ๊ 5 วนั   

 
 

 

สายการบนิยกัษใ์หญข่องจนี พรอ้มนาํหนกักระเป๋า 

 

Beautiful Winter Cute 
ภเูขาหมิะซหีลงิ 5 วนั 

   1 

 

พรอ้มนาํหนกักระเป๋า 23 กโิลกรมั 

Cute สดุ 
วนั 4 คนื 
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จุดเดน่ 

 สง่ทา้ยปีเกา่ เลน่หมิะสนุก ทภีเูขาหมิะซหีลงิ แหลง่สกใีกลเ้ฉงิต ู
 สง่ทา้ยปีเกา่ นมสัการสมนัตภทัธโพธสิตัว(์ผูเ่สยีนทรงชา้ง) บนยอดเขางอ้ไบ ้ 
 ขนึกระเชา้ชมววิทลีานสุรยินัจนัทรา 
 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด ทกุวนัทอ่งเทยีว 
 ทกุทมีปีระกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิหนงึลา้นบาท * เงอืนไขตามกรมธรรม ์

 

 

 

 

  

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่กรุป๊ 

16 - 20 ก.พ. 62 23,900.- 5,000 รวมแลว้ 

    

    

* ทวัรร์าคาพเิศษ   ** ไมแ่จกกระเป๋า * ไมม่รีาคาเด็ก 

**  คา่บรกิารยังไมร่วม ทปิไกดท์อ้งถนิ ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ และทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย(รวม 200 หยวน)    
**  รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนตามความเหมาะสม 
**  เสน้ทางนวีงิระยะทางไกล 
**  ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงวา่ สภาพอากาศเฉพาะหนา้ อาจมผีลตอ่การเดนิทาง 
**  รวมประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท *ตามเงอืนไขกรมธรรม ์

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู

15.00 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิแอรไ์ชน่่าแอรไ์ลน ์
(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ CA472 

22.15 น. ถงึนครเฉิงตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดูรอ้นทอีบอุ่น ฤดู
หนาวทไีมห่นาวนักและมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึ
เป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีธเิบต เมยีว หยุ เชยีง นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 นําทา่นเขา้ทพีักเฉงิต ูSPRING DOWNTOWN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 
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 วนัทสีอง เฉงิต-ูภเูขางอ้ไบ-้ยอดเขาจนิตงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูภ่เูขางอ้ไบ ๊(ประมาณ 2.5 ชวัโมง)  

   เทยีวภเูขางอ้ไบ ้(เออ๋เหมยซาน) เออ๋เหมยแปลว่าควิโกง่ เพราะทวิเขามลีักษณะเหมอืนควิ นักพรตใน
ลัทธเิต๋าเรมิเขา้มาสรา้งศาลเจา้ในเทอืกเขาแห่งนีในศตวรรษที 2 หลังจากนันศาสนาก็เรมิเฟืองฟมูาจนถงึ
ศตวรรษท ี6 เออ๋ เหมยซานจงึกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภเูขาศักดสิทิธทิางพุทธ ศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถ
ซาน, จวิหัวซาน, ผูโ่ถซาน) นําทา่นเปลยีนรถทอ้งถนิขนึภเูขา  

 แลว้นังกระเชา้ลอยฟ้าขนึสูจ่ดุชมววิบนยอดจนิตงิ ทมีคีวามสงูจากระดับนํา ทะเล 3,077 เมตร ท่านจะไดเ้ห็น
ทวิทัศนอ์นัสลับซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนอืชนัเมฆทสีวยงามดจุดังสวรรค ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคารบนเขา (หรอืเชงิเขาขนึอยูก่บัเวลาเดนิทาง)  

   สง่ทา้ยปีเกา่ พ.ศ. 2561 นําทา่นนมสัการสงิศักดสิทิธบินเขาและองคผ์ูเ่สยีนทรงชา้ง (สมตัภทัธโพธิ
สตัย)์ พระพกัตร ์10 ทศิ สูง 48 เมตร ชมตําหนักทอง ตําหนักเงนิ ตําหนักสํารดิ และตําหนักเหล็ก ซงึ
ประหนงึวา่ไดจํ้าลอง 4 พทุธครี ีอนัไดแ้ก ่ผูถ่อ่ซาน จวิหัวซาน อูไ่ถซาน และ เออ๋เหมยซาน มาไวท้ยีอดจนิตงิ 

 สมควรแกเ่วลา นําท่านนังกระเชา้ลงเขา ตอ่ดว้ยรถอทุยาน 

  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 พักทเีชงิเขางอ้ไบ ้HUA SHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม  งอ้ไบ-๊ถาํพระพทุธตะวนัออก-เฉงิต-ูรา้นนวดเทา้-ซหีลงิ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม เดนิทางสูเ่ลอ่ซาน (30 นาท)ี 

 เนอืงเขาเลอ่ซานประกาศปิดปรับปรุง   บรษัิทฯไดจั้ดไปชมพระพุทธรูปปางต่างๆทสีวยทสีดุแกะสลักบนผา
หนิทอียูใ่นถําแทน เรยีกวา่“พระพทุธรปูแหง่ตะวันออก” เปรยีบเหมอืนเมอืงหลวงของพระพุทธรูปดา้นทศิทาง
ทศิตะวันออกของมณฑลเสฉวน เป็นศนูยร์วมของนกิายหนิยานและมหายาน  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 นําทา่นเขา้ชมในถํา แบง่ออกเป็น 6 สว่นภายในถํามพีระพทุธรปูองคท์ใีหญท่สีดุสงูถงึ 33 เมตร   
 นครแห่งพุทธทศิตะวันออก ห่างจากหลวงพ่อโตเล่อซานแค่หนงึล ีเป็นสว่นหนงึของวัฒนธรรมทางศาสนา

พุทธภายในแหล่งท่องเทยีวหลวงพ่อโตเล่อซาน ตังแต่สมัยรางวงศถั์ง ทังสยีอดของภูเขาหลงิหยนุ แต่น่า
เสยีดายวัดเกา่แกโ่ดนทําลายหมดสนิชว่งสมัยราชวงศห์ยวนและหมงิ เพอืฟืนฟแูละสบืทอดศลิปะพุทธ เรมิ
ตังแตปี่ คศ.1989 จนถงึปี คศ.1994 ไดแ้กะสลักและเจาะภเูขาทสียีอดเขาของภเูขาหลงิหยนุ สรา้งเป็นแหลง่
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ทอ่งเทยีวใหมท่เีผยแพรศ่าสนาพทุธ ตังชอืวา่นครแหง่พทุธทศิตะวันออก จนถงึทกุวันน ีเนอืงจากอยูภ่เูขาลูก
เดยีวกันกับหลวงพ่อโตเล่อซาน ตังอยูภ่ายในบรเิวณของมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตดิว้ย ภายใน
นครแห่งพุทธทศิตะวันออก มพีระพุทธรูปหมนืกว่ารูป โดยเฉพาะพุทธไสยาสน์(พระนอน)แกะสลักผาหนิทมีี
ความยาว 170 ม. ถอืวา่ใหญท่สีดุในโลกจดุเดน่ยงัมถํีาพระพุทธหมนืรูปสระนําพชิติมารรา้ยและอา่วพระใหญ ่
เป็นตน้ 

ประตูใหญ่ทางเขา้นครแห่งพุทธทศิตะวันออกนันสรา้งดว้ยก่อนหนิสแีดง  ขา้งบนมตีัวอักษรจนีสตีัวเขยีนว่า
“ตงฟางฝอตู” ซงึเป็นลายมอืของศลิปกรทีขนึ “ชอืหลวิคายจวี”เขยีนให ้ระหว่างทางเดนิของประตูมพีระ
โพธสิตัวห์า้องคท์เีลยีนแบบมาจากถําโมเ่กาคเูมอืงตนุหวง สงูหา้เมตร สลักนูนไดส้วยสดงดงามมาก ทางดา้น
ตะวันตกของระเบยีงประตูยังมกํีาแพงสลักนูนเกยีวกับเรอืงราวของพุทธศาสนา สไตล์แบบอนิเดยีโบราณ
ดา้นหลังของกําแพงไดส้รา้งสถปูเจดยีส์ไตลพ์มา่ของศาสนาพทุธนกิายหนิยานอกีดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัทภีตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางกลับเฉงิตู  นําท่านไปชมรา้นยาทาแกนํ้ารอ้นลวก ทมีชีอืเสยีงรูจั้กกันดใีนนาม “บัวหมิะ” 
ใหท้า่นไดรั้บฟังการบรรยายถงึสรรพคณุสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้ 

 นําทา่นเดนิทางไปยงัทศิตะวันตก ผา่นเมอืงตา้ยกีอ่นเขา้สูเ่ขตภเูขาสงูซหีลงิ ซงึเป็นภเูขาหมิะทอียูใ่กลเ้มอืง
เฉงิตมูากทสีดุดว้ยความสงู 5,230 เมตร จากระดับนําทะเลถงึภเูขาหมิะซหีลงิ นําทา่นนังกระเชา้ขนึสูท่รีาบบน
ภเูขา ซงึเหมาะสําหรับการเล่นสก ีเพราะกวา้งขวางถงึ 8 ตร.กม. และเป็นทรีาบบนยอดเขาในระดับความสงู 
2,200-2,400 เมตรจากระดับนําทะเล มอีณุหภมูเิฉลยีประมาณ –10 ถงึ 10 องศาในฤดูหนาว ดังนันจงึไม่
หนาวมากจนเกนิไปสําหรับคนไทยอยา่งเราๆ  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร ทพีกัซหีลงิ FENGYE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสี ี ซหีลงิ-ลานสรุยินัจนัทรา-เลน่หมิะ-ลงเขา-หยา่อนั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นนงักระเชา้ชว่งท ี2 ขนึสูย่อดเขา (ลานพระอาทติยพ์ระจนัทร)์ ขนึชมววิทวิทัศนภ์เูขาหมิะซ ี

 หลงิอนัละลานตา 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

  อสิระกจิกรรมฤดูหนาว กจิกรรมทจีะสรา้งความใกลช้ดิระหว่างพ่อและลูก ไม่ตอ้งเขนิไม่ตอ้งอาย
ความสขุอยู่รอบๆตัวเรา หัดสกเีบอืงตน้ สนุกสนานกับการเรยีนรูก้ารทรงตัว การใชข้าสก ีการใชไ้มส้ก ีการ
บงัคับทศิทางเลยีวซา้ยขวา การแบรคหยดุสก ี(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ครสูอนและอปุกรณส์ก)ี  

  หรอื สุดมนัสก์บัเครอืงเลน่สุดสนุกตา่งๆ เชน่ ขนึบัลลูนชมววิ ขับรถ สโนวโ์มบลิ ขับรถวบิากตีนโต 
เลน่สเลดจล์งเนนิหมิะ หว่งยางหรรษา ตะขาบหมิะ ฯลฯ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เครอืงเลน่ชนดิตา่งๆ) 

  หรอื อสิระกบัการเลน่หมิะขาวปยุ ทา้ทายความหนาวทหีาไมไ่ดใ้นเมอืงไทย ปัน สโนวแ์มน มนุษยห์มิะ ตกแตง่หตูาจมกู ใหด้สูวยงามแลว้ถา่ยรปูไวเ้ป็นทรีะลกึ หรอืเลน่โยน

 

 

 

 

 

16.00 น. นังกระเชา้ลงจากเขา แลว้เดนิทางกลับเฉงิต ู 

คํา ถงีเฉงิต ูรับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักท ีเฉงิต ูSPRING DOWNTOWN HOTEL หรอื เทยีบเทา่  
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วนัทหีา้ เฉงิต-ูรา้นหมอน-อาหารสมนุไพร-สวุรรณภมู ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นแวะชอ้บปิงซอืของดเีมอืงจนี อาท ิหมอนยางพารา สนิคา้ OTOP ของจนี  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร *อาหารสมนุไพรเสฉวน แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

14.10 น.  เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีCA 471 

16.30 น.  กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานรีวม  

1. คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่่า แอรไ์ลน ์  
2. คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่ 
3. คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ   
4. คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ  
5. คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ / จนี / ภายในประเทศจนี   
6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่(กรุ๊ป 800บาท)   
7. คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท   
8. คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทาง 1 ชนินําหนักไมเ่กนิ 23 กก.  
 

คา่บรกิารไมร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย(รวม200หยวน) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 
 

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารสับเปลยีนตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับลูกคา้
ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรับผดิชอบในค่าใชจ้่ายทอีาจจะเกดิขนึไดอ้ัน
เนอืงมาจากการเปลยีนแปลง การลา่ชา้การยกเลกิเทยีวบนิ เรอื รถไฟ หรอืค่าใชจ้่ายทอีาจจะเกดิขนึไดอ้ันเนอืงมาจาก
สาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิและกรณสีดุวสิยัอนืๆ ทบีรษัิทไมอ่าจควบคมุได ้/ บรษัิทขอ
สงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดย
มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศหรอื/และกรณีสายการบนิประกาศขนึค่าธรรมเนียม
เชอืเพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอนืๆ 
 

สํารองทนีงั ชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทเีหลอื ชาํระ
ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 25 วัน 
 
เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ
และมกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซงึไม่อาจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิก่อนการ
เดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 15,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคา
ทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 
 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทียว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทียวต่างประเทศซงึไม่อาจ
รับผดิชอบตอ่ 
 ความเสยีหายต่างๆ  ทอียูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลยีนแปลง

กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้หรือออกเมอืงอันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรือ
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 
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หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใชไ้มไ่ด ้
กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  
หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื คา่ธรรมเนยีม การ
ใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้ หรอือาจ
แจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จะตอ้งเพมิผลตา่งคา่วซีา่ 700บาท จงึแจง้มาเพอืทราบ 


