BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG

เฉินตู จิวจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
สัมผัสสีสนั แห่งขุนเขา อุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ
ชืนชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง ต้นกําเนิดแห่งตํานานมังกรเหลือง
ชมความน่ารักของบรรดาหมีแพนด้าน้อยใหญ่ ณ ศูนย์อนุรกั ษ์หมีแพนด้า
ชมโชว์เปลียนหน้ากาก ศิลปะการแสดงงิวเสฉวน เอกลักษณ์ของเมืองเฉิงตู
ชิม ช้อป แชะ กันแบบจุใจ ณ ถนนคนเดินจินหลี และ ถนนคนเดินชุนซีลู่

ราคาเริมต้น 25,777 บาท พักหรูระดับ 4-5 ดาว

เดินทางเดือน ตุลาคม – พฤษจิกายน 2560
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สะสมไมล์ ROP ได้ 50%

วันแรก
07.15 น.

10.15 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เมืองเม้าเสียน
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS
มีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ และเอกสารการ
เดินทางให้กบั ทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทียวบินที TG686 บริการ
อาหารและเครืองดืมบนเครือง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชัวโมง)
สายการบิน THAI AIRWAYS ใช้เครือง BOING 777-300 จํานวน 354 ทีนัง
จ ัดทีนงแบบ
ั
3-3-3 มีบริการอาหารและเครืองดืมทงขาไปและขากล
ั
ับ

้ า
ื าหน ักเพิม ต้องเสย
ี ค่าใชจ
(นําหน ักกระเป๋า 30 กก./ท่าน หากต้องการซอนํ
่ ยเพิมเติม)

14.25 น.

คํา
พักที
วันทีสอง
เช้า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาทีประเทศจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัวโมง) หลังจากผ่ านขันตอนการตรวจหนั งสื อเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเม้าเสียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.)
ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
MAO XIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เม้าเสียน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึน-ลง) – จิวจ้ายโกว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ให้
ท่ านได้เดิ นชมวิวของอุ ทยานตามเส้นทางของ
อุ ท ยาน โดยหวงหลงมี ข นาดพื น ที ใหญ่ ถึ ง
1340 ตร.กม. ลักษณะทางภูมิประเทศซับซ้อน
องค์ป ระกอบแปลกประหลาด น่ า ตื นตาและ

ค้นหา มียอดเขาที ปกคลุ มด้วยหิมะมากมาย มีพืนที ที สูงกว่าระดับนํ าทะเลถึ ง 5,000 เมตร
ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลักษณะหน้าชันผิ วดินส่วนมากเป็ นหินอ่อน ทิ วทัศน์ มีหินอ่อนเป็ น
องค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็ นผนังหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ นําตก ถํา พืนผิวของสิงเหล่านี
คือหินอ่อน และ อาจมีสีสนั หลากหลายแตกต่างกันไป จึงถือว่า ชือเสียงของหวงหลง ทีว่าเป็ น
พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก ไม่ได้เกินเลยไป สถานที ท่องเที ยวหวงหลงในปั จจุบัน คือพืนที ใน
บริ เวณธารนํ าหวงหลง ในอาณาบริ เวณ 4 ตารางกิ โลเมตร แต่พืนที นี ได้มีหินอ่อนเกือบทุ ก
ประเภทรวมอยู่ดว้ ยกัน จนน่ าบังเอิญจนทําให้เมือมองจากด้านบนลงมาจะเห็นเป็ นเส้นสีทอง
สายหนึ ง ดุจมังกรยักษ์ ฝ่ าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน จนได้รบั คําเปรียบเปรยว่าสถานทีแห่งนี เป็ นที
ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุ ษย์
(**หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่ สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ ว่าเนื องจาก
สภาพอากาศ หรื อเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนสถานทีท่ องเที ยวเป็ นอุทยาน
โหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทังสิน**)

เทียง

คํา
พักที

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสู่ จิวจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามทีธรรมชาติได้
รังสรรค์ขนึ มา ทังภูเขาหิมะ หน้าผาสูงชัน แม่นําทีคดเคียว ใบไม้เปลียนสี หากยิงเข้าใกล้จิวจ้าย
โกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิงเห็นใบไม้เปลียนสีได้มากขึนเรือยๆ จิวจ้ายโกวตังอยูใ่ นจังหวัดอาป้า ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนื อของมณฑลเสฉวน อยูห่ า่ งจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร แต่
เดิมนัน จิวจ้ายโกวนัน มีหมู่บา้ นชาวทิเบตอยู่ 9 หมู่บา้ น อาศัยอยูร่ ิมธารนําเหล่านี เนื องจาก
ชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารนํา จิวจ้ายโกว จึงได้รบั การเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็ นขุนเขาธารนํา
อันศักดิสิทธิ
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารคําของโรงแรม
GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีสาม
เช้า

อุทยานแห่งชาติจวจ้
ิ ายโกว (รวมรถอุทยาน)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติจิวจ่ายโกว ตังอยูใ่ นบริเวณทางทิศเหนื อของมณฑลเสฉวน ซึง
เป็ นส่วนหนึ งในบริเวณตอนใต้ของเทื อกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิ งตูราว 500
กิโลเมตร จิวไจ้โกวมี ชือเสี ยงด้านความงามแห่งสี สันที แปลกเปลียนไม่รูจ้ บ ทะเลสาบผุ ดขึน
ท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี นํ าใสเป็ นประกายชุ่มฉํา ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้ าสีคราม เกิด
เป็ นภาพธรรมชาติอนั งดงามทีแปรเปลียนไปตามฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงทําให้อุทยาน
แห่งชาติจิวไจ้โกวได้ถูกขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992
นําท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดับนําทะเล 2,315 เมตร นําลึกโดยเฉลีย 12 เมตร ยาว
ราว 2 กิโลเมตร มีพืนที 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่
เสน่ หอ์ นั น่ าประทับใจของทะเลสาบนี คือ หมู่เมฆและสายหมอกทีสะท้อนทะเลสาบแรดจนแยก
ไม่ออกว่าส่วนไหนทีเป็ นท้องฟ้ า ความเปลียนแปลงของทังเมฆและหมอกในทุก ๆ เช้า ให้ความ
งดงามที แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่ าประทับใจ นอกจากนี ทะเลสาบแรดเป็ นทะเลสาบ
เดียวทีอนุ ญาตให้นักท่องเทียวล่องเรือยอชต์ได้
ทะเลสาบซู่เจิง เป็ นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลันกันลงมาราวขันบันได สลับกับแอ่ง
นําและแนวต้นหญ้าสีสดใส
ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกล้กับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงส์และเป็ ดแมนดารินมาเล่นนํ าที
ทะเลสาบนี ชือของทะเลสาบนี มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว
ตํานานโบราณของชาวธิ เบตกล่าวไว้ว่า ในอดี ตมีมังกรร้ายสองตัวเข้ามาทําร้ายชาวธิ เบตใน
ดินแดนจิวจ้ายโกวนี โดยพ่นลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมู่บา้ นในที สุ ดเทพเจ้ากีซา ซึ งเป็ นที
เคารพนับถือของชาวธิเบตได้มาปราบมังกรทังสองตัวนี และล่ามโซ่มงั กรทังสองนี ไว้ใต้ทะเลสาบ
ตังแต่นันมาชาวธิเบตในจิวจ้ายโกวนี ก็อยูอ่ ย่างสงบสุข
นําตกธารไข่มุก หรือ ซึงเป็ นภาษาทิเบต แปลว่ายิงใหญ่และอัศจรรย์ นํ าตกธารไข่มุกสูงจาก
ระดับนําทะเล 2,433 เมตร กว้างราว 160 เมตร มีพืนที 9.5 หมืนตารางเมตร เป็ นนําตกธาร
หินปูน มีรปู ทรงเป็ นรูปพัด เป็ นนําตกทีไหลผ่านถําลําธารใหญ่ มีสายนําทีทอดธารลดหลันยาว
ถึง 310 เมตร เป็ นนําตกทีมีความงามราวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็ นจุดทีเคยถ่ายทําภาพยนตร์
เรืองไซอิว นํ าตกนี ถือเป็ นนํ าตกทีกว้างทีสุดในจิวจ้ายโกว นอกจากนี ยงั มีนําตก และทะเลสาบ
อืนๆอีกมากมายภายในอุทยานจิวจ้ายโกว

เทียง

ทะเลสาบนกยูง มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีนําสีฟ้าอมนํ าเงินใน
บริ เวณนํ าลึ ก และสี เขี ยวมรกตในบริ เวณนํ าตื น และส่อ งประกายเป็ นสี ท องยามสะท้อนกับ
แสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนันตังอยูภ่ ายในหุบเขาทีเต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิ ด ยิงในยาม
ฤดูใบไม้เปลียนสีนัน สีสนั ของทะเลสาบแห่งนี จะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลืองของใบไม้ทีร่วงหล่น
ในทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์ !!
จากนั นนํ าท่านชม ทะเลสาบห้าสี สีสนั ทีสวยงามของนํ าในทะเลสาบห้าสี เกิดจากแคลเซียม
คาร์บอเนต และบรรดาพืชนําชนิ ดต่างๆ ทีเจริญเติบโตอยูใ่ นทะเลสาบ ซึงไม่เพียงแต่สร้างความ
สวยงาม ทําให้นําเป็ นสีฟ้าและสีเขียวเท่านัน หากยังทําให้นําใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเทียว
จึงสามารถมองเห็นสิงต่างๆ ทีอยูใ่ ต้นําได้อย่างชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ทีสวยงามเบือง
หน้าสะท้อนลงบนผิวนําจนปรากฏเป็ นภาพทีสวยงามแปลกตา
ทะเลสาบยาว เป็ นทะเลสาบทีใหญ่ทีสุดใน จิวจ้ายโกว ครอบคลุมพืนที 930,000 ตารางเมตร
ความยาวกว่า 7 กิโลเมตร นํ าในทะเลสาบมาจากหิมะทีละลายลงมาจากภูเขา มีตน้ สนซีดาร์
ขึนอยูบ่ นภูเขารอบๆทะเลสาบ เมือมองจากระยะไกลสะท้อนเป็ นทิวทัศน์อนั งดงาม ในฤดูหนาว
ทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็ นสถานทีทีเหมาะสําหรับการเล่นสเก็ต
ทะเลสาบแพนด้า มีความลึกโดยเฉลีย 14 เมตร สูงจากระดับนําทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบ
แพนด้าจึงเป็ นหนึ งในสองทะเลสาบของจิวจ้ายโกวทีผิวนําจับตัวเป็ นนําแข็งในฤดูหนาว ระดับนํา
ของทะเลสาบมีการเปลียนแปลงเสมอ เนื องจากใต้นํามีทางไหลไปยังนําตกแพนด้า ทีอยูใ่ กล้ ๆ
กัน

คํา
พักที
วันทีสี
เช้า

เทียง

** การท่ องเทียวภายในอุ ทยาน ไกด์แ ละหัว หน้า ทัว ร์จ ะใช้วิจ ารณญาณในการนํา ท่า น
เดินทางท่องเทียวตามจุดต่างๆภายในอุทยาน ซึงจะได้มากหรือน้อย ขึนอยูก่ บั การใช้เวลา
ในแต่ละสถานที และการรักษาเวลาของคณะทัวร์นนๆ
ั **
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารคําของโรงแรม
GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
จิวจ้ายโกว – ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตียซี – เฉินตู – ร้านหยก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่ านเดิ นทางสู่ เมื องซงพาน เป็ นเมื องชายแดนจีน-ทิ เบตในสมัยโบราณ เป็ นเมื องที ใช้
แลกเปลี ยนสิ น ค้า ชาวฮันและชาวทิ เ บต นํ า ทุ ก ท่ า น ผ่ า นชมกํา แพงเมื อ งโบราณซงพาน
กําแพงเมืองโบราณแห่งนี ถูกสร้างขึนตังแต่สมัยราชวงศ์ถัง และถูกปรับปรุงใหม่อีกครังในช่วง
ราชวงศ์หมิง เนื องจากเมืองซงพานมีสภาพภูมิ
ประเทศทีเป็ นประโยชน์ ทางภูมิศาสตร์ จึงได้
ถูกเลือกเป็ นทีตังของฐานทัพทหารตังแต่สมัย
ราชวงศ์ถงั ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานหลายพัน
ปี แต่ประตูเมืองและกําแพงเมืองทีนี ได้รบั การ
รักษาไว้เป็ นอย่างดีเสมอมา จนได้ชือว่าเป็ น
หนึ งในเมืองประวัติศาสตร์ทีน่ าสนใจที สุ ดใน
มณฑลเสฉวน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุ กท่านชม ทะเลสาบเตียซี ตังอยู่ทีเชิง
เขาหมินซาน อยูร่ ะหว่างเมืองซงพานและเมือง
เม้าเสียน ในมณฑลเสฉวน ทะเลสาบเตียซียงั
เป็ นต้นนําของแม่นําหมินเจียง มีวิวทิวทัศน์ที
สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขา และป่ าไม้เขียว
ขจี ทะเลสาบเตียซีมีพืนทีกว้างใหญ่ 350 ล้าน
ตารางเมตรถือเป็ นไข่มุกอันสวยงามของทีราบสูงเสฉวน – ทิเบต แต่เรืองราวเบืองหลังในอีก
ด้านหนึ งของความงดงามของทะเลสาบเตียซีนัน ได้เกิดขึนจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1933
ได้ทาํ ลายและกลืนหมู่บา้ นโบราณยุบหายลงไป จนกลายเป็ นทะเลสาบขึนมา

คํา
พักที

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็ นเมืองย่อยจังหวัดทีได้ทาํ หน้าทีเป็ น
เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตังอยูบ่ ริเวณลุ่มแม่นําหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมือง
เฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็ นหนึ งในสามของเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในภาคตะวันตกของจีน
(อีกสองแห่งคือฉงชิงและซีอาน) ในปั จจุบนั เป็ นทังศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คําว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็ นเมือง
เนื องจากย้อนไปเมือราว 2,000 ปี ทีแล้ว ในสมัยจินซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึน เพือ
แก้ไขปั ญหานําท่วมทีเกิดเป็ นประจําทุกปี เมือแก้ไขปั ญหานําท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้
ดี ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขนึ คนจึงเริมอพยพมาทีเมืองนี มากขึนเรือย ๆ จึงได้ชือว่าเฉิงตู
จากนันนําท่านชม ร้านหยก ซึงเป็ นเครืองประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากอันลํา
ค่าแก่คนทีท่านรัก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีห้า
เช้า

เทียง

ร้า นผลิ ต ภัณฑ์ยางโอโซน – ศู น ย์อ นุ รัก ษ์ห มี แ พนด้า – ร้า นผ้า ไหม - ศาลเจ้า สามก๊ก
ถนนจินหลี - โชว์เปลียนหน้ากาก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครือง
นอนเพือสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้า ซึงท่านจะได้เข้าเยียมชมความน่ ารักของ
บรรดาหมีแพนด้าได้อย่างใกล้ชิด ที นี นอกจากจะเป็ นที วิจยั และทําการศึกษาเพืออนุ รักษ์หมี
แพนด้าแล้ว ยังเป็ นศูนย์การ เรียนรู ้ และเพาะพันธุห์ มีแพนด้าอีกด้วย ศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้า
ทีเมืองเฉิงตูนีก่อตังเมือปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยั และอนุ รกั ษ์ต่อจากสวนสัตว์เฉิงตู และ
การพัฒ นาชนบทของสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ซึ งเริ มแรกมี แพนด้าเพี ยง 6 ตัวเท่ า นั น แต่
ปั จจุบันมีแพนด้ารวมแล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุ รักษ์หมีแพนด้าที เฉิ งตู มีพืนที กว่า
2,650 ไร่ และกําลังจะเพิมเป็ น 5,000 ไร่ เพือขยายพืนทีให้กบั การดูแลและเพาะพันธุ ์ แพนด้า
แดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่าอืนๆ ทีใกล้จะศูนย์พนั ธุด์ ว้ ย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ทีขึนชือของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซือสินค้าคุณภาพทีผลิต
จากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสือผ้า รองเท้า ชุดเครืองนอน เป็ นต้น
นําท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก หรือ “อู่โหวสือ” ในภาษาจีน ตังอยูต่ ิดกับถนนคนเดินจินหลี เป็ น
ศาลทีสร้างขึนเพือรําลึกถึงถึงจูเก๋อเลียงหรือขงเบ้งมหาเสนาบดีแห่งจ๊กก๊ก และเป็ นศาลเจ้าแห่ง
เดียวของจีนทีสร้างขึนเพือบูชาทังผูป้ กครองบ้านเมืองและขุนนาง ประกอบไปด้วยศาลบูชาของ
ทังเล่าปี และขงเบ้งรวมไปถึ งหลุมฝั งศพ จุ ดเด่นที พลาดไม่ได้คือที นี มีฎีกาออกศึกหรือ “ซูซือ
เปี ยว” ฉบับทีเขียนโดยงักฮุ ยหรือ เยว่เฟย์ นอกจากนี ยงั มีการจัดแสดงงิวเสฉวนอีกด้วย
จากนันนําท่านเดินชม ถนนคนเดินจินหลี ถนนแห่งนี เปิ ดให้บริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบ
สไตล์จีนโมเดิล ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบหรูหรา และกลินอายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนทีถูก
ฝังอยูใ่ นถนนโบราณแห่งนี บ่งบอกให้ทราบว่ามณฑลเสฉวนมีลกั ษณะอย่างไรในสมัยราชวงศ์ชิง
หลังจากการปรับปรุงใหม่เมือเร็วๆนี ถนนคนเดินจินหลีได้กลายเป็ นหนึ งในถนนการค้าทีคึกคัก
มากทีสุดในเฉิงตู ทังสองด้านของถนนทีมีความยาว 350 เมตรนี มีรา้ นค้าเล็กๆมากมาย ทีขาย
สินค้าหัตถกรรมของเก่าและของทีระลึกเช่นงานปั กลาย , ผลิตภัณฑ์จากเครืองเขิน , งานฝี มือ
พืนบ้าน , เครืองเคลือบดินเผา , ของเก่าหรืองานประดิษฐ์ตวั อักษรและภาพวาด รวมถึงโรงแรม
ร้า นอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และร้า นอาหารอี ก มากมาย ถนนแห่ง นี ถื อ ว่า เป็ นแหล่ ง
ท่องเทียวยอดนิ ยมสําหรับชาวเฉินตูและนักท่องเทียวทีห้ามพลาดเมือมาเยือนเฉินตู

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังจากนันนําท่านชมศิลปะการแสดงงิวของเสฉวน ชมโชว์เปลียนหน้ากาก อันเป็ นเอกลักษณ์
และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีคาํ กล่าวว่า “ถ้ามาเฉิงตู แล้วไม่ได้ดูโชว์เปลียนหน้ากาก ถือว่ายังมา
ไม่ถึงเฉิงตู” วิธีการเปลียนหน้ากากด้วยการดึงเชือกอย่างแนบเนี ยน หรือเพียงแค่สะบัดหน้า
เพียงแค่เสียววินาที หน้ากากก็จะเปลียนไปเร็วมากๆ จนจบจับไม่ได้วา่ ทําได้อย่างไร

พักที

YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีหก

ร้านนวดเท้าเพือสุขภาพ(บัวหิมะ) – ช้อปปิ งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพือสุขภาพ ผ่ อนคลายความเมือยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซาใคร
ํ
พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือทีรูจ้ กั กันดีในชือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซึงเป็ น
ย่านขายสินค้าของวัยรุ่น ร้านค้าแบรนด์เนม และขายสินค้าทันสมัยต่างๆ นั บเป็ นแหล่งชุมนุ ม
ของหนุ่ มสาวเมืองเฉินตูทีเต็มไปด้วยห้างน้อยใหญ่ และร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ง
ลินค้าและของทีระลึกต่างๆ อาทิเช่น เสือผ้า กระเป๋า รองเท้ากีฬา เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูอาหารสมุนไพร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
นําทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทียวบินที TG619
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

เช้า

เทียง
15.30 น.
17.35 น.

**************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตัว เนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**สถานทีท่องเทียว และโรงแรมทีพัก อาจจะมีการสลับปรับเปลียนขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลัก**
**โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นสําคัญ**
คณะยืนยันการเดินทางที 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
11 – 16 ตุลาคม 2560
12 – 17 ตุลาคม 2560
13 – 18 ตุลาคม 2560
25 – 30 ตุลาคม 2560
27 ต.ค. – 01พ.ย.2560
01 – 06 พฤศจิกายน 2560
02 – 07 พฤศจิกายน 2560
03 – 08 พฤศจิกายน 2560
08 – 13 พฤศจิกายน 2560
09 – 14 พฤศจิกายน 2560
10 – 15 พฤศจิกายน 2560
15 – 20 พฤศจิกายน 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
31,777
31,777
31,777
31,777
31,777
29,777
29,777
29,777
27,777
27,777
27,777
25,777

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดียว
เด็กไม่มีเตียง
เพิม

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

31,777
31,777
31,777
33,777
33,777
29,777
29,777
29,777
27,777
27,777
27,777
25,777

31,777
31,777
31,777
33,777
33,777
29,777
29,777
29,777
27,777
27,777
27,777
25,777

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
7,000
7,000
7,000
6,000
6,000
6,000
6,000

ราคา
ไม่รวม
ตัว
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
22,900
22,900
22,900
20,900
20,900
20,900
18,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเทียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน !!!!
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดียวเข้าประเทศจีน **ในกรณีทีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเทียว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. วันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียวหรือ
เอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท
อย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที ยวหรื อเอเจนซี ต้องการขอรับ เงิ นค่าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที ยวหรื อเอเจนซี (ผู ม้ ี ชือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ า
เทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
**เนื องจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครืองบินต้องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน้าตัวเท่านั น จึง
ไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิน ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลียนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทังหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบิ นเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ทีมีนักท่องเที ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที ไม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา หรับ ประเทศที มี วี ซ่ า แต่ห ากทาง
นักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทาง
บริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่รับผิ ดชอบค่า เสี ยหายจากความผิ ด พลาดในการสะกดชื อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอ
เจนซีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที เพิ มขึ น ของ
นักท่องเทียวทีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริ ษัท เสนอราคา
ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่า ตัวเครื องบิ น ค่า ภาษี เชือ เพลิ ง ค่าประกันภัย สายการบิ น การ
เปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ า ติ ด ตัว ขึ น เครื องบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุ กชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านัน ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื องจาก
รัฐบาลท้องถินต้องการรักษาสิงแวดล้อมและลดการทิงขยะ จึงไม่มีบริการทีโรงแรม
4. ผูท้ ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทํา
วีซาจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนืองจากทางบริษัท
ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผูใ้ ช้บตั ร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตร
ของท่าน หากท่านทําบัตรหายในระหว่ างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ เพือดําเนินการเรืองต่างๆ
5. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี
แบตเตอรีสํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน
เครืองได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน
เครืองได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึนเครืองในทุกกรณี
5. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่ องเทียวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านัน!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุตากว่
ํ า 18 ปี

การทําวีซ่ากรุ๊ปท่องเทียวนันใช้แค่เพียงสําเนาพาสสปอต์ทชัี ดเจนเท่านัน !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

