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มาตรฐานทีพ่กั 4 ดาวลบ - 4 ดาวบวก 

มาตรฐานอาหาร อาหารทัวร ์เฉลีย่ 40 หยวน 
อาหารสมนุไพร 1 มือ้ 

มาตรฐานไกด ์ ภาษาไทย+ประวัตพิืน้ถิน่ด ี

เครือ่งบนิ 3U-AIRBUS 321  

ราคาขาย SUPER PROMOTION 
 

เดนิทาง  

7 เม.ย. 60       (22,999.-) 

14 เม.ย. 60  (24,999.-)  

21,28 เม.ย. 60  (21,999.-)  

12,19,26 พ.ค. 60  (21,999.-) 

   

ราคารวม  คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป), คา่ตัว๋, คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ
ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ 1,200 บาท (ตลอดทรปิ), ยัง
ไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 60 หยวน (ตลอดทรปิ), คา่ทปิกระเป๋าขึน้-ลง 

  

วันแรก (ศกุร์)  สนามบินสุวรรณภมู-ิเฉิงต ู

16.00 น.      พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ W สายการเสฉวนแอร์ไลน์ 
  (จอดสง่ผู้ เดินทางได้ท่ี อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4  ประตหูมายเลข 10) 
19.05 น.      น าทา่นเหิรฟ้าสูน่ครเฉิงตดู้วยเท่ียวบิน 3U 8146  

หมายเหต ุ 
- รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรบัเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้
ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาเผือ่เวลาและ

สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบ  
- ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรบัทราบว่า รายการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางนี้ จะข ึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ หากมอีุปสรรคท์ า
ใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืทอ่งเทีย่วไม่ได ้ เชน่ อากาศไม่เอือ้อ านวยในการทอ่งเทีย่วหรอืในกรณีอืน่ๆ 

บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใหเ้ทา่นัน้ หากบัตรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไม่มี
การคนืคา่บรกิารใดๆ   
- การประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงของจนี คอื บัวหมิะ+นวดฝ่าเทา้ หยก ผา้ไหม หนิตาสวรรค ์จ าเป็นตอ้งบรรจุ

ในรายการเพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม 
ประมาณ 45 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  

- ใหถ้อืว่าลกูคา้ทกุทา่นรบัทราบว่า ส าหรับทา่นใดทีแ่ยกไม่ตามคณะในบางสถานทีห่รอืในบางวัน โดยไม่มกีาร
ตกลงเรือ่งการเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่หมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทีเ่รยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นทนัทเีป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
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23.10 น.      ถึงนครเฉิงต ู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลท่ีมีภมิูประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพ
ภมิูอากาศท่ีเหมาะสมตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดรู้อนท่ีอบอุ่น ฤดหูนาวท่ีไมห่นาวนกั
และมีปริมาณความชืน้สงู มีพืน้ท่ีประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรสว่นหนึง่เป็นชนกลุม่
น้อยเชือ้ชาติตา่งๆ ได้แก่ ชาวยี ่ธิเบต เมีย้ว หยุ เชียง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 ขึน้ทางดว่น เดินทางสูเ่มืองตเูจียงเยี่ยน 70 กม. จากสนามบิน (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) “ตเูจียงเยี่ยน” 
อยูห่า่งจากตวัเมืองเฉิงตอูอกไป 59 กิโลเมตร เป็นเมืองขนาดกลาง ๆ ได้ช่ือวา่เป็นเมืองท่ีมีการจดัการกบั 
“น า้” ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัดีท่ีสดุเมืองหนึง่ของจีน สามารถแก้ปัญหาน า้ทว่มเมืองจนกลาย
มาเป็น “แดนสวรรค์” ของชาวเมืองนีช้าวจีนเองมีการพดูกนัว่า “ผู้ใดก าหนดน า้ได้ ผู้นัน้ปกครองประเทศ
ได้” ถึงตเูจียงเยี่ยน น าทา่นเข้าที่พกั  MINGCHENG TIMES HOTEL (4 ดาวลบ) หรือเทียบเท่า  

 No. 111, Jian She Road, Dujiangyan, 611830 Dujiangyan 
 www.booking.com/hotel/cn/dujiangyan-mingcheng-shidai.th.html 
 

 
 
 
 
 
วันที่สอง (เสาร์)  ตูเจียงเย่ียน-อุทยานหวงหลง (รวมค่ากระเช้าขาขึน้)-จิ่วไจ้โกว 

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   
เดินทางไปยงัจ่ิวไจ้โกว ผา่นเมืองเมา่เสีย้น  จ่ิวไจ้โกวตัง้อยูท่างตอนใต้สดุของเทือกเขาหมินซาน หา่งจาก
เมืองเฉิงตไูปทางเหนือ 330 กิโลเมตร ถือเป็นสว่นหนึง่ของเทศมณฑลหนานผิง ในเขตปกครองตนเองชน
ชาติทิเบตและเชียงอาป้า ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ใกล้เขตแดนของมณฑลกานซู หบุ
เขาจ่ิวไจ้โกวมีพืน้ท่ีอยา่งน้อย 240 ตารางกิโลเมตร โดยมีทัง้พืน้ท่ีมีมีความสงู 1,998-2,140 เมตร (ท่ีปาก
ทางเข้าหบุเขาซูเจิง้) ไปจนถึง 4,558 - 4,764 เมตร (ท่ีสว่นยอดสดุของหบุเขา Zechawa) สภาพอากาศ
ในหบุเขาจดัวา่หนาวเย็นตลอดปีมีอุณหภมิูเฉลี่ย 7.2 °C เดือนมกราคม -1 °C และเดือนกรกฎาคม 
17 °C  

12.00 น.  แวะรับประทานอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคารระหวา่งทาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 แวะเที่ยวอุทยาน อุทยานหวงหลง (รวมคา่กระเช้าขาขึน้) อุทยานมงักรเหลอืง ซึง่เป็นล าธารสาย
หนึง่ท่ีไหลเร่ือยจากเขาลงสูแ่อ่งพืน้ด้านลา่ง ผา่น
ภเูขาหิมะนานนบัพนัปี หินปนูเกิดการตกตะกอน 
เดินไปเท่ียวจนถึงจุดสงูสดุท่ีสวยท่ีสดุได้คือ “อู๋
ไฉ่สอื” เป็นแอ่งเป็นชัน้หินปนูทัง้เลก็และใหญ่กวา่ 
400 ชัน้ แตล่ะแอ่งมีความสงูตัง้แต ่1.5–4.5 เมตร 

ดเูหมือนสระน า้เลก็ๆมากมายท่ีมีสเีขียวอมฟ้า 
อ่อนแก่สลบักนั อยา่งสวยงาม กลา่วกนัวา่ทีน่ี่
เป็นท่ีอยูข่องพญามงักรเหลอืง (ทางเดินขึน้ลง
อุทยานเป็นบนัไดปดู้วยไม้และปนูอยา่งดีมีศาลา

พกัเหน่ือย และมีห้องน า้สะอาดไว้บริการ * ทา่นใดท่ีไม่สามารถเดินเท่ียวถึงจุดสงูสดุได้ สามารถเดิน
จนถึงจุดท่ีทา่นพอใจแล้วเดินกลบัลงชมวิวตลอดทางมารอคณะได้ท่ีล้อบบีโ้รงแรมหวงหลงซึง่อยูใ่กล้
ประตทูางเข้าอุทยานฯ (ทา่นมีเวลาที่อุทยานหวงหลง 4-5 ชัว่โมง) แล้วเดินทางตอ่สูจ่ิ่วไจ้โกว อุทยาน
มรดกโลก(ประกาศปี ค.ศ. 1992) จ่ิวไจ้โกวตัง้อยูท่างตอนใต้สดุของเทือกเขาหมินซาน หา่งจากเมืองเฉิง
ตไูป ทางเหนือ 330 กิโลเมตร ถือเป็นสว่นหนึ่งของเทศมณฑลหนานผิง ในเขตปกครองตนเองชนชาติ
ทิเบตและเชียงอาป้า ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ใกล้เขตแดนของ มณฑลกานซู หบุเขา
จ่ิวไจ้โกวมีพืน้ท่ีอยา่งน้อย 240 ตารางกิโลเมตร โดยมีทัง้พืน้ท่ีมีมีความสงู 1,998 - 2,140 เมตร (ท่ีปาก
ทางเข้าหบุเขาซูเจิง้) ไปจนถึง 4,558-4,764 เมตร (ท่ีสว่นยอดสดุของหบุเขา Zechawa) สภาพอากาศใน
หบุเขาจดัวา่หนาวเย็นตลอดปีมีอุณหภมิูเฉลีย่ 7.2 °C เดือนมกราคม -1 °C และเดือนกรกฎาคม 17 °C  

20.00 น.  ถึงจ่ิวไจ้โกว รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
พักที่ SANROYAL INTERNATIONAL HOTEL  
(4 ดาวบวก) หรือเทียบเท่า 
http://www.xingyuhotel.com/english/home.php 

 
Zhangza Town, Jiuzhaigou County, Sichuan   

Tel: +86-837-6961888  
Fax: 086-0837-6969666 

 

วันที่สาม (อาทิตย์) เที่ยวอุทยานจิ่วไจ้โกวเตม็วัน (ใช้รถประจ าอุทยาน) 
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปอุทยานจ๋ิวไจ้โกว โดยใช้รถประจ าอุทยาน 
  สมัผสัทิวทศัน์แหง่ฤดหูนาว  ผสานกบัความงามซึง่ได้รับอนรัุกษ์ให้เป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 1992  

อุทยานแห่งชาตจิิ่วไจ้โกว ดินแดนท่ีธรรมชาติได้เนรมิตประดจุดัง่แดนสวรรค์ ธรรมชาติท่ีได้รับการ
อนรัุกษ์ ไม่ถกูท าลายด้วยน า้มือมนษุย์จนมีค าบอกเลา่วา่มีบุคคลสองอาชีพท่ีไม่กล้ามายงัสถานท่ีนีคื้อ
นกัวาดและนกักวี “จ่ิวจ้ายโกว” ซึง่ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอหนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน หา่งจากตวั
เมืองเฉินตปูระมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 
148,260 เอเคอร์ ให้ทา่นสมัผสักบัความงาม ซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ให้เป็นมรดกโลกเม่ือ 14 ธันวาคมปี 
ค.ศ.1992 จ่ิวจ้ายโกวได้พฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ มีเนือ้ท่ี 40 ตารางกิโลเมตร ภายใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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อุทยานมีชนชาติจ้างอยูอ่าศยัทัง้หมดเก้าหมู่บ้าน มีแม่น า้ล าธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลาย
ร้อยกวา่แหง่ น า้ในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา  

  ชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น า้ตกซูเจงิ ทกุสถานท่ีล้วนเป็นความ
งามท่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดัง่ภาพวาดในจินตนาการของเหลา่กวีทัง้หลาย น าชมทะเลสาบเสอื 
ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบฤดูกาล ชมสสีนัของน า้ที่สะท้อนภาพของภเูขาท้องฟ้าสคีราม ป่าดงดิบ
อนัอุดมสมบูรณ์ ** การชมทะเลสาบได้มากหรือน้อย ขึน้อยูก่บัคิวรถ และความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ 

12.00 น.    รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคารในอุทยาน แบบบุฟเฟ่     
 (ต านานเก่ียวกบัการเกิดของภมิูประเทศ จ่ิวจ้ายโกวดงันี ้ “ต้าเกอผู้ มีชีวิต อนัเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นวั

เซอโหม่ ท่ีอาศยัอยูใ่นเทือกเขาลกึนีไ้ด้ตกหลมุรักซึง่กนัและกนั ต้าเกอจึงได้ขดักระจกบานหนึง่จนวาววบั
ด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กบัอู่นวัเซอโหม่เป็นของก านลั แตโ่ชคร้ายท่ีอู่นวัเซอโหม่ท าหลน่
และแตกเป็นชิน้เลก็ ชิน้น้อยถึง 108 ชิน้ ซึง่ภายหลงัจึงกลายเป็นทะเลสาบทัง้ 108 แหง่ในหุบเขาเก้า
หมู่บ้านแหง่นี”้ อุทยานจ่ิวจ้ายโกว ประกอบด้วยภเูขาและหบุเขาอนัสลบัซบัซ้อน เน่ืองจากพืน้ท่ีสว่น
ใหญ่มีระดบัพืน้ดินท่ีลดหลัน่จึงท าให้เกิดแอ่งน า้น้อย ใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุม่น า้ตกใหญ่
น้อยรวมถึง 17 กลุม่ และแม่น า้ซึง่ไหลมาจากหบุเขารวม 5 สาย) 

  น าชมทะเลสาบยาว มีความสงู 3,150 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ฉากหลงัเป็นภเูขาหิมะสงูสขีาว ป่าสน
เขียวและเบือ้งลา่งเป็นทะเลสาบสฟ้ีาสด ภาพดูคุ้นตาเหมือนรูปท่ีถ่ายมาจากสวิตเซอร์แลนด์ หลายทา่น
อาจไม่เช่ือวา่ทา่นจะได้พบเห็นวิวเช่นนีใ้นประเทศจีน ชมต้นสนแขนเดียว  น าชมทะเลสาบ 5 สี บงึ
น า้ใสท่ีมี สเีขียว คราม น า้เงิน ม่วง และสฟ้ีาเทอคอยซ์ สวยงามจนสดุแสนจะบรรยาย  ชมน า้ตก

ธารไข่มุกท่ีสวยงามมีสายน า้ที่ทอดธารลดหลัน่เป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วง  น าชมน า้ตก
น่ัวเย่อหล่าน น า้ตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร ** การชมทะเลสาบได้มากหรือน้อย 
ขึน้อยูก่บัคิวรถ และความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร   

 พกัที่จ่ิวไจโ้กว SANROYAL INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาวบวก) หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี (จนัทร์)   จิ่วไจ้โกว-เตี๋ยซีไห่เจนิ-ร้านใบชา-ตูเจียงเย่ียน   

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางกลบัเมืองเฉินต ู 
 แวะพกัอิริยาบถที่เดี๋ยชีไห่เจิน ทะเลสาบบนระดบัความสงู 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสเีทอคอยซ์ 
ทอดยาวไปตามแอ่งในหบุเขา ผิวน า้เรียบปราศจากคลืน่ริว้ สทีะเลสาบเข้มสดและเรียบเหมือนแผน่
กระเบือ้งขนาดใหญ่ ทะเลสาบเตอ๋ซีเป็นผลพวงของการเกิดแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึง่
ท าให้มีผู้ เสยีชีวิตถึง 6,865 ราย และสิง่ก่อสร้างทัง้หลายถกูกลื่น
หายไปในพริบตา 

12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคารระหวา่งทาง  
 น าทา่นแวะช้อบปิง้ซือ้ของดีเมืองจีน ร้านใบชา สนิค้า   

  OTOP ของจีน 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 
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 น าทา่นเข้าที่พกัเมืองตเูจียงเยี่ยน MINGCHENG TIMES HOTEL (4 ดาวลบ) หรือเทียบเทา่  
วันที่ห้า (องัคาร)  ตูเจียงเย่ียน-บัวหิมะ-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า-ร้านผ้าไหม-ซอยหวานใจ-โชว์พนัหน้า   

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
    น าทา่นแวะซือ้ยาแก้น า้ร้อนลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบัวหิมะ” ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสยีง ทา่นจะได้

ชม สาธิตการนวดเท้า ซึง่เป็นอีกวิธีหนึง่ในการผอ่นคลายความเครียดและบ ารุงการไหลเวียนของโลหิต
ด้วยวิธีธรรมชาติ  

    น าทา่นไปเยี่ยมหมีแพนด้าที่ศนูย์วิจัย ซึง่ตัง้อยูบ่นเนือ้ท่ี 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของ
เมืองเฉิงต ู สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1987 ท่ีน่ีมีหมีแพนด้ากวา่ 20 ตวั หมีแพนด้าเป็นสตัว์สงวนหายากมี
ก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกูยากเพราะอุณหภมิูในร่างกายท่ีพร้อมจะตัง้ท้องมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี และ
จะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรดของหมีแพนด้า
คือไผล่กูศร ปัจจุบนัรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสือ่การผกูมิตรไมตรีกบัประเทศตา่งๆ (ราคาได้รวมคา่
รถแบตตาร่ีแล้ว) 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 น าทา่นแวะช้อบปิง้ซือ้ของดีเมืองจีน อาทิ ผ้าไหม สนิค้า OTOP ของจีน  น าทา่นไปเท่ียวท่ี “ซอย
หวานใจ” ชมชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนรุ่นเก่า นัง่จิบน า้ชา จบัก๊วนคยุกนั เลน่ไพน่กกระจอก สงัสรรค์
กบัเพื่อนฝงู นดัทานข้าว จบัจ่ายซือ้ของฝากคณุนายท่ีบ้าน ในซอยกว้าง และพบกบัชาวจีนรุ่นใหม่ ท่ีร้าน
กาแฟเทห์่ๆ ร้านเบียร์จ๊าบๆ  ร้านไอศครีมเก๋ๆ ชิว...ชิว ในซอยแคบ  

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร 
 น าทา่นชมโชว์เปล่ียนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน การเปลีย่นหน้ากากแตล่ะฉากใช้
เวลาเพียงเสีย้ววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาได้ทนั การแสดงนีส้บืทอดกันมาหลายชัว่อายคุน ไม่มีการ
ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคลด็ลบั” เป็นความลบัเฉพาะลกูหลานชาวเสฉวนเทา่นัน้ ห้ามสอน
เคลด็วิชานีแ้ก่ผู้ อ่ืน  
พกัท่ี MERCURE NORTH HOTEL หรือ เทียบเทา่ 4 ดาว   
No 21 3rd Section North, 2nd Ring Rd, Chengdu, จีน 610081 โทรศพัท์: +86 28 8331 5666 
www.booking.com/hotel/cn/springdowntown-chengdu.th.html 

 
 
 
 
 
 
วันที่หก (พธุ)  วัดมัญชุศรี-หมอนยางพารา-สุวรรณภมูิ   

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

   น าชมวัดมัญชุศรี วดัพทุธท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองเฉิงตู มีเนือ้ท่ีประมาณ 50 ไร่ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์
สยุ (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมช่ือวดั “สนิเซี่ยงจือ้” แตโ่ดนท าลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ตอ่มา
ในรัชการคงัซี ราชวงศ์เช็ง ได้โปรดให้มีการบูรณะวดัขึน้มาใหม่โดยมีหลวงพอ่ฉือตูเ่ป็นแกนน า ซึง่

https://www.google.co.th/search?client=firefox-b&sa=X&biw=1093&bih=451&q=hotel+mercure+chengdu+north+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCo0qSgoyC7U0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAAeIajlBAAAA&ved=0ahUKEwjmhqXIy_fOAhWMOo8KHYiYAYYQ6BMIjQEwEA
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ชาวบ้านเช่ือวา่เป็นภาคหนึง่ของพระโพธิสตัย์มัญชุศรี ภายหลงัมีการเปลีย่นช่ือวดัเป็นวดัเหวินซูซึง่มี
ความหมายเดียวกบั “มญัชุศรี” ภายในวดัมีวิหารท้าวจตรุมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสตัย์ (มญัชุศรี 
/ สมตัภทัร / อวโลกิเตศวร) และวิหารรัตนมหาชาติ (ศากยมณีุเจ้า) น าทา่นนมสัการสิง่ศกัด์ิ ขอพรเพ่ือ
เป็นสริิมงคล  น าทา่นแวะช้อบปิง้ซือ้ของดีเมืองจีน อาทิ หมอนยางพารา สนิค้า OTOP ของจีน  

 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวน แล้วเดินทางไปสนามบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.10 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 3U 8145 
17.10 น.  กลบัถึงสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 
  

คา่บรกิาร       หอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 5,000 บาท 

   ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก * ไมแ่จกกระเป๋า 
 

อตัรานีร้วม 1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน์  2. 

คา่ทีพั่ก 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู ่ 3. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 4. คา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้น
รายการ 5. คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ / จนี / ภายในประเทศจนี  6.  คา่ธรรมเนียมวซีา่กรุ๊ป 800 บาท 7. คา่

เบีย้ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท 8. คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 
กก.  

 
คา่บรกิารไมร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ // คา่ทปิกระเป๋าขึน้-ลง 

 คา่ทปิคนขบัรถ และ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ รวม 1,200 บาท 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 60 หยวน 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่เดีย่ว   
และคา่วซีา่ดว่น 
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

 
หมายเหต ุ รายการอาจมกีารสบัเปลีย่นตามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วบาง

รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย /บรษัิทไดท้ า

เมนูอาหารจานเยน็ สมุนไพร ประโยชน์ 
1. แซลมอนขึน้บก วาซาบ ิ บ ารุงเลอืดลม 
2. เป็ดจ๋าเป็ด ตงิเซยีง, โยว่กุย้ ร่างกายอบอุ่น เลอืดลมหมุนเวยีน 
3. ความลบัในโอ่ง ห่อเซยีง บรรเทาอาการรอ้นใน 
4. ไข่สามก๊ก โสมยุ่ยจู๋ บ ารุงเลอืด, บ ารุงหวัใจ 
เมนูอาหารจานร้อน   
5. กุง้กรอบใบชา ใบชาเถี่ยะกวนอมิ ลดไขมนัในเลอืด บ ารุงสมอง 
6. อุทยัไม่กลวัเผด็ ยีจู่๋เซนิ ช่วยระบบหายใจ 
7. ปลาไม่ปวดหวั เทยีนมัว้ บรรเทาปวดหวั บ ารุงสมอง 
8. ซีโ่ครงอ้อยใจ ปาจีเ๋ทยีน บ ารุงร่างกาย 
9. น ้าแกงไก่ด าตุ๋นโสม โสม พุทราแดง เก๋ากี ้ตงักุย ตงัเซงิ บ ารุงไต 
10. ส าเภาทะเลทอง หงฮวา ช่วยใหเ้ลอืดหมุนเวยีนด ี
11. ทรายหา้ส ี ธญัพชืชนิดต่างๆ บ ารุงมา้ม ช่วยระบบขบัถ่าย 
12. ผกักาดขาว วา้ว..วา้ว เทยีนตง บรรเทาอาการรอ้นใน บ ารุงปอด 

ของวา่งพืน้เมือง 5 อย่าง 1. เป๊ียะเสีย้วเก่ียวรัก   2. ทองก้อนซ่อนเปรีย้ว   3. เผือกกวนม้วนใจ   
4. ฟักทองลอ่งหน   5. ซาลาเปาไส้เห็ด  /  ข้าวสวย, ผลไม้รวม, น า้ชา, เหล้าดอง 
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ประกันอบุัตเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
รับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลง การลา่ชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ เรอื 

รถไฟ หรอืคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเนื่องมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุัตเิหต ุ  ภยั
ธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ ทีบ่รษัิทไมอ่าจควบคมุได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณี

ทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/และกรณีสายการบนิประกาศขึน้คา่ธรรมเนียม

เชือ้เพลงิหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ 
 
ส ารองทีน่ ัง่ ช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / 

สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักคา่ใชจ้า่ย 5000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 
วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคา

ทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว,สายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทีย่วตา่งประเทศซึง่

ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล  

เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ
กฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทีย่วขา้งตน้ 
รับประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขึน้ไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 

1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนื่องจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical Expense 

while traveling) ขอ้2+ขอ้3 ไม่
เกนิ 

500,000 บาท 
3. คา่ใชจ้า่ยการเคลือ่นยา้ย เพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลับประเทศ 
(เนื่องจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 

Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนื่องมาจากอบุัตเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

 
การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ ิง่, 
อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, 

เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อุบัตเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครัง้ไม่เกนิ สีส่บิลา้นบาท....เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนื่องจากประสบอบุัตเิหต ุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทาง 
* ขอ้มูลทีร่ะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั เป็นการสรปุขอ้มูลโดยสงัเขปเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก ตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์ คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ โทร 02-649-
1049 มอืถอื 081-6515209 
* แผนการประกนัอุบัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดงักลา่ว เป็นแผนพเิศษทีอ่อกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์

ของบรษัิทหลกั ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซึง่รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์
* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีบ่รษัิทฯไดท้ าประกนัไว ้ เชน่ ตอ้งการเพิม่ความคุม้ครอง

การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกนัเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูข ึน้ ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซือ้ประกนัและช าระคา่เบีย้ประกนัเพิม่เองได ้ โดยตดิตอ่ที ่ คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตวัแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซือ้กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทนประกนัภยั

อืน่ๆทีท่า่นรูจ้ักและพอใจ 
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ทา่นทีถ่อืบตัร APEX 
- ทา่นทีถ่อืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่วีซีา่ กับองคก์รฯ ทีอ่อก
บัตรนี้ใหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารนี้ 

- ทา่นทีถ่อืบตัร APEX จะตอ้งระมัดระวังรักษาบัตรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 
1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจรงิ 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผ่านเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจรงิ 
3. หากบัตรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทัวร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 
4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจ่ายคา่ทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ คา่ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะทีท่า่นอยูต่อ่ เพือ่ท าเรือ่งการ

ออกบัตรใหม ่หรอืขอท าวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หัวหนา้ทัวร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไมรั่บ ไมรั่บ
ฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่กบ็รักษาแทน ดังนัน้หากทา่นฝากบัตร APEX และ/หรอืสง่บัตรตดิมากบัเอกสาร 

 


