
 
  
 

เฉิงต-ูหวงหลง-จ่ิวจ้ายโกว  
5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย TG  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
วนัแรก   กรุงเทพฯ – เฉิงตู – อ ำเภอเม่ำเส้ียน 

08.00 น. คณะพร้อมกนัทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย TG 
  โดยมีเจ้ำหน้ำทีจ่ำกทำงห้ำงฯ คอยให้กำรต้อนรับ ตรวจสัมภำระและเอกสำรให้กบัท่ำน 
10.05 น. ออกเดินทำง สู่ นครเฉิงตู โดยสำยกำรบินไทยเทีย่วบินที ่TG 618 
14.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนซวงหลงิ นครเฉิงตู  ซ่ึงเป็นเมืองหลวง 
  ของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ำ้หมินใจกลำงมณฑล  
  มีภูมิประเทศรำยรอบไปด้วยเทอืกเขำ และมีสภำพภูมิอำกำศที่ 
  เหมำะสมต่อกำรประกอบ อำชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่ 
  อบอุ่น ฤดูหนำวทีไ่ม่หนำวนัก และมีปริมำณควำมช้ืนสูง  
  ประชำกรเมืองเฉินตูมีรำว 10 ล้ำนคน จัดเป็นอนัดับ 3 ของ 
  ประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลำงด้ำนกำรเมือง กำรทหำร และด้ำนกำรศึกษำของภูมิภำคตะวนัตกเฉียงใต้ 
  หลงัจำกผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเม่ำส้ียน (ใช้เวลำเดินทำง 3-4 ช่ัวโมง) ระหว่ำงทำง 
  ชมววิทวิทัศน์สองข้ำงทำงอย่ำงเพลดิเพลนิ อำท ิควำมเป็นอยู่วถิีชีวติ ของชำวบ้ำนชนกลุ่มน้อยทีป่ลูกพชื 
   เกษตรกรรม นำนำชนิดๆ ไร่อนักว้ำงใหญ่ เทอืกเขำ ธำรน ้ำ ฯลฯ  พกัผ่อนตำมอธัยำศัย  



ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  หลงัอำหำรน ำท่ำนสู่ทีพ่กั พกัที ่MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง  หวงหลง – เทีย่วอุทยำนหวงหลง – ( ไม่รวมกระเช้ำ ) – จ่ิวจ้ำยโกว 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำของโรงแรม 
  หลงัอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ หวงหลง (ใช้เวลำประมำณ 3-4 ช่ัวโมง) สู่ เขต อุทยำนแห่งชำติหวงหลง ระหว่ำง 
  ทำงแวะชม จุดชมววิหวงหลง 4,007 เมตร ให้ถ่ำยได้ถ่ำยรูปกบัววิอนังดงำม บนระดับควำมสูง กว่ำ 4,000 เมตร  
  จำกระดับน ำ้ทะเล อุทยำนแห่งชำติหวงหลง เป็นล ำธำรสำยหน่ึงไหลมำจำกภูเขำหิมะนับพนัๆปี จนหินปูนเกดิ 
  ตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นช้ัน ทั้งเลก็และใหญ่กว่ำ 4,000 ช้ัน สูงตั้งแต่ 1.5 - 4.5 เมตร น ำ้สีรุ้งในอ่ำงเปรียบเปรยเป็น 
  ทีเ่ล่นน ำ้ของนำงฟ้ำช้ันสวรรค์ ล ำธำรเรียงรำยลดหลัน่เป็นระยะกว่ำ 3,000 เมตร เป็นรูปร่ำงต่ำงๆ แสน 
  มหัศจรรย์และงดงำม ไม่มีทีใ่ดในโลกเทียบได้ จนมีช่ือว่ำ หวงหลง หรือ อุทยำนแห่งชำติมังกรเหลอืง  
บ่ำย  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

  เดินทำงต่อสู่ ปำกหุบเขำจ่ิวจ้ำยโกว ( ใช้เวลำเดินทำง 2 ช่ัวโมง ) ท่ำนจะได้สัมผัสกบักลิน่ไอธรรมชำติบนผืนป่ำที่ 
  อุดมสมบูรณ์ที่หำดูได้ยำกต้นไม้นำนำพนัธ์ุ โดยเฉพำะกำรเดินทำงของท่ำนอยู่ในระหว่ำงเดือน กนัยำยน-เดือน 
  พฤศจิกำยน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่ำนจะได้สัมผสักบัต้นไม้เปลีย่นสี สีของใบไม้มีหลำกหลำย สีสัน 
  ผสมผสำนกบั ละอองหิมะทีโ่ปรยปรำยลงมำเพิม่ควำมงำมและเสน่ห์ให้กบัจิ่วจ้ำยโกวมำกขึน้ จำกน้ัน เชิญท่ำน 
  แวะร้ำนชำธิเบต  เชิญชิมชำ และชำทีม่ีช่ือเสียงอืน่ๆ                
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  หลงัอำหำร น ำท่ำน เข้ำทีพ่กั พกัที ่QIANHE HOTEL จ่ิวจ้ำยโกว หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ำม  อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว มรดกโลก (  ไม่รวมรถเหมำในอุทยำน ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหรเช้ำ ของโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว  ( ไม่รวมรถเหมำในอุทยำนรถเหมำ )  เพือ่ชมมรดกโลก 
  อุทยำนแห่งชำติธำรสวรรค์ “จ่ิวจ้ำยโกว” ซ่ึงตั้งอยู่ที ่อ ำเภอหนำนปิง อยู่ทำงเหนือของมณฑลเสฉวน ห่ำงจำกตัว 
  เมืองเฉินตูประมำณ 500 กโิลเมตร และอยู่สูงกว่ำระดับน ำ้ทะเลถึง 2,500 เมตร มีอำณำบริเวณถึง 148,260  
  เอเคอร์ ให้ท่ำนสัมผสักบัควำมงำมซ่ึงได้รับกำรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวำคม ปี ค.ศ.1992 อุทยำน 
  แห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกวดินแดนที่ธรรมชำติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยำนจ่ิวจ้ำยโกวได้พฒันำเป็นแหล่ง 
  ท่องเทีย่วทำงธรรมชำติมีเนือ้ที ่40 ตำรำงกโิลเมตร มีชนชำติจ้ัง ทั้งหมดเก้ำหมู่บ้ำน ฉะน้ันจึงได้ช่ือว่ำ จ่ิวจ้ำยโกว 
   มีแม่น ำ้ล ำธำร มีทะเลสำบใหญ่น้อยมำกมำยหลำยร้อยกว่ำแห่ง ซ่ึงชำวท้องถิ่นเรียกว่ำลูกทะเล น ำ้ในทะเลสำบใส 
  สะอำดและสวยงำมตระกำรตำ จะเห็นเงำสะท้อนภำพของภูเขำและป่ำดงดิบท้องฟ้ำเป็นสีครำม สัมผสัธรรมชำติ 
  บริสุทธ์ิทีไ่ด้รับกำรดูแลรักษำไว้เป็นอย่ำงดี โดยไม่ถูกท ำลำยด้วยน ำ้มือมนุษย์ ชมควำมงำมของทะเลสำบ 
  แรด ทะเลสำบมังกรหลบั ทะเลสำบซูเจิง น ำ้ตกซูเจิง ทุกสถำนทีล้่วนเป็นควำมงำมที่ธรรมชำติได้บรรจงสร้ำงไว้ 
  ได้ดั่งภำพวำดในจินตนำกำรของเหล่ำกวีทั้งหลำย น ำชมทะเลสำบเสือทะเลสำบแพนด้ำ ทะเลสำบไผ่ลูกศร 
   ทะเลสำบฤดูกำล ชมสีสันของน ำ้ทีส่ะท้อนภำพของภูเขำท้องฟ้ำสีครำม ป่ำดงดิบอนัอุดมสมบูรณ์ 



เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั บนอุทยำนจ่ิวจ้ำยโกว  

บ่ำย  น ำท่ำนชมควำมงดงำมของอุทยำนจ่ิวจ้ำยโกวกันต่อในภำคบ่ำย โดยน่ังรถยำวตำมเส้นทำงจือจำวำเพือ่ขึน้ไปชม  
  ทะเลสำบยำว ซ่ึงเป็นทะเลสำบทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดและกว้ำงทีสุ่ด ของอุทยำนจ่ิวจ้ำยโกว ระดับน ำ้ลกึทีสุ่ด 100 กว่ำ 
  เมตร จำกน้ันไปต่อกนัที่ ทะเลสำบห้ำสี ในอุทยำนจ่ิวจ้ำยโกว ทะเลสำบห้ำสี ถือเป็นจุดไฮไลท์อกีแห่งหน่ึงทีไ่ม่ 
  ควรพลำด จำกน้ันน่ังรถกลบัตำมเส้นทำงเดิม เพือ่ลงไปด้ำนล่ำงของอุทยำนจ่ิวจ้ำยโกว น ำท่ำนชม ทะเลสำบเสือ  
  น ำ้ตกซู่เจิน้ และ หมู่ทะเลสำบซู่เจิน้ ให้ท่ำนได้อสิระกบักำรบันทกึถ่ำยภำพและดื่มด ่ำกบัธรรมชำติ ทีส่วยสด 
  งดงำมได้อย่ำงเต็มที ่ “ จำกน้ันแวะร้ำนชำธิเบต ”  

**กำรเทีย่วชมทะเลสำบได้มำกน้อย  ขึน้อยู่กบัควำมเร็วและตรงเวลำของคณะทวัร์** 
  สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนกลบัสู่ทีพ่กั 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  หลงัอำหำร น ำท่ำน เข้ำทีพ่กั พกัที ่QIANHE HOTEL จ่ิวจ้ำยโกว หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ี่   จ่ิวจ้ำยโกว - เฉิงตู – โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหรเช้ำ ของโรงแรม 
  หลงัอำหำร น ำท่ำเดินทำงกลับ เมืองเฉิงตู ( ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8 ช่ัวโมง ) ท่ำนจะได้สัมผสัธรรำชำติอนั 
  งดงำมระหว่ำงกำรเดินทำง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ทีก้่นกระทะซ่ือชวน  กลำงลุ่มแมน ำ้หมินเจียง ตะวนัออกมีเทอืกเขำ 
  หลงเฉวยีน ใกล้กบัชลประทำนเข่ือนตูเจียงเยีย้น ซ่ึงสร้ำงบนแม่น ำ้หมินเจียง เป็นชลประทำนแยกสำยน ำ้ 
  กระจำยออกไปเป็นรูปพดัเพื่อทดน ำ้เข้ำสู่ทีร่ำบเฉิงตู เมืองนีจึ้งเป็นพืน้ทีอุ่ดมสมบูรณ์จนได้ฉำยำว่ำ “เมือง 
  สวรรค์ของจีน” อกีทั้งยงัมีช่ือเสียงทำงประวตัิศำสตร์  “แวะร้ำนหมอนโอโซน” 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย  น ำท่ำนแวะ ร้ำนหมอนโอโซน ซ่ึงมีสรรพคุณส ำหรับท่ำนทีเ่ป็นโรคหลบัยำก นอนกรน และโรคทีเ่กีย่วกบันอน  
  เหมำะกบักำรซ้ือเป็นทั้งของฝำกและใช้เอง เพือ่กำรหลบัที่ดีกว่ำอย่ำงแท้จริง 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น ำท่ำนชม โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN กำรแสดง โชว์เปลีย่นหน้ำกำก โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก เป็นเอกลกัษณ์ 
  และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีค ำกล่ำวว่ำ “ถ้ำมำเฉิงตู แล้วไม่ได้ดูโชว์เปลีย่นหน้ำกำก ถือว่ำยงัมำไม่ถึงเฉิงตู” และ 



  เป็นกำรโชว์ทีผู้่แสดงสะบัดหน้ำเพยีงคร้ังเดียวกส็ำมำรถเปลีย่นหน้ำได้เพยีงเส้ียววินำท ีเป็นศิลปะของคนจีน 
  ตั้งแต่สมัยโบรำณ ในอดีตเทคนิคกำรแสดงจะถูกปิดเป็นควำมลบัและจะถ่ำยทอดเฉพำะคนในตระกูลเท่ำน้ัน 
  สมควรแก่เวลำ น ำท่ำน พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS WEST GATE HOTELหรือเทียบเท่ำ (4ดำว) 

วนัที่ห้ำ   เฉินตู – ถนนคนเดินควำนใจ่เซ่ียงจือ  (ซอยกว้ำงและซอยแคบ ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหรเช้ำ ของโรงแรม 
  หลงัอำหำร น ำท่ำนช้อปป้ิง ถนนคนเดินควำนไจ่เซ่ียงจือ หรือถนนซอยกว้ำงซอยแคบ ซ่ึงถนนแห่งนีม้ีอำยุกว่ำ 
  พนัปี ได้รับขนำนนำมว่ำเป็นถนนโบรำณโรเมนติค 
  บ้ำนหลำยหลงัยงัคง สไตส์ควำมเป็นจีนแบบโบรำณ 
  อดีตเคยเป็นบ้ำน ของนำยทหำรปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 
  ถนนคนเดินขำยของที่ระลกึ ของกนิ โรงละคร 
  พพิธิภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สำย  มีทั้งซอยกว้ำง 
  และซอยแคบ ให้ท่ำนได้หลงใหลไปกบัมนต์เสน่ห์ของ 
  ถนนโบรำณแห่งนี้ 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ลิม้รส.... สุกีตุ๋้นยำจีน 

บ่ำย            น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซวงหลงิ เมืองนครเฉินตูเพือ่เดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 
15.30 น.             เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เทีย่วบินที่ TG 619 
17.35น.              ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ.....JJJJJ  
 

 
 

วนัเดนิทำง    26-30 มิถุนำยน , 17-21 กรกฎำคม , 31 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม ,  10-14 , 24-28 สิงหำคม 
 

 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร  ( เดินทำง15 ท่ำนขึน้ไป ) รำคำรวมตั๋วเคร่ืองบิน ช้ันทศันำจร (Economy class) 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 28,900.-  บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 26,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 24,900.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 4,000.-  บาท 



อตัรำนีร้วม 
     ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร 
    ค่ำธรรมเนียมสนำมบิน  และค่ำวซ่ีำ 
   ค่ำทีพ่กัโรงแรมตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร ( พกั 2 ท่ำนต่อห้อง )        
    ค่ำพำหนะบริกำรน ำเที่ยว ตำมทีร่ำยกำรระบุ     
   ค่ำสัมภำระเดินทำง น ำ้หนักไม่เกนิท่ำนละ 20  กก.  
    ค่ำประกนัอุบัติเหตุกำรเดินทำง วงเงินประกันไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ( ตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์ ) 
อตัรำนีไ้ม่รวม 

   ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรส ำหรับผู้ถือหนังสือส ำคัญต่ำงด้ำว      
   ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 
    ค่ำพำหนะ รำยกำรท่องเทีย่ว และ อำหำร พเิศษทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
    ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%   (กรณต้ีองกำรใบก ำกับภำษี)    และค่ำภำษีบริกำรหัก ณ ทีจ่่ำย 3  % 

   ค่าทิปไกด,์ทิปคนขบัรถ, วนัละประมาณ 10 หยวน/วนั/คน 
    ค่ำทปิเด็กยกกระเป๋ำประมำณ 5 หยวน/ห้อง 
   ในส่วนของหัวหน้ำทวัร์ทีดู่แลจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 
 

  เอกสำรประกอบกำรยืน่ขอวซ่ีำจีน   

   ส ำหรับพำสปอร์ตไทย 
- พาสปอร์ตอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือนข้ึนไป (นบัจากวนัเดินทาง) 
- รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป (รูปสี) ฉากหลงัสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     



            (ตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัชั้นประหยดัเป็นหมู่คณะระบุวนัเดินทางไป – กลบัตามโปรแกรมทวัร์)  

กำรช ำระเงิน  
ส ำหรับกำรส ำรองโปรแกรมท่องเที่ยว 

ทำงห้ำงฯขอรับเงินมัดจ ำท่ำนละ   10,000  บำท ณ วนัจองและช ำระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วนั   
 ( ส ำหรับช่วงลองวคีเอนท์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกำลต่ำง ๆ ทำงห้ำงฯขอรับเงินมัดจ ำท่ำนละ   15,000 บำท   ณ วนัจอง  
และช ำระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 20  วนั ) 

กำรยกเลิกทวัร์  
    กรณยีกเลกิก่อนวนัเดินทำง ภำยใน 30 วนัท ำกำร     ทางหา้งฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

    กรณียกเลกิก่อนวนัเดินทำง ภำยใน 14 วนัท ำกำร       ทางหา้งฯขอหกัเงิน   50% ของราคาทวัร์ 

    กรณียกเลกิกำรเดินทำงกะทนัหัน   (อย่ำงน้อย 6  วันท ำกำร )   ทางหา้งฯของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด ไม่วา่กรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน 
      หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระเงินค่ามดัจ าท่ีนัง่สายการบิน   10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ี
สถานฑตูนั้น ๆ เรียกเกบ็ 
 
หมำยเหตุ 

 บริษทั ๆ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ๆ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกท าร้ายความล่าชา้ 
หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทั ๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทั ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มอออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทั  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 
องคก์ารท่องเท่ียว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าภาษีน ้ามนั  ค่าประกนัวนิาศภยั ในปัจจุบนั หากราคาดงักล่าวปรับสูงข้ึน บริษทัฯ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาความเป็นจริงท่ีทางสายการบินนนัน้ ๆ ไดเ้รียกเก็บ  


