
 

 

 ขอน ำท่ำนสู่เมืองเฉิงตู >> อทุยำนสวรรคภ์ผูำหิมะกำรเ์ซีย  
ต๋ำกปิูงชวน >> งดงำมไม่แพ้อทุยำนใดใดบนพื้นพิภพ 

ชมอทุยำนซงผิงโกว >> สวรรคบ์นดินงดงำมไม่แพ้จ่ิวจ้ำยโกว 
เข่ือนตูเจียงเอ้ียน >> ชมหมีแพนด้ำ >> ชมโชวเ์ปล่ียนหน้ำกำกเมืองเฉิงต ู

  5 วนั 4 คืน  โดยสำยกำรบินไทย ( TG )  
 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก               สนามบินสุวรรณภูม ิ>>  นครเฉิงตู >> เม่าเส้ียน 

07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D โดยมี
เจ้าหน้าทีท่างห้างฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบัท่าน 

 10.05 น. เดินทาง สู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย 
14.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลวิ นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากร

หนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองเม่า
เส้ียน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง ) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเชียง และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุหมีแพนด้าทีส่ าคัญของจีนแห่งหน่ึง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MAOXIAN INTL HOTEL ( 4 ดาว ) 

วนัทีส่อง   อทุยานธารน า้แขง็ต๋ากูปิงชวน   >>   ( เปลีย่นรถอทุยาน >> กระเช้าขึน้ ลง ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหาร น าท่านเดินทาง สู่ อ าเภอฮุยสุ่ยเมืองอาป้า ซ่ึงเป็นพืน้ที่ใกล้กับเขตปกครองตนเองซีจ้าง 

(ทิเบต) ทีต่ั้งของธารน า้แข็งบนยอดเขาต๋ากู๋ “ต้ากู๋” มีความหมายว่า “ธารน ้าแข็งแห่งธิเบต” มีเนือ้ที่ 



 

210 ตารางกิโลเมตร (น าท่านน่ังรถอุทยาน) ชมทัศนียภาพที่ประกอบด้วยธารน ้าแข็งยุคใหม่(อายุ
ประมาณ 100ล้านปี) ธารน ้าแข็งฟอสซิล ป่าดึกด าบรรพ์ เขตป่าสน ภูเขาหิมะ และเขตหมู่บ้านธิเบต 
อุทยานต้ากู๋ เป็นแหล่งก าเนิดของทะเลสาบ และน า้ตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหิมะปกคลุมสวยงาม 
ตลอดทั้งปี ยอดเขาสลบั สูงๆต ่าๆ ภายใต้แสงแดดสะท้อนระยบิระยบัยิง่ดูงดงามมากขึน้  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน สู่ “อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย“ต๋ากู่ปิงชวน” โดยรถของอุทยาน จากน้ัน (น่ังกระเช้า) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 ชม อุทยานธารน ้าแข็ง “ต้ากู๋ปิงชวน” ภูเขาหิมะน ้าแข็ง 3 ลูก ที่มีความสูง 4860 เมตร ที่เช่ือว่าเป็น
สันหลงัมังกรทีม่ีความงดงาม ฉากเบือ้งหน้าเป็นภูเขาทีสู่งชันตัดกบัท้องฟ้าทีม่ีสีครามสดใสและพระ
อาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงิน ระยิบระยบั สะท้อน เข้าสู่สายตา ดั่งได้น่ังกระเช้าชมภูเขา
สวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนักจากน้ัน น าท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว  
ทะเลสาบจินโฮวไห่ทะเลสาบหงส์ ล าธารคู่รัก ทะเลสาบนามู และทะเลสาบทีถ่ือได้ว่าเป็นจุดที่ส าคัญ
ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ “ทะเลสาบต้ากู๋” หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ทะเลสาบน ้ามนต์ขอพร เพราะชาว
เผ่ามีการเล่าขานว่า เมื่อใดที่มีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มากราบไว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิที่ คุ้มครองทะเลสาบ
นามูแห่งนี ้จะท าให้เร่ืองที่เดือดเนือ้ร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้ากจ็ะสมหวงัดัง
ใจหมาย ท าให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความส าคัญยิง่นัก มีประวตัิความเป็นมากว่า 1,000 ปี
ผ่านมา น ้าทะเลสาบน้ันจะมีสีสันทีแ่ตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาลในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลิ
น้ัน น ้าทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น ้าในช่วงใบไม้ร่วงน้ันทะเลสาบจะเต็ม
ไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสี
ขาวเต็มไปด้วยหิมะน า้แข็งทีดู่แล้วคล้ายดั่งยนือยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีนได้เวลานัดหมาย 

 น าท่านขึน้กระเช้าเพือ่ต่อรถในอุทยาน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเข้าสู่ เมืองเม่าเส้ียน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  MAOXIAN INTL HOTEL ( 4 ดาว )  
 



 

วนัทีส่าม  เทีย่วอทุยานซงผงิโกว >> เปลีย่นรถอทุยาน >> เมอืงตูเจียงเอีย๊น                             

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหารเดินทางเข้าสู่ อุทยานซงผงิโกว ( ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ) เปลีย่นรถอุทยานทวิทัศน์ 
  ใหม่ ซงผงิโกว สถานที่ท่องเทีย่วแห่งใหม่ อุทยานนี้รวบรวมเอาความ ยิง่ใหญ่ ความงดงาม ความ
  พเิศษ ความแปลกใหม่ และความลีล้บัของธรรมชาติ มารวมกนัอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 ววิ 
  ทวิทัศน์  น าท่านชม ทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่)  
  ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ซ่างไป๋ล่าไห่-เซ่ียไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต  
  ทะเลสาบหมึกสีน า้เงินเข้มและน า้ตกธารไข่มุก เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติแห่งใหม่ทีส่วย 
  งดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดินทีนั่กท่องเที่ยวไม่ควรพลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ     *** หากอทุยานซงผงิโกวเกดิตรงกบัช่วงอากาศไม่ดีเช่นหนาวเกนิไป ทางห้างฯ   ขอสงวน 
  สิทธ์ิเปลีย่นทีเ่ทีย่ว  และเส้นทางใกล้เคยีงกนั *** 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ เมืองตูเจียงเอีย้น ( ใช้เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมงคร่ึง ) ในมณฑลซือชวน(เสฉวน) ทาง

ภาคตะวันตกของจีน ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี พ.ศ.2542 นับว่า
เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมททีรงคุณค่าแห่งหน่ึง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN CENTER HOTEL ตูเจียงเอีย้น หรือเทยีบเท่า ( 4 ดาว ) 

วนัทีส่ี่  เข่ือนตูเจียงเอี๊ยน >> ศูนย์หมีแพนด้า >> (รวมรถในอุทยาน) – เฉิงตู 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   หลงัอาหารเช้า น าท่าน เที่ยวเข่ือนตูเจียงเอีย้น  เป็นโครงการชลประทานโบราณแบบล าน า้หมินเจียง  
   (เขตต้นน า้ของแม่น า้แยงซีเกียง) การชมเขื่อนนีต้้อง เดินบนสะพานแขวน ทีใ่ช้ข้ามแม่น า้หมินเจียง  
   เพือ่ไปนมัสการศาลเจ้าเอ้อหวงัเมี่ยวหรือวดัสองกษัตริย์ที่สร้างขึน้เพือ่ระลกึถึงเจ้าหลีปิงและลูกชาย 



 

   ผู้คิดริเร่ิมระบบชลประทานแห่งแรกของจีนเป็นวดัเก่า 
   แก่ทีป่ลูกสร้างบนไหล่เขาซ่ึงมีทศันียภาพทีส่วยงาม 
   มองเห็นแม่น า้หมินเจียงไหลผ่านอยู่ด้านล่าง จากน้ัน 
   น าท่านไปเยีย่ม ศูนย์อนุรักษ์เพาะพนัธ์ุหมแีพนด้า 
   เป็นองค์กรทีไ่ม่มีผลประโยชน์ มีวตัถุประสงค์เพือ่ 
   วจัิยพนัธ์ุสัตว์ต่างๆ และอนุรักษ์เพือ่การศึกษาและ 
   ทศันศึกษา ศูนย์วจัิยแพนด้า ตั้งขึน้ในปี 1987  
   ทีน่ี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์   สงวนหายากมีก าเนิดใน 
   มณฑลเสฉวนมีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่ 
   พร้อมจะตั้งท้องมีเพยีง 3 วนั ใน 1 ปี และจะตกลูก 
   คร้ังละประมาณ  2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพยีงตัวเดียว 
   เท่าน้ันจะอยู่รอดอาหารโปรดของหมีแพนด้าคือ 
   ไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นส่ือ 
   การผูกมิตรไมตรีกบัประเทศต่างๆ (รวมรถแบตตาร่ี) สมควรแก่เวลา เดินทางกลบั เมืองเฉิงตู เป็น 
   มณฑลเอกของมณฑลเสฉวน มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทอืกเขาและมีภูมิอากาศเหมาะสมต่อ 
   การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกจิ , วฒันธรรมและการปกครอง 
   น าท่าน แวะร้านหมอนยางพารา ให้ท่านเลอืกซ้ือฝากคนทางบ้าน และน ำท่ำนแวะ ร้ำนใบชำ 
   เชิญชิมชำอวู่หลง และชำทีม่ีช่ือเสียงอืน่ ๆ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
  
 หลังอาหาร น าท่านชมโชว์ เปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN ที่ ใ ช้ ศิลปะพร้อม

ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเส้ียววินาที เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอด
กนัมาภายในตระกูล หลายช่ัวอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ไป สมควรแก่เวลา 

 เดินทาง สู่ HOLIDAY INN EXPRESS WEST GATE HOTEL ตูเจียงเอีย้นหรือเทยีบเท่า(4 ดาว ) 



 

วนัที่ห้า    เฉิงตู >> ถนนคนเดินควนไจเซียงจือ (ซอยกว้างและซอยแคบ) >> สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ของโรงแรม 
  หลงัอาหาร น าท่านช้อปป้ิง ถนนคน 
  เดินควานไจ่เซ่ียงจือ หรือถนนซอย 
  กว้างซอยแคบ ซ่ึงถนนแห่งน้ีมีอายุ 
  กว่าพันปี ได้รับขนานนามว่าเป็นถนน 
  โบราณโรเมนติคบ้านหลายหลังยังคง  
  สไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณอดีต 
  เคยเป็นบ้านของนายทหารปัจจุบัน 
  เปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก  ของกิน โรงละครพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย  
  มีทั้งซอยกว้างและซอยแคบ  ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ลิม้รส.... สุกีตุ๋้นยาจีน 

            จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตูเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
15.30 น.             เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619 
17.35น.              ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.....JJJJJ 
     

 

วันเดินทาง  28 มิถุนายน -2  กรกฎาคม ,19– 23 กรกฎาคม , 9-13 , 23 - 27 สิงหาคม    
 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำร  ( เดินทำง 15  ท่ำนขึน้ไป ) ราคารวมตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร  (ECONOMY CLASS) 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 28,900.-  บาท 

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 27,500.-  บาท 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 25,500.-  บาท 

ส าหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,000.-  บาท 



 

อัตรานี้รวม 
   ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ 
    ค่าธรรมเนียมสนามบิน  และค่าวีซ่า 
   ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการ ( พัก 2 ท่านต่อห้อง )       
    ค่าพาหนะบริการน าเที่ยว ตามที่รายการระบุ     
   ค่าสัมภาระเดินทาง น า้หนักไม่เกินท่านละ 20  กก.  
    ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกินท่านละ  1,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ) 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
   ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารส าหรับผู้ถือหนังสือส าคัญต่างด้าว     
   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
    ค่าพาหนะ รายการท่องเที่ยว และ อาหาร พิเศษที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)    และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3  % 
    ค่าทิปไกด์,ทิปคนขับรถ, วันละประมาณ 10 หยวน/วัน/คน 
    ค่าทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวน/ห้อง 
   ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 

@@  เอกสารส าหรับยืน่วีซ่าจีน 4 วนัท าการ ยืน่ทีส่ถานทูตจีนทีเ่มอืงไทย  @@ 

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ทีม่ีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง 
2. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ ตามข้อก าหนดของสถานทูตจีน ( รูปถ่ายสีพืน้หลงัสีขาว , เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู 
 ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ , ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            (ตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัชั้นประหยดัเป็นหมู่คณะระบุวนัเดินทางไป – กลบัตามโปรแกรมทวัร์)  

การช าระเงิน   ส าหรับการส ารองโปรแกรมท่องเที่ยว  

ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ 10,000  บาท ณ วนัจองและช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั   
 ( ส าหรับช่วงลองวคีเอนท์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท   
ณ วนัจอง  และช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20  วนั ) 
การยกเลิกทัวร์  
    กรณียกเลิกก่อนวันเดินทาง ภายใน 30 วันท าการ     ทางห้างฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  
         ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
    กรณียกเลิกก่อนวันเดินทาง ภายใน 20 วันท าการ       ทางห้างฯขอหักเงิน   50% ของราคาทัวร์ 
    กรณียกเลิกการเดินทางกะทันหัน    (อย่างน้อย 7  วันท าการ )   ทางห้างฯของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
           ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
      หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช าระเงินค่ามัดจ าที่น่ังสายการบิน 
             10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตน้ัน ๆ เรียกเก็บ 

 
หมายเหตุ  

1. ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางห้างฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็นส าคัญที่สุด ทางห้างฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ  / ห้ามเข้าประเทศจีน / การ
น าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  รวมถึง
ภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซ่ึงทางห้างฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด
หรือบางส่วน นอกจากนี้ทางห้างฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ  ทางห้างฯสามารถคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย
การบินและโรงแรมที่พักได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้วเท่าน้ัน 

3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง  หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุท า
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้  ทางห้างฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน  และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลังจากที่ท่านได้ท าการจองทัวร์และช าระค่ามัดจ าเรียบร้อยแล้ว  ทางห้างฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อ 
ตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางห้างฯได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ 


