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วันที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ – เมอืงเฉนิต ู(TG618 10.05 น. - 14.05 

น.)– วงัแพะเขยีว   

   CROWNE PLAZA 

CHENGDU WEST 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

2 เมอืงเฉนิต ู– เมอืงลาซา (บนิภายในประเทศ)         INTERCONTINENTAL 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

3 เขาเหยา้หวงัซาน – พพิธิภณัฑท์เิบต – วดัเซรา    INTERCONTINENTAL 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

4 พระราชวงัโปตาลากง (ไฮไลท)์ –  วดัโจคงั  

ถนนแปดเหลีย่ม 

   INTERCONTINENTAL 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

5 ทะเลสาบยามดก – โรงงานสมนุไพรทเิบต – ลาซา    INTERCONTINENTAL 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

6 เมอืงลาซา – น ัง่รถไฟไตห่ลงัคาโลก    บนรถไฟทีว่ ิง่บนเสน้ทางที่

งดงามทีส่ดุ...พกัตูน้อน 

หอ้งละ 4 ทา่น หอ้งน า้ใน

โบกี ้

7 เมอืงซหีนงิ  –เมอืงเฉนิต(ูบนิภายใน) – ชอ้ปป้ิงถนน

คนเดนิชุนซลีู ่– โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

   CROWNE PLAZA 

CHENGDU WEST 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

8 ชอ้ปป้ิงถนนโบราณจนิลี ่– กรงุเทพฯ  

(TG619 15.30 น. - 17.35น. ) 

    Sweet Home 

 

โปรแกรมทวัร ์    18 – 25 // 23 – 30  พ.ค. //  1 – 8 // 13 – 20  ม.ิย. //  11 – 18  // 25  ก.ค.- 1  

ส.ค. 2566 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – เมอืงเฉนิต ู– วงัแพะเขยีว                          

 

 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4  ประตูที ่2 เคำน์เตอร ์ D สำยกำรบนิไทย โดยมี

เจำ้หนำ้ที ่บรษิทั  คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจเชค็เอกสำรและสมัภำระใหแ้กท่ำ่น  

10.15 น.   น ำทำ่นเหนิฟ้ำสู ่เมอืงเฉนิต ูโดย เทีย่วบนิ TG 618  บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานเฉนิต ู(TIANFU INTERNATIONAL) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่

บรเิวณลุ่มแม่น ้ำหมนิใจกลำงมณฑล มีภูมปิระเทศรำยรอบไปดว้ยเทือกเขำและมสีภำพภูมอิำกำศที่

เหมำะสมต่อกำรประกอบอำชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนำวทีไ่มห่นำวนักและมปีรมิำณ

ควำมชืน้สงู ประชำกรเมอืงเฉนิตูมรีำว 10 ลำ้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้

ศนูยก์ลำงดำ้นกำรเมอืง กำรทหำร และดำ้นกำรศกึษำของภมูภิำคตะวันตกเฉียงใต ้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วงั

แพะเขยีว ตัง้อยูท่ำงทศิตะวันตกของนครเฉนิต ู ถอืวำ่เป็นส ำนักทีใ่หญท่ีส่ดุของลัทธเิตำ๋ในภำคตะวันตก

เฉียงใต ้สิง่ทีน่่ำสนใจมำกทีส่ดุคอืต ำหนักซำนเซนิ  มแีพะทองเหลอืงทีศ่ักดิส์ทิธิส์องตัวตัง้ตระหง่ำนอยู ่

ซ ึง่คนจนีมเีชือ่ว่ำถำ้หำกเจ็บป่วยไม่สบำยอวัยวะส่วนไดของร่ำงกำยใหน้ ำมอืไปลูบจับส่วนนัน้ของแพะ

แลว้จะหำยจำกอำกำรป่วยทันท ีและวังแพะเขยีวยงัเป็นส ำนักลัทธเิตำ๋ทีร่ะลกึถงึทำ่นเลำ่จือ้ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

  ทีพ่กั  CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว) หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่อง  เฉนิต ู– ลาซา (บนิภายในประเทศ)      

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  

 

......... น. เหนิฟ้ำสู ่นครลาซา โดยเทีย่วบนิ CA......   

เมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองชนชำตทิเิบต “ดนิแดนหลังคำโลก”  ศูนยก์ลำงพุทธศำสนำนกิำย

ทเิบต ตัง้อยูท่ีร่ะดับควำม สงู 3,660 เมตร บนสองฝ่ังของแมน่ ้ำเคยีซ ู(KYICHU หรอื แม่น ้ำลำซำ) อัน

เป็นสำขำของแมน่ ้ำยำรห์ลุงจำงป๋อ (แมน่ ้ำพรหมบตุร) ทีไ่หลผ่ำนทเิบตไปทำงตะวันออกลงใตสู้อ่ำ่วเบ

งกอลของอนิเดยี   

 

......... น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงลาซา ทีร่ะดับควำมสงู 3,600 เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล ดนิแดนศักดิส์ทิธิอ์ัน

เป็นทีพ่ ำนักของผูด้ ำรงต ำแหน่งดำไลลำมะ หลังผ่ำนพธิกีำรทำงสนำมบนิและรับสัมภำระเรยีบรอ้ย เดนิ

ทำงเขำ้สู ่เมอืงลำซำ (ประมำณ 2 ช.ม.) ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดส้ัมผัสกับทวิทัศน์ใตฟ้้ำสคีรำมทีง่ดงำม 

แวดลอ้มดว้ยทวิเขำสงูและสำยน ้ำยำรห์ลุงจำงป๋อ (แมน่ ้ำพรหมบตุร) ทีใ่สสะอำดไหลเอือ่ยขนำนไปกับ

ถนน ผำ่นแปลงเพำะปลกูตน้น ้ำมนัหยวิไชฮ่วั และนำขำ้วบำเลย่ ์ชมบำ้นเรอืนชนพืน้เมอืงทีค่งเอกลักษณ์

ควำมเป็นทเิบตอยำ่งเหนยีวแน่น 

  

จากน ัน้ใหท้า่นอสิระพกัผอ่นเพือ่ปรบัสภาพรา่งกายในทีพ่กัตามอธัยาศยั  จนถงึเวลำนัดหมำย 

 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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จำกนัน้น ำทำ่นชมเมอืงลำซำ หรอื พักผอ่นอยูใ่นโรงแรม 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เขาเหยา้หวงัซาน – พพิธิภณัฑท์เิบต – วดัเซรา (ไฮไลท)์                          

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  

น ำทำ่นสู ่เขาเหยา้หวงัซาน  

มกีำรแกะสลักพระคัมภรีอ์กัขระทเิบตบนหนำ้ผำ มกีำรเก็บรักษำไวอ้ยำ่งดมีำก เป็นถำ้ทีม่ปีระวัตกิว่ำพันปี 

บนภเูขำทำงตะวันออกเฉียงใต ้เป็นสถำนทีท่ีเ่หมำะส ำหรับกำรถ่ำยภำพของพระรำชวังโปตำลำกง ท่ำน

สำมำรถถำ่ยภำพของพระรำชวังในมมุทีส่วยงำมไดจ้ำกจดุนี้  

 

ชม พพิธิภณัฑท์เิบต  

สถำนทีเ่ก็บรวบรวมศลิปวัตถแุละโบรำณวัตถสุ ำคัญของทเิบตเอำไว ้พืน้ทีภ่ำยในพพิธิภัณฑแ์บง่ออกเป็น 

2 สว่น คอื ชัน้ลำ่งใชจั้ดแสดงนทิรรศกำรเกีย่วกบักำรเขำ้ยดึครองทเิบตของจนีและผลกระทบจำกกำรยดึ

ครอง ส่วนชัน้บนจัดแสดงเรือ่งรำวทำงสังคมของทเิบต ทัง้ในอดตี ปัจจุบัน และในอนำคตซึง่เป็นสิง่ที่

คำดกนัวำ่จะตอ้งเกดิขึน้อยำ่งแน่นอน 

 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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 น ำทำ่นเทีย่วชม วดัเซรา  

วัดศักดิส์ทิธิห์นึง่ในสำมของพทุธศำสนำวชัรยำนนกิำยเกลกุ  สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1419 ตัง้อยูบ่นพืน้ที่

อดตีทีต่ัง้ของกระทอ่มพระซองฆำปำ  ใชศ้กึษำธรรมและปฏบิตักิรรมฐำนอยูห่ลำยปี ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของ

วทิยำลัยสงฆห์ลำยสำขำวชิำ มพีระจ ำพรรษำอยูป่ระมำณ 300 รปู ชมสถำปัตยกรรมลักษณะผสมผสำน

อนัยิง่ใหญน่่ำชม 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัโปตาลากง (ไฮไลท)์ –  วดัโจคงั – ถนนแปดเหลีย่ม  

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

  

น ำทำ่นเขำ้ชม พระราชวงัโปตาลากง  

หา้มน าน า้ด ืม่และกลอ้งถา่ยรูป เขา้ในพระราชวงั ( POTALA PALACE ) เป็นสถำนทีเ่ลือ่งชือ่ตดิ

อันดับโลก แรกของประเทศจนี (CHINA’S WORLD HERITAGE) สรำ้งขึน้ในสมัย  พุทธศตวรรษที ่13 

เนื้อที ่ 120,000 ตร.ม. ตัง้อยูบ่นยอดเขำมำรโ์ปร(ีเขำแดง) เป็นอำคำร 13 ชัน้มหีอ้งต่ำงๆเกอืบ 1,000 

หอ้งและมเีสำค ้ำยันอยูก่ว่ำ 15,000 ตน้ สรำ้งโดยกษัตรยิซ์องเซนิกัมโปทรงมพีระบัญชำใหส้รำ้งขึน้ใน 

ศตวรรษที ่7 ส ำหรับพระมเหส ี2 องค ์ทีเ่ป็นชำวจนีและชำวเนปำล ตอ่มำใชเ้ป็นสถำนศกึษำพระธรรม ดำ

ไลลำมะทุกพระองค์ทรงพ ำนักที่นี่ในฐำนะผูน้ ำของประเทศและศำสนำ  เมือ่มองจำกดำ้นบนของ

พระรำชวังโปตำลำ ทำ่นสำมำรถชมทัศนยีภำพหบุเขำและเมอืงลำซำไดช้ดัเจน(แนะน ำใหท้กุทำ่นเขำ้ชม

เมือ่ทำ่นไดเ้ดนิทำงเขำ้ชมแลว้จะท ำใหท้ำ่นรูส้กึปรับสภำพรำ่งกำยไดด้ขี ึน้)  
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เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

  

จำกนัน้เทีย่วชม วดัตา้เจาหรอืวดัโจคงั (JOKHANG TEMPLE)  

อกีสถำนทีห่นึง่ทีไ่ดรั้บกำรยอมรับจำก THE UNITED : EDUCATIONAL ใหเ้ป็น WORLD CULTURAL 

HERITAGES สรำ้งขึน้ในศตวรรษที่ 7 พรอ้มกับพระรำชวังโปตำลำกง โดยกษัตรยิซ์องเซนิกัมโป 

(SONGSTEN GAMBO) กษัตรยิอ์งคแ์รกทีรั่บศำสนำพุทธเขำ้สูท่เิบตวัดแห่งนี้สรำ้งขึน้เพือ่ประดษิฐำน

พระพทุธรปูทองค ำทีอ่งคห์ญงิเหวนิเฉงิ (WENCHENG) ทรงอำรำธนำมำยงัทเิบต 

 

ตลาดแปดเหลีย่ม หรอื ถนนแปดเหลีย่ม   

ตัง้อยูห่นำ้วหิำรโจคัง เป็นตลำดทเิบตทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงลำซำ  โดยมคีวำมยำว 800 เมตร ชำวทเิบตมี

ควำมเชือ่วำ่ ถนนแปดเหลีย่มนีเ้ป็นเสน้ทำงจงกรม จำกชำตนิี้สูช่ำตหินำ้ได ้รวมถงึนักท่องเทีย่วสำมำรถ

พบเห็นควำมเป็นอยูแ่ละกำรด ำเนนิชวีติของชำวทเิบต และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึมำกมำย งำนฝีมอืต่ำง ๆ 

ทีช่ำวทเิบตน ำมำวำงขำยรำยรอบถนนสำยนี้ ถนนสำยนี้ยังมรีำ้นคำ้ต่ำง ๆ ทีเ่ป็นของชำวเนปำลและชำว

อนิเดยีจะขำยสนิคำ้น ำเขำ้ เชน่  พรมถัก หมวก รอ้งเทำ้ ผำ้ประดับประต ูเครือ่งเงนิ อญัมณี ฯลฯ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ทะเลสาบยามดก – โรงงานสมนุไพรทเิบต – เมอืงลาซา    

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
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 น ำท่ำนเดนิทำงสูท่ะเลสำบทีไ่ดช้ ือ่ว่ำใสสะอำดทีส่ดุ ทะเลสาบยามดรก (YAMDROK LAKE หรอื 

ทะเลสำบหยงัจัวง)  

ทะเลสำบหนึง่ในทะเลสำบสำมภพของชำวทเิบตสงูกวำ่ระดับน ้ำทะเล 4,400เมตรทกุปีจะมคีนนับแสนไป

ประกอบพธิลีำ้งบำปในอดตีเคยเป็นสถำนทีสู่ร้บกบัพวกยโุรป เมือ่ท่ำนไดม้ำเยอืนทะเลสำบแห่งนี้จะรูส้กึ

เหมอืนฟำกฟ้ำอยูแ่คเ่อือ้มเพลดิเพลนิกบั  ทวิทัศนภ์เูขำ, ทีร่ำบทุง่หญำ้, ฝงูแกะ, ฟำรม์วัว, พันธุไ์มห้ลำก

สสีนัและหมูบ่ำ้นชนพืน้เมอืงตลอดเสน้ทำง 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 น ำท่ำนสู่ โรงงานสมุนไพรทเิบต ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสนิคำ้ตำมอัธยำศัย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิ

กลับสูเ่มอืงลาซา 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

*** จดัเตรยีมกระเป๋าสมัภาระเพือ่เตรยีมขึน้รถไฟ ในวนัรุง่ข ึน้ หา้มน ามดี ของมคีม กรรไกรตดั

เล็บ สเปย ์ข ึน้บนรถไฟ *** 

 

วนัทีห่ก    เมอืงลาซา – น ัง่รถไฟไตห่ลงัคาโลก  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  
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..........น. โดยรถไฟขบวนที ่Z........ เดนิทำงสูซ่หีนงิ * พักตูน้อนวไีอพ ีหอ้งละ 4 ท่ำน (ไมม่หีอ้งเดีย่วบนรถไฟ)

ควำมสูง 3,664 เมตร จำกระดับน ้ำทะเล - ออกเดนิทำงจำก “สถำนีรถไฟลำซำ”ควำมสูง 4,305 เมตร

จำกระดับน ้ำทะเล 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั 

 

 เขำ้สูเ่ขต “หยงัปำจิง่” ผำ่นโรงงำนไฟฟ้ำพลังไอน ้ำ  

บรเิวณนีจ้ะมบีอ่น ้ำพุกระจำยอยูท่ั่วไป บำงบ่อจะมนี ้ำพุพวยพุ่งสงูถงึ 100 เมตรควำมสงู 5,072เมตรจำก

ระดับน ้ำทะเล - ออกจำกเขตปกครองตนเองชนชำตทิเิบตทีส่ถำนีบนภเูขำ “ถังกูล่ำ-ซำน” จุดสงูสดุที่

ทำงรถไฟสำยประวัตศิำสตรพ์ำดผำ่น  

 

ผ่ำนชมแนวเทอืกเขำเก๋อลำตำนตง (ยอดสูงสุดสูง 6,621 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล) ซึง่เป็นตน้น ้ำของ

แม่น ้ำแยงซเีกียง ขบวนรถไฟจะผ่ำนอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล “เฟิง

หว่อซำน”ควำมสงู 4,743 เมตร จำกระดับน ้ำทะเล - เขต “เขอเขอ่ซหีลี”่ เขตอนุรักษ์พันธุส์ัตวป่์ำสงวน

ประเภท กวำงทเิบต ลำป่ำ วัวเหลอืง ฯลฯ  

 

รถไฟจะวิง่ผำ่นสะพำนขำ้มแมน่ ้ำ ซึง่ตัวสะพำนจะออกแบบเป็น 2 ชัน้ ชัน้บนส ำหรับรถไฟวิง่ และชัน้ล่ำง

ส ำหรับใหฝ้งูสตัวป่์ำอพยพควำมสงู 4,615 เมตร จำกระดับน ้ำทะเล - เขต “ปู้ตง้เฉวยีน” น ้ำในบรเิวณนีจ้ะ

ไม่กลำยเป็นน ้ำแข็งไม่ว่ำจะอยู่ในฤดูหนำวทีม่หีมิะปกคลุม เพรำะมคีวำมรอ้นระอุส่งผ่ำนมำจำกใตด้นิ

ควำมสงู 4,772 เมตร จำกระดับน ้ำทะเล  

 

เขำ้สูช่ว่งสงูสดุของชอ่งเขำคนุหลนุทีท่ำงรถไฟพำดผ่ำน ผ่ำนชมธำรน ้ำแข็งสรุโิยธนิเบกิฟ้ำ ถำ้อำกำศดี

สำมำรถมองเห็นยอดสงูสดุของภเูขำคนุหลนุ (6,178 เมตร) ซึง่นอ้ยคนนักจะมโีอกำสเห็นดว้ยตำ  

 

ผ่ำนอโุมงคท์ีเ่จำะผ่ำนเทอืกเขำคุนหลุนยำว 1,686 เมตร ถอืว่ำเป็นอโุมงคท์ีย่ำวทีส่ดุในโลกทีส่รำ้งบน

เขตดนิน ้ำแข็ง ผ่ำนทะเลสำบซหีวังมู่ควำมสงู 2,820 เมตร จำกระดับน ้ำทะเล - น่ังรถไฟชมววิเพลนิใจ 

รถไฟจะคอ่ยๆลดระดับต ่ำลงไปเรือ่ยๆ  

 

รถไฟจะเขำ้เขตสถำนเีมอืงเกอ๋เออ่รม์ู ่มณฑลซงิไห ่เมอืงนีก้อ่ตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 1960 มปีระชำกรประมำณ 5 

หมืน่คน เป็นเมอืงทีม่กีำรผลติเกลอืทะเลสำบมำกทีส่ดุของจนีคนืนีร้ถไฟจะออกจำก “เกอ๋เออ่รม์ู”่ และไป

สวำ่งซหีนงิ เสน้ทำงบำงชว่งจะผำ่นเขตโอเอซสิ และเนนิทรำยในเขตทะเลทรำยโกบ ี

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  บนรถไฟ 
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  ทีพ่กั บนรถไฟ ทีว่ ิง่บนเสน้ทางทีง่ดงามทีส่ดุ...พกัตูน้อน หอ้งละ 4 ทา่น มหีอ้งน า้ในโบกี ้ไม่

มหีอ้งเดีย่วบนรถไฟ 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงซหีนงิ  –  เมอืงเฉนิต(ูบนิภายใน) – ช็อปป้ิงถนนคนเดนิชุนซลีู ่– โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

 

 

 

..........น. รถไฟถงึสถำนนีครซหีนงิ เมอืงเอกของมณฑลชงิไห ่มณฑลขนำดใหญซ่ึง่ตัง้อยูบ่นทีร่ำบสงูทเิบต-ชงิไห ่

ทีม่คีวำมสูงเฉลีย่กว่ำ 3,000 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล มปีระชำกรเบำบำงเพยีงประมำณ 5 ลำ้นคน ภูมิ

ประเทศเป็นภเูขำและทีร่ำบสงู เสน่หข์องชงิไหค่อืควำมรกรำ้งหำ่งไกลและควำมเป็นอยูข่องชนเผำ่เรร่อ่น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 

……. น.  น ำทำ่นเหนิฟ้ำสูเ่มอืงเฉนิตโูดยเทีย่วบนิ CA ….. 

……. น. เดนิทำงถงึ เมอืงเฉนิต ูน ำทำ่นเดนิทำงสูภ่ตัตำคำร  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่หรอื WALKING STREET ของเสฉวน  

ย่ำนที่ขำยสนิคำ้ทีท่ันสมัยเป็นถนนปิดไม่สำมำรถใหร้ถวิง่ผ่ำนได ้อสิระใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้สนิคำ้และ

ถำ่ยรปูแตล่ะสถำนทีต่ำมอธัยำศัย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  

จำกนัน้น ำทำ่นสมัผัสควำมตืน่เตน้เรำ้ใจ ของโชวป์ระจ ำมณฑลเสฉวน โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก  
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ซึง่ท่ำนไมอ่ยำกจะลุกจำกเกำ้อีเ้ลย โชวเ์ปลีย่นหนำ้กำกทีผู่แ้สดงสะบัดหนำ้เพยีงครัง้เดยีวก็ สำมำรถ

เปลีย่นหนำ้ไดเ้พยีงเสีย้ววนิำท ีเป็นศลิปะของคนจนีตัง้แตส่มยัโบรำณ ในอดตีเทคนคิกำรแสดงจะถูกปิด

เป็นควำมลับและจะถำ่ยทอดเฉพำะคนในตระกลูเทำ่นัน้ 

 

 ทีพ่กั   CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด ชอ๊ปป้ิงถนนโบราณจนิลี ่– กรงุเทพฯ        

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

  

น ำทำ่นสู ่ถนนจนิลี ่ 

ถนนโบรำณทีม่สีนิคำ้ใหท้่ำนชอ้ปป้ิงไดท้ัง้ของรับประทำน และของฝำกของทีร่ะลกึเชน่หนำ้กำกเฉิงตู

เพรำะถนนจนิหลีนี้เป็นที่ตัง้ของสถำนที่แสดงโชว์เปลี่ยนหนำ้กำกอันโด่งดังของเมอืงเฉิงตู แค่ประตู

ทำงเขำ้กอ้สำมำรถท ำใหท้ำ่นเห็นถงึบรรยำกำศแหง่เหมอืนเดนิในหนังจนีสมยักอ่นไดเ้ลยทเีดยีว 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนามบนินครเฉนิตู (TIANFU INTERNATIONAL) เพื่อเดนิทำงกลับ 

กรงุเทพฯ 

15.30 น. เหนิฟ้ำกลับสู ่ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่ TG 619 บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

17.35 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ…..พรอ้มควำมประทับใจในกำรเดนิทำง 

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



Page 12 of 14 

 

 

 

  

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่/ เด็ก 

ราคาเดนิทาง 16 ทา่นขึน้ไป 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

18 – 25 // 23 – 30 พ.ค. // 1 – 8 

//  

13 – 20 ม.ิย. // 11 – 18 ก.ค.  

25 ก.ค.- 1 ส.ค. 2566 

69,900 บาท / ทา่น 
12,000 บาท / ทา่น 

(ไมร่วมบนรถไฟ) 

 

 โรงแรมทีพ่กั   5 ดาว  

❖ รายการทวัรน์ี ้  ไมร่วมทปิ  

 

เงือ่นไข  รำยกำรและรำคำทัวรน์ีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีจ่ะตอ้งไดรั้บกำรยนืยัน จำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกทีบ่รษัิทฯ 

ไดรั้บกำรส ำรองทีน่ั่งจำกสำยกำรบนิและโรงแรมทีพั่กเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับเปลีย่นรำคำตั๋ว

เครือ่งบนิ หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิมกีำรปรับสงูขึน้จำกรำคำปัจจุบัน และในกรณีทีไ่มส่ำมำรถไปเทีย่วตำมสถำนทีท่ีร่ะบใุน

รำยกำร อนัเนือ่งมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำมผดิพลำดของทำงสำยกำรบนิทำงบรษัิทฯจะไมค่นืค่ำใชจ้่ำยใดๆ

ทัง้สิน้รำยกำรและรำคำทัวรข์ำ้งตน้นีอ้ำจมกีำรเปลีย่น แปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับเทีย่วบนิตำมรำยกำร  

 คำ่อำหำร-โรงแรมตำมทีร่ำยกำรก ำหนด  

 คำ่วซีำ่จนี และภำษีสนำมบนิไทย-จนี  

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 คำ่รถรับสง่ตำมสถำนทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุำมรำยกำร  

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ ตำมรำยกำร  

 น ้ำดืม่วันละ1 ขวด/ทำ่น   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คำ่ระวำงกระเป๋ำน ้ำหนักเกนิ 20 กโิลกรัม   

รำยกำรทอ่งเทีย่วนีอ้ำจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ด  

โดยยดึถอืตำมสภำพกำรณ์และประโยชนข์องทำ่นเป็นส ำคัญ 
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 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัผำ้ รดีผำ้ คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ   

 คำ่ธรรมเนยีมเดนิทำงแจง้เขำ้-แจง้ออกของคนตำ่งดำ้ว  

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% (กรณีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี)  

 ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

 

เงือ่นไขการจองวำงเงนิมดัจ ำทำ่นละ 31,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ีสว่นทีเ่หลอืช ำระตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

 

เงือ่นไขยกเลกิ  

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน  

คนืคำ่ทวัรห์ลังหักคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจรงิ 

 ยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 15 – 30 วัน  

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำทัวรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 – 14 วัน  

คดิคำ่ใชจ้ำ่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของรำคำทวัรใ์นทกุกรณี + คำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท 

 ยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 1 – 6 วัน  

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
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9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


