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เสฉวน มหากุศล 4 วัน 3 คืน
เดินทาง

ว ันที่ 1-4 กุมภาพ ันธ์ 2561

ราคาท่านละ 19,800 บาท

้ ไป
สําหร ับคณะ 15 ท่านขึน

ราคารวมค่าวีซา่ จีน (กรุ๊ป), ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน (กรุ๊ป),ค่าภาษี สนามบิน, ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุ
ราคาย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ และคนขับรถท ้องถิน
่ 80 หยวน (ตลอดทริป),
ทิปหัวหน ้าทัวร์ไทยตามอัธยาศัย
หมายเหตุ
- รายการท่องเทีย
่ วอาจมีการสับเปลีย
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเทีย
่ วบิน ปรับเปลีย
่ นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้งให ้ทราบใน
้ ชิดท่านใดทีต
เวลากระชัน
่ ้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครือ
่ งบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผือ
่ เวลาและสอบถามทีเ่ จ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ น
ทุกครัง้ เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- ผู ้เดินทางเข ้าใจและรับทราบว่า รายการท่องเทีย
่ วในเส ้นทางนี้ จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพภูมอ
ิ ากาศหากมีอป
ุ สรรค์ทําให ้การ
เดินทางล่าช ้า และ/หรือท่องเทีย
่ วไม่ได ้ เช่น อากาศไม่เอือ
้ อํานวยในการท่องเทีย
่ วหรือในกรณีอน
ื่ ๆ บริษัทฯ รับผิดชอบ
เพียงคืนค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วให ้เท่านัน
้ หากบัตรได ้ถูกใช ้ไปบางส่วนแล ้ว จะไม่มก
ี ารคืนค่าบริการใดๆ
ิ ค ้าพืน
- การประชาสัมพันธ์สน
้ เมืองของจีนคือบัวหิมะ+นวดฝ่ าเท ้าหยก ผ ้าไหมจําเป็ นต ้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับ
้ หรือไม่ซอ
ื้
ราคาทัวร์จงึ เรียนให ้กับนักท่องเทีย
่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจําเป็ นต ้องให ้ท่านแวะชมประมาณ 45 นาที ซือ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
- ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทีแ
่ ยกไม่ตามคณะในบางสถานทีห
่ รือในบางวัน โดยไม่มก
ี ารตกลงเรือ
่ ง
การเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ หมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ รียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จากท่าน
ทันทีเป็ นจํานวนเงิน 200หยวน / คน / ร ้าน

วันแรก
07.30 น.
10.05 น.
14.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เล่ อซาน – ล่ องเรือชมหลวงพ่ อโตเล่ อซาน
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาเตอร์ สายการไทย (TG)
นําท่านเหิรฟ้าสูน่ ครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน TG618
ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภมู ิประเทศรายรอบไปด้ วยเทือกเขา และมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุน่ ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและ
มีปริ มาณความชื ้นสูง มีพื ้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากรส่วนหนึง่ เป็ นชนกลุม่ น้ อยเชื ้อชาติตา่ งๆ ได้ แก่ ชาวยี่ธิเบตเมี ้ยว
หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเล่ อซาน ซึง่ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ เมืองนี ้มีอายุกว่า 1,300 ปี ตังอยู
้ ท่ ี่สบนํ ้า 3 สาย คือ แม่นํ ้า
ชิงหยี, แม่นํ ้าหมิน, แม่นํ ้าเต้ าตู้
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18.00 น.
วันที่สอง
06.00 น.

12.00 น.

จากนันนํ
้ าท่าน ลงเรื อเพื่อชมเกาะเล่ อซาน ซึง่ มีรูปพรรณดัง่ พระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่ อ
โตเล่ อซาน ซึง่ ใช้ เวลาสร้ างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้ เงินบริจาคของชาวบ้ าน เพื่อเป็ นสิริมงคล
และปกป้องภัยนํ ้าท่วมจากแม่นํ ้าหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ ของหลวงพ่อโตหัน
ออกไปสูแ่ ม่นํ ้าหมิงเจียง เป็ นพระพุทธรูปนัง่ ที่สกัดเข้ าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก สูงถึง 71 เมตร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูง่ ้ อไบ๊
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ HUASHENG HOTELหรื อ เทียบเท่า 4 ดาว
ง้ อไบ๊ – วัดฝูฝู่ – วัดเป้ากั๋ว – วัดต้ าฝอฉานย่ วน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านชม วัดฝูฝู่ หรื อวัดวิหารมังกรทิพย์ เป็ นวัดโบราณศักดิส์ ทิ ธิ์ ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์จิ ้นราว 2,000 ปี
ก่อน เดิมถิ่นนี ้มีเสือจํานวนมาก ได้ ฆา่ คนตายไปเยอะ ชาวบ้ านจึงร่วมใจกันสร้ างเจดีย์ขึ ้นมาเพื่อให้
คุ้มครองภัยจากเสือ ปรากฏว่าหลังจากนันไม่
้ มีใครตายโดยการทําร้ ายของเสืออีกเย จึงมีชื่อเรี ยกว่า วัด
เจดีย์ปราบเสือ ให้ ท่านอิสระชมความสวยงามในบริเวณวัด
นําชมวัดเป้ากั๋ว(Baoguosi) มีความหมายว่า "วัดสนองคุณชาติ" ซึง่ เป็ นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สดุ ของ
ง้ อไบ้ มีเดิมชื่อว่าฮุ่ยจงถัง (Lingshan Temple, 灵山寺) สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเพื่อบูชาพระ
โพธิสตั ว์ผเู่ สียน(สมันตภัทร)โพธิสตั ว์แห่งปั ญญาผู้สถิตย์ณ เขาง้ อไบ้ ผสมผสาน ความเชื่อของ 3 ศาสนา
คือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อตังอยู
้ บ่ ริเวณด้ านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับนํ ้าทะเล 533 เมตรต่อมา
สมัยคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นวัดเป้ากัว๋ มาจนปั จจุบนั ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ
ซานเหมิน (ประตูเขา) ตําหนักหมีเล่อวิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็ นอีกหนึง่ ใน
จํานวนวัดที่สาํ คัญที่สดุ ในจีนวัดเป้ากัว๋ ได้ รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้ หวันแห่งเมืองเกาสูงซึง่ ได้
บริ จาคเงินถึง 100,000 อเมริ กนั ดอลล่าร์ ปัจจุบนั วัดเป็ นพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีคา่ ทังรู้ ปภาพ องค์พระ
วงช้ าง เครื่ องสําริ ดคล้ ายหน้ าคนเหมือนเทพเจ้ าซึง่ ใส่หน้ ากากทําจากทองสําริ ดใหญ่ที่สดุ มีความยาว
ถึง 1.38 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมวัดต้ าฝอฉานย่ วน ตังอยู
้ ใ่ กล้ เชิงเขาง้ อไบ้ ชื่อเดิมวัดต้ าฝอซื่อ (วัดพระใหญ่) ตามตํานาน
บันทึกไว้ วา่ ในสมัยราชวงศ์หมิงพระหวูฉงได้ ใช้ เวลา 15 ปี สร้ างวัดนี ้ แล้ วประดิษฐานองค์
เจ้ าแม่กวนอิมสหัสหัตถ์สหัสเนตร สูง 12 เมตร พระพุทธรูปองค์มหึมาที่หล่อด้ วยทอง
สัมฤทธิ์ทงองค์
ั ้ ประณีตงดงาม ฮองไทเฮาของจักรพรรดิวา่ นลี่ในสมัยราชวงศ์หมิงทรง
พระราชทานชื่อให้ วดั นี ้ว่า "วัดต้ าฝอซื่อ" ต่อมาองค์เจ้ าแม่กวนอิมพันตาพันมือสูง 12
เมตรนันถู
้ กทําลายไปในปี ค.ศ. 1958 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่คนจีน นําโลหะทุกอย่างไปถลุง
รวมกับเหล็กกล้ า วัดนี ้ได้ ก่อสร้ างขึ ้นและเปิ ดเป็ นทางการอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 2008 บนเนื ้อที่
200 กว่าไร่แบ่งเป็ น 3 เขต ทิศเหนือเป็ นเขตไหว้ พระขอพร เขตกลางเป็ นเขตวัฒนธรรม
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19.00 น.
วันที่สาม
07.00 น.

12.00 น.

และศิลปะในการทําสวนจีน และเขตทิศใต้ เป็ นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา วิหาร
หลักในวัดนี ้ ได้ แก่ วิหารพระสังขจาย วิหารพระโพธิสตั ว์ตี ้จัง้ วิหารพระโพธิสตั ว์เหวินซู
วิหารพระไภษัชคุรุ วิหารพระโพธิสตั ว์เจ้ าแม่กวนอิมวิหารพระโพธิสตั ว์ผเู่ สียน วิหารต้ าสง
เป่ าเตี ้ยน เป็ นต้ น
รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร
พักที่ HUASHENG HOTELหรื อ เทียบเท่า 4 ดาว
ง้ อไบ๊ –เฉินตู–ร้ านบัวหิมะ–ร้ านผ้ าไหม–ศูนย์ วจิ ัยหมีแพนด้ า(รวมรถแบตเตอรี่ -โชว์ พนั หน้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองเฉิงตู
นําท่านแวะซื ้อยาแก้ นํ ้าร้ อนลวกเป่ าฟู่ หลิง“ยาบัวหิมะ”ยาประจําบ้ านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ ชม สาธิตการ
นวดเท้ า ซึง่ เป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการผ่อนคลายความเครี ยดและบํารุงการไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธี
ธรรมชาติ แล้ วนําท่านไปช้ อบปิ ง้ ซื ้อผ้ าไหมของดีเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตเตอรี่ ) ซึง่ ตั้งอยูบ่ นเนื ้อที่ 600,000 ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึง่ ใช้ เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และ
อนุรักษ์ รวมถึงใช้ เป็ นสถานที่ศกึ ษาหมีแพนด้ า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ ,
การอยูอ่ าศัยและการแพร่พนั ธุ์ของหมีแพนด้ า

18.30 น.

วันที่ส่ ี
07.00 น.

11.00 น.
15.05 น.
17.20 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร
นําท่านชมโชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก ศิลปะการแสดงชันสู
้ งของเสฉวน การเปลี่ยนหน้ ากากแต่ละฉากใช้ เวลา
เพียงเสี ้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ ทนั การแสดงนี ้สืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคนไม่มีการถ่ายทอด
ให้ บคุ คลภายนอกได้ ร้ ู “เคล็ดลับ” เป็ นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านันห้
้ ามสอนเคล็ดวิชานี ้แก่
ผู้อื่น
พักที่ MERCURE NORTH HOTELหรื อ เทียบเท่า 4 ดาว
ร้ านหมอน-ถนนโบราณจินหลี่-สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านแวะร้ านหมอน และร้ านหยก ให้ ท่านเลือกชมและซื ้อเป็ นของฝาก
จากนันเดิ
้ นทางสูแ่ หล่งช้ อปปิ ง้ ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้
เป็ นอย่างดี มีสนิ ค้ าต่างๆมากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 619
กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Page 4

คุณแมว 087-685- 5719 Website: http://www.bluetoursiam.com Email: info@bluetoursiam.com

ค่าบริการ

ห้องเดีย
่ วจ่ายเพิม
่
3,000
บาท
ท ัวร์ราคาพิเศษ ไม่มรี าคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า
อ ัตรานีร้ วม1. ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ( TG ) 2. ค่าที่
พัก 2-3 ท่านต่อหนึง่ ห ้อง 3. ค่าอาหารทุกมือ
้ ทีร่ ะบุในรายการ 4. ค่าบัตรผ่านประตูเข ้าชมสถานทีร่ ะบุไว ้ใน
รายการ 5. ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ / จีน / ภายในประเทศจีน 6. ค่าธรรมเนียมวีซา่ กรุ๊ป 800 บาท7. ค่าเบีย
้
ประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท 8. ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 23กก.
ค่าบริการไม่รวม
่ ค่าโทรศพ
ั ท์คา่ ซก
ั รีดค่าเครือ
 ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัวเชน
่ งดืม
่ นอกจากรายการ
 ค่าทิปคนข ับรถ และ ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ รวม 80 หยวน
ั
 ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ไทย ตามอ ัธยาศย
ื เดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสอ
ื ต่างด ้าว / ค่าวีซา่ เดีย
 ค่าทําหนังสอ
่ ว และค่า
วีซา่ ด่วน
 ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
ั เปลีย
หมายเหตุรายการอาจมีการสบ
่ นตามความเหมาะสม
/
การไม่รับประทานอาหารบางมือ
้ ไม่เทีย
่ วบาง
ํ
รายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได ้ทําประกัน
ิ ธิท
อุบต
ั เิ หตุให ้กับลูกค ้าในวงเงิน1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะรับผิดชอบใน
้
ค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ได ้อันเนือ
่ งมาจากการเปลีย
่ นแปลงการล่าชาการยกเลิ
กเทีย
่ วบินเรือรถไฟหรือ
ค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ได ้อันเนือ
่ งมาจากสาเหตุของการสไตร์คการนัดหยุดงานอุบต
ั เิ หตุภย
ั ธรรมชาติและ
ั อืน
ิ ธิท
กรณีสด
ุ วิสย
่ ๆทีบ
่ ริษัทไม่อาจควบคุมได ้ / บริษัทขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่
ิ ธิท
ถึง25 ท่าน / บริษัทขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะมีการเปลีย
่ นแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขึน
้
ื้ เพลิงหรือค่าธรรมเนียมอืน
ลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึน
้ ค่าธรรมเนียมเชอ
่ ๆ
ื่ เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสอ
ื เดินทาง / สว่ นที่
สํารองทีน
่ ง่ ั ชาํ ระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชอ
เหลือ ชาํ ระทัง้ หมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงือ
่ นไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใชจ่้ ายตามจริง / ยกเลิกก่อนการเดินทาง20วันขึน
้
ไป - เก็บค่าใชจ่้ าย10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน- เก็บค่าใชจ่้ าย75 % ของราคาทัวร์ /
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย
่ ว,สายการบินและตัวแทนการท่องเทีย
่ วต่างประเทศซงึ่
ไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ี หายต่างๆทีอ
◊ ความเสย
่ ยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลีย
่ นแปลง
่ การ
กําหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ ้อมเชน
้
เจ็บป่ วยการถูกทําร ้ายการสูญหายความล่าชาหรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆฯลฯ
◊ การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าหรือออกเมืองอันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิด
กฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

