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กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่ าเสี้ยน
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน (TG)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
เหินฟ้ าสู่ เมืองเฉิงตูโดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่ วบินที่ TG 618
เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ าเสี้ยน ตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรส่ วน ใหญ่เป็ นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ หมีแพนด้ า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ XIQIANG HOME LAND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ***

เม่ าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว - ชวนจู่ซื่อ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่า นเดิ นทางสู่ อุ ทยานซงผิงโกว อุ ท ยานนี้ รวบรวมเอา
ความยิง่ ใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และ
ความลี้ ล ับ ของธรรมชาติ มารวมกัน อยู่ใ น 3 หุ บ เขา 9
ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ ชม ทะเลสาบยาว ทะเลสาบต้ นกก
ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่ ทะเลสาบแห่ งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระ
มรกต และนา้ ตกธารไข่ มุก สวยงดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

บ่ าย

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจู่ซื่อ ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทาง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ MINJIANG HAOTING HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****

ชวนจู่ซื่อ - อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อน
กับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลาน้ าหมิงเจียงทอดยาวเป็ นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโค้ง
ไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่ งเส้นทางนี้ เป็ นเส้นทางสาคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็ นเส้นทางที่ศตั รู ใช้รุกราน
เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิ น ก๊กโจโฉ หรื อพรรคคอมมิวนิ สต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเ้ จียงซาน ที่ระดับความสู ง 4,200
เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ ยวลดไปตามทาง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว
เพื่อชม แหล่ งมรดกโลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ อาเภอหนานปิ ง อยูท่ างเหนื อของ
มณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิ งตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 2,500 เมตร
ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่ งได้รับการอนุ รักษ์ให้เป็ นมรดกโลก อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติ
ได้เนรมิตประดุจดัง่ แดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้ อที่ 40 ตาราง
กิ โลเมตร มี ชนชาติจ้ งั ทั้งหมดเก้าหมู่บา้ น ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่ วจ้ายโกว มีแม่น้ าลาธาร มี ทะเลสาบใหญ่น้อย
มากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่ งชาวท้องถิ่นเรี ยกว่าลูกทะเล น้ าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะ
เห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่ าดงดิบท้องฟ้ าเป็ นสี คราม สัมผัสธรรมชาติบริ สุทธิ์ ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้
เป็ นอย่างดี โดยไม่ถูกทาลายด้วยน้ ามือมนุ ษย์ ซึ่ งทุกสถานที่ลว้ นเป็ นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้
ดัง่ ภาพวาดในจิ นตนาการของเหล่ ากวีท้ งั หลาย นาท่านชมความงาม เริ่ มตั้งแต่ น้าตกโน่ ยื่อหล่ าง สู งจาก
ระดับน้ าทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สู ง 25 เมตร เป็ นน้ าตกหิ นปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว
และกว้างที่สุดในประเทศจีน จากนั้นชม หมู่ทะเลสาบซู่ เจิ้น ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ า
กับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน

นาท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ ซึ่ งชื่ อของทะเลสาบนี้ มาจากแนวหิ นปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่ างเหมือนมังกรสอง
ตัว จากนั้นนาท่ านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ ที่สุ ดในจิ่ วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิ โลเมตรอยู่ท่า มกลางขุนเขาใน
บรรยากาศที่ เงี ย บสงบแต่ งดงาม ชม ทะเลสาบห้ า สี เป็ นทะเลสาบที่ มี สีข องน้ า แปลกตาโดยเฉพาะเมื่ อยาม
แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ า สี ของน้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสี รุ้งดูงดงาม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL ระดับ 4 ดาว****

วันทีส่ ี่

จิ่วจ้ ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ -เฉิงตู

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู ระหว่างทาง ผ่ านชม เมืองโบราณซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ
และความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปี ที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนี มาตาม
เส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็ นการระลึกถึงทหารจีนแดง ระหว่างทาง ผ่ านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ไห่ ซึ่ ง
เป็ นทะเลสาบที่ มีผิวน้ าราบเรี ยบขาวใส ดุ จกระจกเงา ตามตานานที่เล่ าขานกันมาว่า ทะเลสาบแห่ งนี้ เกิ ดจาก
แผ่นดินไหว ทาให้หมู่บา้ นทั้งหมู่บา้ นจมอันตธานหายไปทันที และความงามที่เห็นอยูน่ ้ ีเป็ นความงาม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อกลับสู่ เมืองเฉิงตู ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ YA JUE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว *****
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เฉิงตู-ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตเตอรี่)-วัดเหวินซู -ถนนคนเดินไท่ ก๋ ูหลี่-โชว์เปลี่ยนหน้ ากาก
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ศู นย์ หมีแพนด้ า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว
หมีแพนด้าเป็ นสัตว์สงวนหายากมีกาเนิ ดในมณฑลเสฉวน มีลูก
ยากเพราะอุณหภูมิในร่ างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1
ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียว
เท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีน
ได้ใช้หมีแพนด้าเป็ นสื่ อการผูกมิตรไมตรี กบั ประเทศต่างๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดเหวินซู ซึ่ งเป็ นวัดพุทธซึ่ งเป็ นเป็ นศูนย์กลาง ของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน
บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง เดิมทีเรี ยกว่า วัดซินเซียง ตามตานานเล่าว่ามีผเู ้ ห็น พระอรหันต์ ซี ตู้ ปรากฏกาย
ในเปลวเพลิง ผูค้ นจึงกล่าวขานกันว่า พระอรหันต์ ซีตคู้ ือ พระโพธิสัตว์มญั ชูศรี กลับชาติมาเกิด วัดซิ นเซี ยงจึงได้
เปลี่ ยนชื่ อมาเป็ นอารามเหวินชู นบั แต่น้ นั มา ภายในอาราม เหวินชู แห่ งนี้ ยังเก็บรวบรวมภาพเขียนและงาน
ศิลปะเก่าแก่จากหลากหลายราชวงศ์ บริ เวณรอบวัดยังมีร่มรื่ นของธรรมชาติให้ผคู ้ นได้เข้ามาเยี่ยมชม จากนั้นนา
ท่า นเดิ นทางสู่ ถนนคนเดิ นไท่ ก๋ ู หลี่ ย่า นช้อปปิ้ งสุ ดโมเดิ ร์นแห่ งเฉิ ง ตู หากพูดถึ ง ย่านที่ คึ ก คัก จนกลายเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองไปแล้ว ไท่ก่หู ลี่ ยินดีตอ้ นรับสาวนักชอปทั้งหลายตั้งแต่แบรนด์เนมระดับโลกไปจนถึ ง
แบรนด์ทอ้ งถิ่น ร้านกินดื่ม สถานบันเทิงเริ งรมย์ และที่พกั เก๋ ไก๋ ที่นี่ใช้หลักการฟื้ นฟูพ้นื ที่ได้อย่างชาญฉลาด
คือยังคงเก็บแผนผังเมืองเดิมที่เต็มไปด้วยถนน ตรอกซอกซอย และลานกว้าง ผสานเข้ากับการอนุ รักษ์อาคาร
โบราณและปรับปรุ งใหม่ โดยทุกอย่างเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเอาไว้
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถ
ในการเปลี่ ย นหน้า กากแต่ ล ะฉากภายในเสี้ ยววินาที โดยที่ ไ ม่
สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่ สงวนและสื บทอดกันมา
ภายในตระกูล หลายชั่วอายุค น ไม่ถ่ายทอดให้บุค คลภายนอก
ทัว่ ไป พักที่ YA JUE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
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ถนนโบราณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ แหล่ งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนน
คนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้า
ต่างๆมากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นาท่ านเดิ นทางสู่ สนามบิ นซวงหลิง เมืองนครเฉิ ง ตู เพื่ อ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่ วบินที่ TG 619
(บริ การอาหารว่ างและเครื่องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........



ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

