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   เฉิงตู – หวงหลง – จิ่วจ้ายโกว – ตูเจียงเอีย้น – เล่อซาน – เฉิงตู  
5 คืน 6 วัน 

 
วนัท่ี 1                             กรุงเทพฯ – เฉิงต ู– เม่าเสีย้น  

08.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูอาคารขาออกชัน้ 4 ทางเข้าที่ แถว D เคานท์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย  
   เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยอ านวยความสะดวกทา่นในการเช็คอิน 

10.15 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG618 น าทา่นบินสูเ่มืองเฉิงตู ( อาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.25 น.  ถึงทา่อากาศยานเฉิงต ูเฉิงตเูป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน มีภมิูประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขาและมี
ภมิูอากาศเหมาะสมตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการ
ปกครอง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่การทอ่งเท่ียวจีนรอให้การต้อนรับ   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเม่าเสีย้น (นัง่รถใช้เวลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเข้าที่พกั 
พกัโรงแรม Mao Xian Feng Huang Ge Hotel (5*) หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 2                                เม่าเสีย้น – หวงหลง – จ่ิวจ้ายโกว 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางสูเ่ขตอุทยานจ่ิวจ้ายโกว เดินทางไปยงั 
อุทยานหวงหลง (สระมังกรเหลือง/หุบเขามงักรเหลือง) อุทยานแหง่ชาติท่ีเต็มไปด้วยน า้ตก ,ทะเลสาบ
หินปนูท่ีมีน า้ใสจนสามารถสะท้อนสีสนัตา่งๆจากธรรมชาติแวดล้อม สมัผสักบัธรรมชาติแอ่งน า้ล าธารน้อยใหญ่ 
ชมธารน า้ธรรมชาติท่ีเกิดจากการสะสมของหินปนูและแร่ธาตตุา่งๆเป็นทางยาวกวา่ 3.6 กิโลเมตร ตลอดเส้นทาง
มีบอ่น า้เลก็ใหญ่มากกวา่ 4,300 แหง่ กลา่วกนัวา่ที่น่ีเป็นท่ีอยูข่องพญามงักรเหลอืง ทางขึน้อุทยานเป็นบนัได ปู



ด้วยไม้และปนูอยา่งดีเดินงา่ย ไม่ชนั และมีศาลาพกัเหน่ือยและห้องน า้สะอาดไว้บริการ (ไม่นัง่กระเช้าไฟฟ้า) 
จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัจ่ิวจ้ายโกว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเข้าที่พกั 
พกัโรงแรม HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT HOTEL (5*)  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 3                                             อุทยานจ่ิวจ้ายโกวเต็มวนั – โชว์ทิเบต 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่มรดกโลกจิ่วจ้ายโกว สมัผสักบัความงามของ
อุทยานจ่ิวจ้ายโกวซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 เป็นดินแดนธรรมชาติท่ีได้รับการอนรัุกษ์
โดยไม่ถกูท าลายด้วยน า้มือมนษุย์ ณ ดินแดนแหง่นีเ้ป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้านชาวธิเบตเก่าแก่ถึง 9 แหง่ ซึง่กระจดั
กระจายในวนอุทยานแหง่นี ้จึงท่ีมาของช่ือ “จ่ิวจ้ายโกว” เร่ิมต้นการชมความงามของแดนสวรรค์แหง่นีด้้วย
ธรรมชาติอนัสวยงามของแนวป่าไม้สลบักบัทิวเขาป่าดกึด าบรรพ์ โดยรถภายในอุทยานน าทา่นชมทะเลสาบ
ตา่งๆซึง่ชาวบ้านแถบนีเ้รียกวา่ทะเล อาทิ ทะเลสาบยาว (ฉางไห่) เป็นทะเลสาบใหญ่ท่ีสดุในจ่ิวจ้ายโกวซึง่มี
ความยาวกวา่ 7 กม. อยูท่า่มกลางขนุเขาในบรรยากาศท่ีเงียบสงบงดงามดจุภาพวาด ทะเลสาบห้าสี ซึง่เป็น
ทะเลสาบท่ีมีสขีองน า้แปลกตา โดยน า้ของทะเลสาบจะเปลง่ประกาย มี 5 เฉดสสีะท้อนดงูดงาม สายธารนกยูง 
สายน า้สลบักบัสสีนัของขนุเขาคล้ายดัง่นกยงู น า้ตกธารไข่มุก ซึง่เป็นน า้ตกท่ีไหลผา่นถ า้ล าธารใหญ่น้อยท่ี
สลบัซบัซ้อนดจุดงัวงับาดาล โดยมีสายน า้ทอดยาวลดหลัน่กันมาเป็นระยะทางถึง 310  เมตรโดยไม่ขาดช่วง 
สายธารสอ่งประกายระยบิระยบัราวกบัความงามของเส้นไขม่กุ ทะเลหมีแพนด้า และอ่ืนๆเป็นต้น ซึง่แตล่ะแหง่
ล้วนมีความสวยงามสดุบรรยาย เชิญทา่นเก็บภาพทศันียภาพอนัสวยงามเหลา่นีไ้ด้ตามอธัยาศยั) ( อาหาร
กลางวนัจดัให้ตามเวลา)   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร หลงัอาหารจดัให้ชมการแสดงวัฒนธรรมชนพืน้เมืองชาวเผ่าทิเบต 

พกัโรงแรมเดิม 

วนัท่ี 4                     จ่ิวจ้ายโกว – ตเูจียงเอีย้น   

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม หลงัอาหารน าทา่นเดินทางไปยงัเมืองตเูจียงเอีย้น ผา่นชม ทะเลสาบเตี๋ยซี
ไห่ พืน้น า้กว้างใหญ่ท่ีเกิดจากพืน้ดินทรุดจากเหตกุารณ์แผน่ดินไหวซึง่กินพืน้ท่ีอยูอ่าศยัของคนทัง้หมู่บ้านกวา่ 
6,000 คนในปี ค.ศ.1917 จนกลายเป็นทะเลสาบปัจจบุนั ชมร่องรอยภเูขาที่มีสนัคมและผาหินตรงด่ิงเป็นมมุฉาก
ชดัเจน ซึง่เป็นโครงสร้างปรักหกัพงัท่ีมีอายไุม่เกิน 100 จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ผา่นไป เมืองซงพาน ซึง่เป็น
ดา่นส าคญัและตลาดชายแดนแลกเปลีย่นสนิค้าระหวา่งชาวฮัน่และทิเบตสมยัโบราณ ผา่นชมก าแพงเมือง
โบราณซงพาน ซึง่ถกูสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง น าทา่นเดินทางไปชม เข่ือนตูเจียงเอีย้น ซึง่ตัง้อยูท่ี่ราบลุม่
ด้านตะวนัตกบนแม่น า้หมินเจียง ซึง่คือเมืองตเูจียงเอีย้นในปัจจุบนั เป็นชลประทานท่ียิ่งใหญ่ตัง้แตส่มยั 2000 
กวา่ปีก่อน ถกูสร้างขึน้เพื่อทดน า้มาหลอ่เลีย้งท่ีท านา ได้รับการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก เม่ือ
ปี ค.ศ.1999 เข่ือนถกูสร้างขึน้ตัง้แตย่คุจ๋ินซีฮ่องเต้ แสดงถึงความก้าวหน้าด้านงานโยธาโบราณท่ีทดน า้จาก
แม่น า้หมินเจียงเข้าสูท่ี่ราบมณฑลเสฉวน ปัจจุบนัเข่ือนตเูจียงเอีย้นยงัคงใช้งานได้ดี ความยิ่งใหญ่ของเข่ือนนัน้



ถกูแสดงในค ากลา่วท่ีวา่ “ทางเหนือมีก าแพงยกัษ์ ทางใต้มีระบบชลประทานตเูจียงเอีย้น 2 สิง่มหศัจรรย์ยิ่งใหญ่
ไม่แพ้กนั” ชมวดัเอ้อหวงัเม่ียว สะพานเหลก็ (เถ่ียซูเ่ฉียว) ( อาหารกลางวนัจดัให้ตามเวลา)  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเข้าที่พกั  
   พกัโรงแรม GUOYAN HOTEL (4*) หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ี 5                            ตเูจียงเอีย้น – เลอ่ซาน – เฉิงต ู      

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางไปยงั หลวงพ่อโตเล่อซาน เป็นพระพทุธรูป
องค์ใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยูใ่นเขาเลอ่ซาน ขนาดของ
พระพทุธรูป มีความสงูกวา่ 70 เมตร ไหลก่ว้างกวา่ 20 
เมตร พระเศียรสงูเทา่ภเูขา พระบาทวางอยูริ่มแม่น า้ พระ
หตัถ์วางบนเขา่ พระพกัตร์อ่ิมเอิบสงบ ได้รับลงทะเบียน
เป็นมรดกโลกร่วมกบัเขาเอ๋อเหมยเม่ือปี พ.ศ. 2539 หลวง
พอ่โตเลอ่ซานเร่ิมสร้างตัง้แต่สมยัราชวงศ์ถงั คือ
คริสต์ศกัราช 700 กวา่ปีเร่ิมต้นโดยมีพระช่ือไหท่ง ทา่นได้

เดินทางมาถึงเมืองเสฉวนและพบวา่ภเูขาเขาเลอ่ซานตัง้อยูบ่นทางผา่นของ แม่น า้สามสาย จึงมกัเกิดอุบติัเหต
เรือลม่ท าให้มีผู้คนเสยีชีวิตบอ่ยๆ พระไหท่งจึงตัง้ใจสร้างพระพทุธรูปองค์ใหญ่ขึน้ตรงจุดนีเ้พื่อให้พระคุ้มครองเเก่
ผู้ เดินทาง ตอ่มามีชาวพทุธผู้ มีจิตศรัทธาใช้ความพยายามและใช้เวลาอีก ๙๐ ปี สร้างพระพทุธรูปองค์นีจ้นส าเร็จ 
พทุธศาสนิกชนจากท้องท่ีตา่งๆพากนัมานมสัการ เพื่อความสงบสขุแหง่จิตใจ น าทา่นลอ่งเรือชมหลวงพอ่โต 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเฉิงต ูจากนัน้น าทา่นไปเดินเลน่ท่ี ถนนคนเดินควานไจ่เซี่ยงจ ึ“ควานไจ่เซี่ยงจ”ึ 
แปลวา่ “ซอยกว้าง-ซอยแคบ” ถือเป็นถนนอนรัุกษ์ท่ีมีสสีนัท่ีสดุของเมืองเฉิงต ูแบง่ออกเป็นสองสว่นตามช่ือ คือ
สว่นท่ีเป็น “ซอยกว้าง” และสว่นท่ีเป็น “ซอยแคบ” เป็นถนนคนเดินตกแตง่สไตล์โบราณ เต็มไปด้วยร้านรวงเก๋ๆ 
โดยเฉพาะ ผบั บาร์ นอกจากนี ้ยงัมี ร้านกาแฟ แกลเลอร่ี ร้านขายภาพวาด งานศิลปะ ร้านหนงัสอื ร้านขายของ
ท่ีระลกึ และมีสตาร์บคัส์ท่ีได้รับการโหวตวา่สวยติดอนัดบัต้นๆอยูท่ี่น่ีด้วย ( อาหารกลางวนัจดัให้ตามเวลา) 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นชม โชว์งิว้เปล่ียนหน้ากาก (TOP SHOW OF  

   SICHUAN PARADISE ETHOS) ท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุในมณฑลเสฉวน ให้ทา่นได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัศิลปะท่ีแสดง 
   ให้เห็นความสามารถอนัลกึลบัประดจุมายากล แตก่่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลบัภายในตระกลูมา 
   หลายชัว่อาย ุกอ่นท่ีจะถกูลอกเลยีนแบบจนแพร่หลายไปทัว่ประเทศจีน  

 พกัโรงแรม SOFIS JINYUAN HOTEL (5*) หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 6                        เฉิงต ู– กรุงเทพฯ    

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม หลงัอาหารน าทา่นสกัการะ ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึน้เม่ือ ค.ศ.223 เพื่อ 
   ร าลกึถึงบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์สามก๊ก ซึง่สิง่ก่อสร้างตา่งๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีท่ี 11  
   ของจกัรพรรดิคงัซีแหง่ราชวงศ์ชิง ศาลเจ้าแหง่นีไ้ด้รับการยกยอ่งเป็นโบราณสถานแหง่ชาติของจีน เม่ือปี  



   ค.ศ.1961 และได้สร้างเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติ เม่ีอปี ค.ศ.1984 จากนัน้น าทา่นเดิน ถนนคนเดนิจิ๋นหล่ี  
   เชิญทา่นชมสนิค้าพืน้เมืองและขนมนานาชนิดตามอธัยาศยั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร เมนสูมนุไพร  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

15.30 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG619 น าทา่นบินกลบักรุงเทพฯ 

17.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู ณ อาคารขาเข้า ชัน้ 2 โดยสวสัดิภาพ/.  

หมายเหต ุรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัล าดบักนัได้ตามความเหมาะสมโดยถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 

 


