กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

.......... น.
.......... น.

ค่ำ

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – เฉินตู – เม่ ำเสี้ยน

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้ น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
เหินฟ้ำสู่ เมืองเฉินตูโดยสำยกำรบิน ............. เทีย่ วบินที่ ..........
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิ นตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของ
ประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดู หนาวที่ไม่หนาวนัก และมี ปริ มาณความชื้ นสู ง มี พ้ืนที่ประมาณ
218,920 ตารางไมล์ ( 567,000 ตารางกิโลเมตร ) ประชากรส่ วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้ อชาติต่างๆ ได้แก่ชาว
ยี่ , ธิ เบต , เมี้ยว , หุ ย และเซี่ ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยูใ่ นเขตปกครองตนเองของมณฑล
เฉิงตู และยังเป็ นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็ นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีความเป็ น “ เมืองจีน ” อย่างที่ผคู ้ นได้จินตนาการ
ไว้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ ำเสี้ยน ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยง
ใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชนชาวเผ่าเชี ยง อีกทั้งยังและเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่
สาคัญของจีนแห่งหนึ่ง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เม่ ำเสี้ยน – อุทยำนแห่ งชำติหวงหลง – จิ่วจ้ ำยโกว

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านมุ่งหน้าสู่ อุทยำนแห่ งชำติหวงหลง หรื อ อุทยำนมังกรเหลือง ตามเส้นทางผ่านแนวเทือกเขาสู งชัน ,
หน้าผา , หุบเขา , เส้นทางคดเคี้ยว ผ่านป่ าสนเลาะเลียบแม่น้ า ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการ
ทาการเกษตรแบบขั้นบันได ผ่านหมู่บา้ นชาวธิ เบต ท่านจะได้
เห็ นฝูงจามรี อยู่ตามสองข้างทาง ด้วยความสู งประมาณ 5,000
เมตร ถึง อุทยำนแห่ งชำติหวงหลง นาท่านชมความงามของ
อุทยานที่มีลาธารน้ าไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุ มด้วยหิ มะ
ตลอดทั้งปี ซึ่ งเป็ นสายน้ าที่มีส่วนผสมของหิ นปูน เมื่อไหลลง
สู่ ที่ ร าบก่ อ เกิ ด เป็ นแอ่ ง น้ าขนาดใหญ่ น้ อ ย ท าให้ หิ น ปู น
ตกตะกอนเกาะตัวกันเป็ นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น้ าใสเรี ยบเหมือนกระจกที่ สะท้อนภาพท้องฟ้ า ภูเขาและ
ต้นไม้ ( เดินทำงเท้ ำตำมเส้ นทำงทีท่ ำงอุทยำนสร้ ำงไว้ ไม่ รวมกระเช้ ำขึน้ –ลง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ เขตอุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่
สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนี ยภาพของลาน้ าหมิงเจียงทอด
ยาวเป็ นแนวคดเคี้ ยวเมื่อมองจากที่ สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไป
ตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่ ง เส้ นทางนี้ เป็ นเส้ นทางส าคัญใน
สมัยโบราณ เพราะเป็ นเส้นทางที่ศตั รู ใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่
รัฐฉิ น ก๊กโจโฉ หรื อพรรคคอมมิวนิ สต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด
ตูเ้ จียงซาน ที่ระดับความสู ง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(2)

(3)

อุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว” นาท่านเปลี่ยนขึ้นรถประจำทำงของอุทยานเพื่อชม มรดกโลก
อุทยำนแห่ งชำติธำรสวรรค์ “จิ่วจ้ ำยโกว” ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่อาเภอหนานปิ ง
อยูท่ างเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ างจากตัวเมืองเฉิ งตู ประมาณ 500
กิโลเมตร และอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริ เวณ
ถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะอยู่
หลายยอด พื้นที่ป่าเขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า ทะเลสาบ, แม่น้ าและ
น้ าตก รู ปร่ างแปลกตาชาวธิ เบตที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ ี มีตานานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้โกวดังนี้
“ ต้าเกอผูม้ ีชีวติ อันเป็ นอมตะและนางฟ้ าอู่นวั เซอโหม่ ที่อาศัยอยูใ่ นเทือกเขาลึกนี้ ได้ตกหลุมรักซึ่ งกันและกัน
ต้าเกอจึงได้ขดั กระจกบานหนึ่ งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กบั อู่นวั เซอโหม่เป็ นของ
กานัล แต่โชคร้ายที่อู่นวั เซอโหม่ทาหล่นและแตกเป็ นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่ งภายหลังจึงกลายเป็ น
ทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุ บเขาเก้าหมู่บา้ นแห่ งนี้ ” ภายในอาณาบริ เวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขา

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

และหุ บเขาอันสลับซับซ้อน เนื่ องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดิ นที่ลดหลัน่ จึงทาให้เกิ ดแอ่งน้ าน้อยใหญ่
มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ าตกใหญ่นอ้ ยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ าซึ่ งไหลมาจากหุ บเขารวม 5 สาย ท่าน
จะได้พบกับความหัศจรรย์ของอุ ทยานแห่ งนี้ ชมสภาพของน้ าในทะเลสาบมี สีสั นที่ พิสดารหลากหลาย
ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทาให้เกิดสี สัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่าน
จะได้เดิ นลัดเลาะเริ่ มตั้งแต่ป่าดึ กดาบรรพ์ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติของป่ าที่ ยงั คงสภาพเหมื อนป่ าดึ กดา
บรรพ์ เสมือน หนึ่ งท่านกาลังสารวจป่ าดึกดาบรรพ์ ต่อด้วยทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ ชมความ
ใสสะอาดของน้ าในทะเลสาบ จากนั้นแวะชมทะเลสาบหมีแพนด้าและทะเลสาบไผ่ลูกศร ซึ่ งท่านจะตลึงกับ
ความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดัง่ ภาพวาดในจินตนาการ จากนั้นผ่านบึงหญ้า
ดาดน้ า ชั้นของน้ าตกน้อยใหญ่ ไหลลัดเลาะ ซึ่ งท่านสามารถได้ยินเสี ยงของน้ าไหลภายใต้บรรยากาศที่แสน
สงบเงียบและงดงาม ซึ่ งท่านสามารถมาเยือนได้ในทุกฤดูกาล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภำยในอุทยำน
นาท่านชมความงดงามของ “ น้ำตกธำรไข่ มุก ” ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่ไหลผ่าน
ถ้ าลาธารใหญ่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ าที่ทอดธารลดหลัน่
ยาวเป็ นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่ องประกายระยิบระยับ เป็ น
น้ าตกที่มีความ งามราวกับเส้นไข่มุก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึ ก
ถ่ายภาพและดื่ มด่ ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ จนได้
เวลาสมควร นาท่านแวะชิมชำต้ นกำเนิด ซึ่ งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(4)

จิ่วจ้ ำยโกว – เฉินตู – โชว์ เปลีย่ นหน้ ำกำก

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิ นตู เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน มีภูมิประเทศรายรอบไป
ด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเฉิ นตู (ต่ อ) ระหว่างการเดิ นทางท่านจะได้เพลิ ดเพลิ นกับธรรมชาติสองข้างทางที่
งดงาม และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน ถึงเมืองเฉิ นตูนาท่านแวะชิ มชำต้ นกำเนิด ซึ่ งมีชาหลายประเภท
ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก จากนั้นนาท่านชม ร้ ำนคริสตัล ให้ท่านได้เลือกซื้ อคริ สตัลและสิ นค้าประเภท
คริ สตัลที่ข้ ึนชื่อ ที่ผา่ นกรรมวิธีผลิตและเจียระไนอย่าง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ำกำก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ ยว
วินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสื บทอดกันมาภายในตระกูล หลายชัว่ อายุคน
ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
...... น.
...... น.

เฉินตู – ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ – วังแพะเหลือง

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ ยวชม ศู นย์ อนุ รักษ์ หมีแพนด้ ำ ซึ่ งตั้งอยู่บนเนื้ อที่ 600,000 ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉินตู สร้าง ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่ งใช้เป็ นศูนย์
เพาะพันธุ์และอนุ รักษ์รวมถึงใช้เป็ นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่
เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิ เวศน์ , การอยู่อาศัย และการแพร่ พนั ธุ์ ของหมี
แพนด้า จากนั้นนาท่านแวะเลือกซื้ อไข่ มุก ครี มไข่มุกบารุ งผิว ที่ทาจากไข่มุก
น้ าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม วังแพะเหลือง เป็ นสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของลัทธิ เต๋ า ซึ่ งมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน สร้าง
ในสมัยก่ อนราชวงศ์โจว เมื่ อ 2,000 ปี มาแล้ว เป็ นวังที่ ใหญ่ที่สุดของ
เฉิ นตู มีห้องพักมากมาย แพะเหลื องเป็ นแพะที่มีลกั ษณะรู ปร่ างทั้ง 12
ราศีในร่ างเดียวกัน คือ แพะเหลืองนั้นมีเขาเดียว มีหูเป็ นหนู, มีจมูกเป็ น
วัว, มีเท้าเป็ นเสื อ, มี รู ปร่ างเป็ นกระต่าย, มีเขาเป็ นมังกร, มีหางเป็ นงู, มี
ปากเป็ นม้า, มีคางเป็ นแพะ, มีคอเป็ นลิง, มีตาเป็ นไก่, มีทอ้ งเป็ นหมา
และมี ก้นเป็ นหมู ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ชาวจี นนับถื อ ท่านสามารถอธิ ษ ฐานขอในสิ่ ง ที่ ท่านปรารถนาได้
จากนั้นนาท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ ยำบัวหิมะ ” ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง จากนั้นท่านจะได้
ชมกำรสำธิตกำรนวดเท้ ำ ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเคลียด และบารุ งการไหลเวียนของโลหิ ต
ด้วยวิธีธรรมชาติ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(5)

(5)

เฉินตู – ศำลเจ้ ำสำมก๊ก – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม อู่โหวฉื อ หรื อ ศำลเจ้ ำสำมก๊ ก สร้างขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริ ยแ์ ห่ งอาณาจักรเฉิ ง ปลาย ราชวงศ์
จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปี มาแล้ว ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้ นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียว
หุ ย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุ สานเล่าปี่ และมเหสี 2 องค์
จากนั้นนาท่านแวะชม โรงงำนผลิตผ้ ำไหมของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมา
ผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลก
แต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เพือ่ เดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

