บริจิษ่วจ้ัทายโกว
ชัยหวงหลง
ทัวร์ จากั
มรดกโลก
1 ด
โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour

จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอีย
้ น
เดินทาง : จันทร์ที่ 14 – อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ( 7 วัน 6 คืน)

มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติหลากสีที่ จิว
่ จ้ายโกว หวงหลง มณฑลเสฉวน
ทะเลสาบห้าสี มีสีอะบ้างต้องตามไปดู

เขือ
่ นชลประทานตูเจียงเอีย
้ น อายุนับ 1000 ปี ปัจจุบันยังใช้งานอยู่
ศูนย์วจิ ย
ั และเพาะพันธุห
์ มีแพนด้า ให้ทา่ นได้ชมอย่างใกล้ชิด
า

ล ท่ 11/461

มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
01. วันแรกของการเดินทาง
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กรุงเทพฯ – เฉิงตู –เม้าเสี้ยน

08.30 . พร้ มกั ท่ท่า ากาศยา สวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ยการบินไทย ( Row D ) ประ ู 2
จ้าห า้ ท่ชัยทัวร์ค ย ้ รั พร้ ม า วยความสะดวก ห้กั ท่า
10.50 น. ก ดิ โดย ท่ยว ิ TG 618 (3.10 ชม.)
15.00 . ถึงส าม ิ ซวงหลิว ฉิง ู (Chengdu) ผ่า พิธการ รวจค ้า มื งและด่า ศลกากร ( วลา ร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
าท่า ึ้ รถโค้ชปรั ากาศ ดิ ทางสู่ มื ง ม้า ส้ย ( Maoxian / 183 กม./ 3 ชม.)
ท่พัก MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรื ทย ท่า
าหารค่าท่โรงแรม
02. วันที่สองของการเดินทาง

เม้าเสี้ยน – หวงหลง – จิ่วจ้ายโกว

าหาร ช้าท่โรงแรม
ดิ ทางสู่ มื งชว จูซื่ (Chuanchusi / 160 .กม. 3 ชม.)
าหารกลางวั ท่ภั าคาร
ก ดิ ทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong Nature Reserve / 40 กม. / 1 ชม.) าท่า า้ สู่ ทยา ระหว่าง
ทาง ท่า จะได้ชมความสวยงาม ง ทยา แห่งชา ิหวงหลง ซึ่งได้ ึ้ ทะ ย ห้ ป็ มรดกโลกทางธรรมชา ิ มื่ ปี ค.ศ.1992 ม
ความสูงจากระดั ้าทะ ลกว่า 3,000 ม ร ชมแ ่ง าหิ
้ ปู ท่ซ้ กั ลดหลั่ ลงมายาวกว่า 4 กิโล ม ร ธาร า้ สสมรก ไหลจาก
แ ่ง ลงมายังแ ่งล่าง แ ่งแล้วแ ่ง ล่า สวยสดงดงามมาก ริ วณร ๆ มทัศ ยภาพสวยงามสลั กั ไม้ส ยวทั่ว ริ วณ
หลังจาก มิ่ กั ธรรมชา ิแล้ว ทกท่า ทย ยกลั ลงมาด้า ล่าง พื่ ึ้ รถโค้ชปรั ากาศคั ดิม ดิ ทางสู่จวิ่ จ้ายโกว ระหว่างทาง
ท่า ชมทัศ ยภาพส ง า้ งทางทง่ ดงามยิ่ง (140 กม. / 2 ชม.)
ท่พัก HOWARD JOHNSON TIAN YUAN JIUZHAIGOU HOTEL ( 5*) หรื ทย ท่า (พัก 2 คื )
าหารค่าท่โรงแรม

มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
03. วันที่สามของการเดินทาง
าหาร ช้าท่โรงแรม
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อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เส้นที่ 1)

าท่า ดิ ทางสู่อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou Nature Reserve) ปล่ย พาห ะ ป็ รถโค้ชปรั ากาศ งทาง
ทยา จาก ั้ าท่า า้ สู่ ทยา แห่งชา ิจวิ่ จ้ายโกว ( ส้ ทางท่ 1) ชมความงาม งธรรมชา ิท่ยิ่ง ห ่ และ ริสทธิ์ ซึ่งยัง
ไม่ถูกม ษย์ทาลายจึงมความงดงาม ดัง่ ดินแดนทีถ่ ูกเนรมิตขึ้นราวกับสรวงสวรรค์ ไม้ส ยว ดั กั พื้ ้า งทะ ลสา ท่มสฟ้า
และส ยวมรก ม งแล้วก็ชว ห้หลง หลยิ่ง ัก จึงม กั ท่ ง ท่ยวจากทั่วโลกปรารถ าท่จะมา ยย่ ม ยื ทยา แห่ง ้
าชม ทะ ลสา ยาว (Long Lake) ป็ ทะ ลสา ท่มความยาวลึก ้าไป หลื า ด้า ห า้ ม ้ ส แ ดยวด้า หลังมภู า
ป็ ฉากสะท้ กั ผิว าทะ
้ ลสา ยวมรก ช่าง ป็ ภาพทง่ ดงามจริงๆ
าหารกลางวั (ภาย

ทยา แห่งชา ิจิ่วจ้ายโกว)

าชมทะ ลสา 5 ส ซึ่งมผื ้าท่ สสะท้ ห้ ห็ แ ว ทื ก าริมทะ ลสา สลั กั ป่าส ซึ่ง ป็ ภาพท่สวยงาม และ ่า
ประทั จยิง่ ัก ห้ทา่ ได้ ดิ ลงไป ามสะพา ไม้ พื่ ชมความงาม งทะ ลสา ย่าง กล้ชดิ พร้ มถ่ายภาพ ป็ ท่ระลึก าชม
ทะ ลสา ามฤดูกาล ซึง่ แ ่ง ก ป็ ทะ ลสา ล่าง ทะ ลสา กลาง และทะ ลสา
ซึง่ แ ่ละทะ ลสา ้าจะมมากหรื ้ ย
ึ้ ยู่กั แ ่ละฤดูกาล
าหารค่าท่โรงแรม
ท่พัก HOWARD JOHNSON TIAN YUAN JIUZHAIGOU HOTEL
หลัง าหาร ชมการแสดงท่ ระการ า ง ชนเผ่าทิเบต การแสดง ป็ การ ้ ราและ ั ร้ งแ พื้ มื ง งชาวทิ
ด้วย
จังหวะรวด ร็ว ท่มท่วงทา งส กส า ร้า จ และสวยงามจาก รรดา ักแสดงทั้งชายและห งิ ชาวทิ
มรายการ ห้ผู้ชมร่วม
ลงไปส กด้วย ซึง่ ท่า จะ ้ งประทั จกั การแสดง ครั้ง ้แ ่

04. วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เส้นที่ 2)

าหาร ช้าท่โรงแรม
ดิ ทางสู่ อุทยานแห่งชาติจวิ่ จ้ายโกว ปล่ย พาห ะ ป็ รถโค้ชปรั ากาศ งทาง ทยา าท่า า้ สู่
ทยา
(เส้นทางที่ 2) ชม ทะ ลสา กระจก ท่ม า า ล่ากั ว่า กิดจากกระจก ง างฟ้าท่ กจากสวรรค์มาสู่โลก จึง กิด ป็ ทะ ลสา
ึ้ ถึง 108 แห่ง ซึ่งผิว า้ งทะ ลสา สคราม รย สะท้ ภาพ งภู าม ง ห็ ้ ไม้ส ยว ป็ ภาพท่งดงามยิ่ง ิสระ ห้ทา่
ถ่ายภาพ ป็ ท่ระลึกได้ ย่างจ จ จาก ั้ าชม ทะ ลสา ธ ูไม้ไผ่ ทะ ลสา หงส์ ทะ ลสา พงห า้ และ ทะ ลสา หมแพ ด้า
ป็ ทะ ลสา ทม่ หมแพ ด้า คยลงมากิ าและ
้
ป็ แหล่งท่ม ต้นสนซาบินาไชแนนสิส ป็ ส ช ดิ ห ึ่งท่ ายยื มากกว่า 1,000 ปี

มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
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าชม ทะ ลสา กยูง หรื ทะเลสาบหูไฉ่ฉือ ท่มลักษณะยาวคล้าย กยูง งั้ แ ่หวั จ ถึงปลายหาง ประดั ด้วยแมกไม้หลายหลาก
พั ธ์ท่กาลังผลิ ราวกั มจิ รกร าสมาแ ง่ แ ม้ าไว้ ซึง่ ม งจาก ถ ลงไป จะ ห็ ผื ้า ป็ ส ้า งิ ้ม สวยงามและ ห็
ก้ ทะ ลสา ได้ชดั จ ป็ วง หมื หาง กยูงกาลังราแพ แ ม่ าด ล็กกว่าทะ ลสา ื่ ๆ จาก ั้ ชมความสวยงาม ง
ทะ ลสา ห้า ปผา (Five Flower Lakes) ซึ่ง ป็ ทะ ลสา ท่สวยงาม กแห่งห ึ่ง ทยา แห่งชา ิจิ่วจ้ายโกว
าหารกลางวั (ภาย

ทยา แห่งชา ิจวิ่ จ้ายโกว)

าท่า ชม ้า กธารไ ่มก หรื น้้าตกเจินจูทาน ป็ ้า กท่ไหลลง ทางลาดหิ ปู ป็ ระยะทางประมาณ 310 ม ร ก่ จะ
แผ่ กลงมา ป็ ้า กท่ม าดกว้างถึง 200 ม ร งดงามประดจม่า แพรส าว ซึง่ กั ท่ ง ท่ยวส่ว ห ่ยกย่ ง ห้ า้ กแห่ง ้ ป็
้า กท่สวยงามท่สด ทยา แห่งชา ิจวิ่ จ้ายโกว
สมควรแก่ วลา ดิ ทางสู่ มื งชว จูซื่
าหารค่าท่ภั าคาร
ท่พัก YARI INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรื ทย ท่า

05. วันที่ห้าของการเดินทาง

ชวนจูซื่อ – ตูเจียงเอี้ยน

าหาร ช้าท่โรงแรม
ดิ ทางผ่า ท่รา าปาโจว ลัด ลาะไป ามลา าหมิ
้
จยง(Minjiang) ั คด คย้ วท่สวยงามด้วยธรรมชา แิ ละ
ทางท่า จะได้ชมวิถชวิ ความ ป็ ยู่ งชาวช ท

า ระหว่าง

าหารกลางวั ท่ภั าคาร
าชม ทะเลสาบเต๋ยซี ซึ่ง ป็ ริ วณท่ กิดแผ่ ดิ ไหว ย่างร แรง มื่ วั ท่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1933 การ กิดแผ่ ดิ ไหว ครั้ง ้
ทา ห้ ้า รื จม ยู่ ้ ้า ห การณ์ครั้ง ้ก่ ห้ กิดทะ ลสา มากถึง 10 กว่าแห่ง จาก ั้ ดิ ทางสู่ มื ง ู จยง ้ย
าหารค่าท่ภั าคาร
ท่พัก BALAN INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรื ทย ท่า

06. วันที่หกของการเดินทาง
าหาร ช้าท่โรงแรม

ตูเจียงเอี้ยน – ศูนย์วิจัยมีแพนด้า – เฉิงตู

มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
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าชม เขื่อนชลประทานตูเจียงเอี้ยน ป็ โครงการชลประทา โ ราณ ลา ้าหมิ จยง ( ้ ้า งแม่ ้าแยงซ กยง) กล้ท่
รา ล่มฝั่ง ะวั ก ง มื ง ฉิง ู ก่ สร้าง ื่ แห่ง ้ แม่ าหมิ
้
จยงได้ก่ ห้ กิด ทกภัย ยู่ ่ ยครั้ง จว จ มื่ ปี ค.ศ.256
้าหลวงชื่ หล่ปิง และ รชาย ได้ าประชาช ท้ งถิ่ ก่ สร้าง ื่ ชลประทา แห่ง ้ ึ้ จาก ั้ มาท่รา ล่ม ั กว้าง ห ่
มื ง ฉิง กู ็ได้ชื่ ว่า ป็ มื งแม แด สวรรค์ และกลาย ป็ ู่ ้าว ู่ ้าท่สาคั งจ
าหารกลางวั ท่ภั าคาร
าชม ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุห์ มีแพนด้า (Daxiongmao Fanzhiyanjiu Zhongxin / 52 กม. / 1 ชม.)) ป็ สถา วิจยั และ
พาะพั ธ์หมแพ ด้าพั ธ์ ่างๆ ซึ่ง ปิด ห้ชม งั้ แ ่ปี ค.ศ.1995 ศู ย์วจิ ัย ้ท่า จะได้ชมหมแพ ด้า 2 ช ิด คื แพ ด้ายักษ์
และแพ ด้า สแดง และ ริ วณร ๆ ศู ย์วิจยั ร่มรื่ ด้วย ้ ไผ่ ล ด ส้ ทาง (รวมรถก ล์ฟ)
าหารค่าท่ภั าคาร
าท่า ชม งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ป็ การแสดงศิลปะ า่ งๆ งจ ซึ่งมทั้งการร่ายรา มายากล กายกรรม และการแสดงงิ้ว ปล่ย
ห ้ากาก ท่ท่า จะ ้ ง ื่ า ื่ จกั การ ปล่ย ห า้ งผู้แสดง จากห ้าห ึ่งไป กห า้ ห ึ่ง พริ า ดยว … แปลกดีนะ จะ
เป็นอย่างไรต้องไปพิสูจน์ดว้ ยตัวของท่านเอง
ท่พัก SHERATON CHENGDU LI DO HOTEL (5*) หรื ทย ท่า

07. วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เฉิงตู – กรุงเทพฯ

าหาร ช้าท่โรงแรม
09.00 น. ิสระ ห้ท่า ช้ ปปิง้ สิ ค้า า่ งๆ ลื กซื้ สิ ค้ากั ได้ ย่างจ จ หรื จะ ดิ ช้ ปปิ้งสิ ค้า า่ งๆ ณ ถนนคนเดิน
าหารกลางวั ท่ภั าคาร
าท่า ดิ ทางสู่ ส าม ิ ชวงหลิว ฉิง ู
15.55 น. ดิ ทางโดย ทย่ ว ิ TG 619 (3.05 ชม.)
18.00 . ถึง ส าม ิ สวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
- กลั ้า ด้วยความส กส า และประทั จ
หมายเหตุ กาห ดการ ดิ ทาง าจมการ ปล่ย แปลงได้ าม ห การณ์และความ หมาะสม งหมูค่ ณะ

มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
อัตราค่าบริการ
ท่า ละ
62,800.พัก ด่ยว พิม่ 10,500.-

าท
าท

อัตรานีร
้ วม
1. ั๋ว ครื่ ง ิ ชั้ ทัศ าจร ( ั๋วกร๊ป) โดยการ ิ ไทย
2. ท่พักจัด ามรายการ (5*) (ห้ งละ 2 ท่า )
3. าหารจัด ล้ยงทกมื้ ามรายการ
4. า ท่ยวโดยรถโค้ชปรั ากาศ พร้ มค่าธรรม ยม า้ ชมสถา ท่
5. รถ หมา ้าชม ทยา จิว่ จ้ายโกว 2 วั
6. ค่าวซ่า ค่าภาษส าม ิ ค่า สัมภาระ ท่านละ 1 ชิ้นเท่านัน้ (สาหรั โหลด) ้าห ักไม่ กิ 30 กิโลกรัม
และถื ึ้ ครื่ งได้ 1 ชิ้ ้าห ักไม่ กิ 7 กิโลกรัม
7. ท ประกั ั ิ ห ท่า ละ 1,000,000 าท / ค่ารักษาพยา าลท่า ละ 500,000 าท
ผู้ าประกั าย 75 ปี ึ้ ไป ความค้มคร งลดลง 50 %
8. มัคค ทศก์ท้ งถิ่ และผู้ าทัวร์จากชัยทัวร์
อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ภาษมูลค่า พิ่ม 7 %
2. ค่า ช้จา่ ยส่ว ัว าทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรด และมิ ิ าร์
หลักฐานประกอบการยืน
่ ขอวีซา่
1. ห ังสื ดิ ทาง (Passport) ม ายการ ช้งา ไม่ ากว่
่ า 6 ดื มห ้าว่าง ย่าง ้ ย 2 ห ้า
2. รูปท่ ช้ยื่ วซ่า ้ ง ป็ รูปส ถ่ายไว้ไม่ กิ 6 ดื
พื้ หลังส าว ห ้า รง ห็ ห ้า ย่างชัด จ ปิดหู ปิดห ้าผาก ปิดคิ้ว ไม่ยิ้ม ห็ ฟั
ไม่สวม ครื่ งประดั
าด 2 ิ้ว ( 3.3 X 4.8 ซ ิ ม ร) จา ว 2 รูป และห้าม ส่ สื้ ส าว
3. ชื่ ล ท่สถา ท่ทางา
ร์โทรศัพท์ พร้ ม าแห ่งการงา (หรื าม ั ร)
4. ชื่ ล ท่สถา ศึกษา และ ร์โทรศัพท์ (กรณ ป็ ัก รย หรื ักศึกษา)
5. สา าทะ ย ้า
ติดต่อ :

เหมียว

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 126

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จั ทร์ – ศกร์ วลา 09.00 . – 17.30 .

www.chaitour.co.th

โทรสาร. 0 2211 0119
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