
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

วันที่แรก           กรุงเทพฯ – เมืองเฉิงตู  

16.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 บริเวณ ประตู 
9 เคา้น์เตอร์ S โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวย
ความสะดวกแก่ท่าน  

19.05 น.   ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8146  
23.10 น. ถึงสนามบิน นครเฉินตู  หลงัผา่นพธีิตรวจคนเขา้   เมือง 

น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
 พกั 成都金牛智選假日酒店(Holiday Inn Express 

Chengdu Jinniu)   หรือเทียบเท่า 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjOz9SWqezUAhXBMo8KHWJfAKkQFghZMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.expedia.com.hk%2FChengdu-Hotels-Holiday-Inn-Express-Chengdu-Jinniu.h17297641.Hotel-Information&usg=AFQjCNFU82d0M8IjHk1ZC2Ki7O5fIn_GFQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjOz9SWqezUAhXBMo8KHWJfAKkQFghZMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.expedia.com.hk%2FChengdu-Hotels-Holiday-Inn-Express-Chengdu-Jinniu.h17297641.Hotel-Information&usg=AFQjCNFU82d0M8IjHk1ZC2Ki7O5fIn_GFQ


วันที่สอง           เฉินตู - เขตรักษาพันธ์ุแพนด้ายกัษ์แห่งเสฉวน วั่วหลง  - อุทยานภูเขาส่ีดรุณ ี- ฉางผิงโกว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เขตรักษาพันธ์ุแพนด้ายกัษ์แห่งเสฉ
วน วั่วหลง ภูเขาซ่ือกูเหนียง และทิวเขาเจียจิน (หมี
แพนดา้) กวา่ร้อยละ 30 ของแพนดา้ยกัษท์ัว่โลก สตัว์
ใกลศู้นยพ์นัธุห์ลากหลายสายพนัธุอ่ื์น ๆ   ประมาณ 
5,000 ถึง 6,000 สปีชีส์ และคาดวา่มีความใกลเ้คียง
กบัป่ายคุเทอร์เชียรี.ชมครวมน่ารักของสตัวส์งวนอีก
หลายชนิด  ชมวดีีทศัน์ตอนก าเนิดแพนดา้นอ้ย  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเดินทางไปยงัอุทยานภูเขาส่ีดรุณ ี อุทยานภูเขา
ส่ีดรุณี ทิวทศัน์ประกอบดว้ยหุบเขา 3 แห่ง (ซวงเฉียว
โกว, ฉางผงิโกว, ไหจ่ือโกว) และภูเขาสูงมากมายใน
ระดบั 4,000 เมตรขึ้นไปรวมถึง “ภูเขาฉงไหล” ที่มีส่ี
ยอดซ่ึงคนพื้นเมืองตั้งช่ือวา่ “ภูเขาส่ีสาว” พีค่นโต 
“ตา้กูเหนียงซาน” มีความสูง 5,355 เมตร ภูที่สอง 
“เออ้ร์กูเหนียงซาน” มีความสูง 5,454 เมตร นอ้งคนที่สาม “ซานกูเหนียงซาน” มีความสูง 5,664 เมตร 
ส่วนนอ้งนุชสุดทอ้ง “ซ่ือกูเหนียงซาน” มีความสูง 6,250 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล นบัเป็นยอดที่สูงเป็น
อนัดบั 2 ในมณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 “กงก่าซาน” สูง 7,556 เมตร) แต่ละยอดสวยงามมีหิมะปกคลุมยอด
อยูต่ลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงามที่แต่งตวัสวยรอตอ้นรับแขกทางไกลที่จะมาเยีย่มเยอืน น าท่านชม
อุทยานภูเขาส่ีดรุณี เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ธรรมชาติของ
ขนุเขาสลบักบัทุ่งหญา้ อุทยานภูเขาส่ีดรุณีประกอบดว้ย 3 
หุบเขา คือ ชวงเฉียวโกว ฉางผิงโกว และไหจ่ือโกว มีภูเขา
สูงมากมาย เดินทางสู่ หุบเขาฉางผงิโกว ชมทิวทศัน์ความ
งามธรรมชาติของภูเขาสูงตลอดสองขา้งทาง อิสระถ่ายภาพ
ทิวทศัน์ป่าสน ล าธารน ้ าตก บา้นทิเบตและลานทุ่งหญา้
เออ้ร์เตา้ผงิ ววิหลงัของฉางผงิโกวสามารถเห็นภูเขาส่ีดรุณีเรียงรายชดัเจน  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกั 新四姑娘山庄(小金县) - New Four Girls Villa หรือเทียบเท่า 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivrcrZitPSAhXLrI8KHaaMBe0QFghAMAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1541403-d2406223-Reviews-New_Four_Girls_Villa-Xiaojin_County_Sichuan.html&usg=AFQjCNGZJN8zTjSVF7e7w5_rIBHwd-g0uQ


 

วันที่สาม            อุทยานภูเขาส่ีดรุณ ี– ซวงเฉียวโกว –หุบเขาหยินหยาง – เมืองตันปา       

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านนัง่รถของอุทยานเขา้ชมซวงเฉียวโกว หรือหุบเขา
สะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 ตาราง
กิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบ
เขาหยินหยาง ทุ่งตน้หยาง แลว้เดินทางเขา้สู่ส่วนลึกสุด
ท่านจะไดเ้ห็นธารน ้ าแขง็ ภูเขากระจกแกว้ ภูเขาดวงอาทิตย ์
ภูเขาดวงจนัทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนกลาง น าท่านยอ้นกลบัมาชมทะเลสาบ ส่วนที่สาม น าท่านชมทุ่ง
หญ้าเหน่ียนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภูเขา
หญิงตั้งครรภ ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัทอ้งทุ่งกวา้งที่มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงปกคลุมดว้ยหิมะขาวในหุบ
เขาจะมีล าธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเขม้สลบัดว้ยตน้ไมห้ลายหลากเฉดสี เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ 
เหลืองสม้ แดง น ้ าตาลเขม้ เน่ืองจากฤดูกาลใบไมร่้วงที่ก  าลงัมาเยอืน    

 
 
 
 
 
 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านสู่เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาว
งาม ตั้งอยูริ่มโตรกผาสูงตระหง่าน 
ดา้นหน่ึงคือแม่น ้ าตา้ตูที่เช่ียวกราก อีก
ดา้นคือภูผาสูง เป็นเมืองที่มีพื้นที่
หลากหลายรูปแบบ ตวัเมืองตนัปาถือ
ไดว้า่เป็นเมืองที่มีความเจริญมากเมือง
หน่ึงเม่ือเทียบกบัเมืองอ่ืนๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมืองหนา้ด่านที่ส าคญัมากของแควน้คามทิเบต มีสมญา
วา่ “อาณาจกัรพนัป้อม” ตนัปาเร่ิมสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมยัราชวงศฮ์ัน่เม่ือค.ศ. 1,700 ปีก่อน ซ่ึงเคย
มีป้อมปราการมากกวา่ 3,000 แห่ง หมู่บา้นขนาดใหญ่บางหมู่บา้นก็มีป้อมมากกวา่ 100 แห่ง ปัจจุบนัมี
ป้อมปราการเหลืออยู ่ 562 แห่ง ท่านจะไดเ้ห็นหอสงัเกตุการณ์แบบทิเบตตั้งกระจายอยูท่ ัว่ไป นอกจาก
ตนัปามีหุบเขาที่สวยงามแลว้ ยงัมีหญิงสาวสวย จนเป็นที่รับรู้กนัทั้งแผน่ดินจีนวา่ ชมหมู่บา้นทเิบตที่
สวยที่สุดตอ้งมาที่ตนัปา ชมหญิงทิเบตสวยที่สุดก็ตอ้งมาที่ตนัปาเช่นกนั น าท่านเที่ยวชม หอเตียว 



โหลว ป้อมโบราณของตนัปา หอเตียวโหลว มีรูปทรง
หลายหลาก ส่ีเหล่ียม หา้เหล่ียม หกเหล่ียม แปด
เหล่ียม สิบสองเหล่ียม สิบสามเหล่ียม โดยป้อม
ส่ีเหล่ียมนบัวา่เด่นที่สุด เม่ือพจิารณาในดา้น
ประโยชน์ใชส้อย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป้อม
ประจ าบา้นและป้อมประจ าหมู่บา้น ซ่ึงจะสร้างตาม
จุดชยัภูมิริมเสน้ทางที่ส าคญัและที่สูงบนสนัเขา ป้อมประจ าหมู่บา้น แบ่งเป็น ป้อมจุดไฟแจง้เหตุ ป้อม
ปราการเพือ่การสูร้บ ป้อมโบราณของตนัปามีลกัษณะตรงด่ิง มุมแหลมเหมือนดัง่ปลายมีด พื้นก าแพง
เรียบเป็นระเบียบ ตวัก าแพงก่อดว้ยกอ้นหินแน่นหนาและแขง็แรง   

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกั  澜峰大酒店(马尔康县) - Lanfeng Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี                หมู่บ้านชาวทิเบต – เมืองตันปา – วัดถ่ากง – ซินตูเฉียว – เมืองหย่าเจียง      

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม หมู่บา้นเจียจูจงัไช่ หมู่บ้านชาวทเิบต 
ที่ต ั้งอยูใ่นหุบเขาหมู่บา้นเจียจูจงัไช่ สร้างขึ้นจากไม้
และหิน โดยชั้นล่างสุดเป็นพื้นที่เล้ียงสตัว ์ ชั้นถดัมา
จะเป็นที่อยูอ่าศยัของเจา้บา้น ส่วนดาดฟ้าดา้นบนใช้
ส าหรับตากพชืผลทางการเกษตร บานหนา้ต่างประตู
ของบา้นแต่ละหลงัท าจากไมท้ีไ่ดรั้บการแกะสลกั
และลงสีไวอ้ยา่งงดงาม ลกัษณะบา้นสวยโดดเด่นกวา่
หมู่บา้นอ่ืนในตานปา ก็คงตรงที่รู้จกัใชสี้สนั สีขาว 
แดง ด า คาดบนตวับา้นที่ก่อดว้ยหินแผน่เล็กๆ เรียง
ซอ้นกนั มุมของหลงัคามียอดแหลมวางหินสีขาว ที่
ถือวา่เป็นหินศกัด์ิสิทธ์ิเอาไว ้ ดว้ยความสวยโดดเด่น
จึงท าให้ National Geographic ของเมืองจีน ยกให้
เป็นหมู่บา้นที่สวยที่สุดของประเทศจีนดอกหญา้ที่
โชยละมุนกระทบจมูกจนไดก้ล่ินหอมเหมือนดัง่ท่าน
ไดอ้ยูบ่นสรวงสวรรคแ์ละช่วงหนา้หนาวดินแดนแห่งน้ีจะขาวโพลนไปดว้ยหิมะบรรยากาศสวยงามดัง่
สวติเซอร์แลนดแ์ห่งแดนตะวนัออก  สุดทา้ยไม่พลาดการไปเยอืน วัดถ่ากง วดัพทุธนิกายมหายานแบบ
ทิเบต ที่ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องตวัเมือง อยูห่่างไปประมาณ 4 กิโลเตร เป็นวดัที่ผูค้นในเมืองให้
ความ เคารพสกัการะเป็นอยา่งมาก 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงหย่าเจียง  ระหวา่งทางผา่น 
เมืองซินตูเฉียว เรียกไดว้า่เป็นเมืองของนกัถ่ายภาพ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixv_CrmNPSAhVEtI8KHaHyBgsQFgg_MAQ&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1545222-d2393537-Reviews-Lanfeng_Hotel-Barkam_County_Sichuan.html&usg=AFQjCNHT49yxew-nAqDkhMw01TrLl0sDOA&bvm=bv.149397726,d.c2I


เพราะเมืองน้ีมีสถานที่ที่งดงามราวกบัดินแดนเทพนิยาย ทุกๆปีจะมีการจดังานใหญ่เป็นการประกวด
การถ่ายภาพนานาชาติ เป็นดินแดนในฝันของช่างภาพทั้งมวลเรียกวา่ใครที่ชอบถ่ายภาพนั้นควรจะตอ้ง
ไปดินแดนแห่งน้ีเป็นอยา่งยิง่ ด่ืมด ่าไปกบัววิทิวทศัน์ที่สวยงามตามฤดูกาลของเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในฤดูใบไมร่้วง ในช่วงปลายกนัยายนถึงตน้เดือนพฤศจิกายน ทศันียภาพของเมืองซินตูเฉียว จะ มีความ
สวยงามมาก      รอบๆ ตวัเมืองถูกลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้และภูเขาสูงตระหง่าน แน่นอนวา่
นกัท่องเที่ยวที่มาเยอืนจะตอ้งไม่พลาดการไปชม ทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ ที่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น ทุ่ง
หญา้แปดหญิงงามหรือ ทุ่งหญา้สวรรคส์ร้าง สถานที่ที่คุณจะไดส้มผัสัมนตเ์สน่ห์แห่งฤดูใบไมร่้วง 
พร้อมทั้งต่ืนตาไปทอ้งทุ่งสีทองกวา้งขวางสุดลูกหูลูกตา ตดักบัฝงูแกะ มา้ที่ อยูก่ระจดักระจายไปตาม
ทอ้งทุ่ง  ถึงเมืองหย่าเจียง ตั้งอยูท่างภาคกลางของมณฑล เสฉวน ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ห่าง
จากเมืองเฉิงตูราว 120 กิโลเมตร มีภูเขาที่สวยงาม มีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติที่งดงาม เป็นพื้นที่ที่มี
อากาศสะอาดสดช่ืน ปริมาณน ้ าฝนโดยเฉล่ีย 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จนไดรั้บการขนานนามวา่ “เมือง
แห่งฝน” เพราะเป็นเขตที่มีปริมาณน ้ าฝนมากทีสุ่ดของมณฑลเสฉวน เป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน 
และเป็น 1 ใน 10 เมืองแห่งมนตเ์สน่ห์ของจีน ประจ าปี 2006 อีกดว้ย นอกจากน้ีเมืองหยา่อนัยงัเป็นที่
นิยมส าหรับการท่องเที่ยวแบบพกัผอ่นตากอากาศ ในชนบท และการขบัรถเที่ยวเองของมณฑลเสฉวน 
และยงัเป็นสถานที่คน้พบหมีแพนดา้ตวัแรกของโลก ถือเป็นตน้แบบการเพาะพนัธุห์มีแพนดา้ของโลก
ในปี 2006 ถ่ินก าเนิดและแหล่งที่อยูข่องหมีแพนดา้ในมณฑลเสฉวน ซ่ึงมีเมืองหยา่อนัเป็นศูนยก์ลาง 
ต่อมาเมืองแห่งน้ีไดถู้กบนัทึกอยูใ่นบญัชีรายช่ือมรดกโลก
ทางธรรมชาติ นอกจากน้ีเมืองหยา่อนัยงัเป็นแหล่งก าเนิด
ของวฒันธรรมชาและการปลูกชาของโลก อีกทั้งยงัเป็น
เขตเพาะปลูกและบ ารุงรักษาตน้ชาโดยใชแ้รงงานคนที่
เก่าแก่ที่สุดของโลกดว้ย ดงัค  าขวญัประจ าเมืองที่วา่ “บา้น
หมีแพนดา้ แหล่งชาของโลก ศูนยก์ลางเสฉวนตะวนัตก 
หยา่อนัแห่งมนตเ์สน่ห์” 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  



 

พกั  雅礱江大酒店(雅江縣) - Yalong River Hotel   หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า                 เมืองหย่าเจียง – เต้าเฉิง - ย่าติง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เต้าเฉิง โดยระหวา่งทางจะตอ้งผา่น
ภูเขาสูงถึง 3 ลูก โดยมีระดบัสุงขึ้นไปเร่ือย ๆ โดยลูก
แรกคือภูเขากอร์ซือ สูงจากระดบัน ้ าทะเล 4,412 เมตร 
ลูกที่สองคือภูเขาเจียนจือวาน สูงจากระดบัน ้ าทะเล 
4,659 เมตร และภูเขาลูกที่สามคอืคาร์จือลาห ์ สูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล 4,712 เมตร  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  น าท่านเดินทางสู่ ย่าติง “แชงการีล่าแห่งสุดทา้ย” แห่ง

ออ้มกอดหุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน หุบเขาเทพเจา้อนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ 3 ยอด ค  าวา่ “แชงการีล่า” ไดรั้บรู้จากนว
นิยายเร่ืองหน่ึงที่ช่ือ “ LOST HORIZON ” ซ่ึงวางขาย
ในปีค.ศ. 1933 เขียนโดยชาวองักฤษช่ือเจมส์ฮิลตนั 
(JAMES HILTON) นวนิยายเร่ือง้ีไดก้ล่าวถึงดินแดนบนที่ราบสูงแห่ง หน่ึงในประเทศจีนที่
เปรียบเสมือนสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูท่่ามกลางขนุเขาสูงใหญ่ ยอดเขาปกคลุมดว้ยหิมะทั้งปีที่ซ่ึงมีความ
สงบ อากาศเยน็ ผูค้นเป็นมิตร โดยผูเ้ขียนเรียกสถานที่แห่งน้ีวา่ “แชงการีล่า” และต่อมาจีนไดเ้ปิด
ดินแดนรอยต่อระหวา่งทิเบต-ยนูนาน-เสฉวน และเปล่ียนช่ือจงเต้ียนในยนูนานเป็น “แชงการีล่า”  หรือ 
เซียงเก๋อหลีลา (XIANGGELILA)สนันิษฐานวา่ ค  าวา่ “แชงการีล่า” ไดม้าจากภาษาทอ้งถ่ินของคน
ทิเบต ภาษาตงปา ที่เรียกสวรรค ์ในความเช่ือทางพทุธศาสนาวา่ “เซียงบาลา” (XIANGBALA) ถึงแมป้ะ
เทศจีนไดมี้การประกาศใหจ้งเต้ียนเป็นแชงการีล่าแลว้ก็
ตาม แต่ก็ยงั  มีการพดูถึง “แชงการีล่า”อีกแห่งน่ึงซ่ึงอยู่
ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวน ส่วนที่ติดกบั
ยนูนาน โดยมีเทือกเขาหิมะกั้นกลาง การเดินทางไม่
สะดวก ซ่ึงเหมาแก่การไปท่องเที่ยวก่อนเป็นอยา่งยิง่ 
เน่ืองจากทุกส่ิงทุกอยา่งยงัคงเป็นธรรมชาติอยู ่ ทั้งชีวติ
ความเป็นอยูข่องผูค้นในทอ้งถ่ิน ธรรมชาติยงัไม่มีการ
แต่งแตม้จึงไดส้มญาวา่ “แชงการีล่าแห่งสุดทา้ย” 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกั  日松贡布酒店(稻城县) - Risong Gongbu Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjvbutoNPSAhXIQ48KHXpjBfIQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.tw%2FHotel_Review-g1887856-d2422410-Reviews-Yalong_River_Hotel-Yajiang_County_Sichuan.html&usg=AFQjCNFhisYlNjsNmvG9W2Y8GzYEJtkA3w&bvm=bv.149397726,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjguP-UotPSAhUKOY8KHRZHCQwQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1217767-d4683081-Reviews-Risong_Gongbu_Hotel-Daocheng_County_Sichuan.html&usg=AFQjCNHfIJM8paYbeXq-jHuFv80C3uBYzg&bvm=bv.149397726,d.c2I


วันที่หก                อุทยานหย่าติง –  วัดซงกู่ – ทุ่งหญ้าลั่วหลง - ทะเลสาบมรกต 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานหย่าติง เพือ่น าท่านขี่มวลหมู่มา้ชมธรรมชาติอนัแสนงดงามไร้ที่ติของภูเขา

หิมะพระจนัทร์สีน ้ าเงินตน้ก าเนิดแชงกรีล่าที่แทจ้ริงที่หาชมไดย้ากยิง่บนผนื พภิพน้ีน าท่านเปล่ียนเป็น
รถอุทยาน เพือ่เขา้สู่ ดินแดนแห่งมนตข์ลงั หุบเขา
พระจนัทร์สีน ้ าเงิน เที่ยวชมความงดงามของหุบเขา
หิมะ 3 พระโพธิสัตวท์ี่ชาวทิเบตนบัถืออยา่งสูงส่ง
ไดรั้บสมญานามวา่" THE LAST SHANGRI - LA " 
เซียนหน่ายยือ่ คือพระโพธิสตัวแ์ห่งความกรุณา เซ่ีย
โยโตเจีย คือเซียนเทวดาผูสู้งส่ง ยานม่ายหยง คือองค์
ทิพยเ์ทพพทิกัษ ์ ตั้งอยูเ่ด่นเป็นสง่ากลางเขตอนุรักษ์
ยา่ต้ิง ใหผุ้ค้นที่ไดเ้ดินทางเขา้มาถึงเขตหุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงินแห่งน้ีไดส้กัการะ และช่ืนชมความ
งดงามที่ยิง่ใหญ่ภายในอุทยาน ยงัมีความสวยงามของทะเลสาบทุ่งหญา้ และธารน ้ าแขง็อีกมาก เช่น 
ทะเลสาบ 5 สี, ภูเขากงก่า, ทะเลสาปนมววั, ทะเลสาปธารา ฯลฯ รอท่านอยูเ่บื้องหนา้ตอ้นรับการมา
เยอืนทุกวนิาทีทีเราไดเ้ขา้สู่ภูเขาน้ีช่างน่าต่ืนเตน้และ
ระทึกใจยิง่นกั บริเวณแห่งน้ีจะเตม็ไปดว้ยทะเลสาบ
และหุบเขาที่น่าประทบัใจยิง่นกั เที่ยวชม วัดชงกู่ วดั
ทิเบตที่เก่าแก่ขนาดเล็กวดัชงกู่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยั
ราชวงศห์ยวน อายปุระมาณ 700 ปี ตั้งอยูบ่นความสูง 
3,880 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ตั้งอยูเ่ชิงเขาเซียนหน่าย
ร่ือภายในเขตอนุรักษธ์รรมชาติยา่ติง   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าท่านชมความอศัจรรยแ์ห่ง ทุ่งหญ้าลั่วหรง ซ่ึงที่น่ี
สามารถมองเห็นววิของยอดเขายางม่ายหยง่ โดดเด่น
เหนือทุ่งหญา้ลัว่หรงไดอ้ยา่งสวยงาม ณ ทุ่งหญา้ลัว่
หรงแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยล าธารนอ้ยๆ ประกอบกบัววิอนั
เป็นเทือกเขาหิมะ ท าใหท้่านตอ้งหลงมนตส์ะกดอยู่
ที่น่ีอยา่งไม่ตอ้งสงสยั   จากนั้นเดินทางต่อสู่ 
ทะเลสาบมรกต ใหท้่านไดช้มความใสของ น ้ าในทะเลสาบ และเงาสะทอ้นเหมือนดัง่กระจก   

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกั日松贡布酒店(稻城县) - Risong Gongbu Hotel  หรือเทียบเท่า 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjguP-UotPSAhUKOY8KHRZHCQwQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1217767-d4683081-Reviews-Risong_Gongbu_Hotel-Daocheng_County_Sichuan.html&usg=AFQjCNHfIJM8paYbeXq-jHuFv80C3uBYzg&bvm=bv.149397726,d.c2I


 

วันที่เจ็ด               อุทยานหย่าติง – ทะเลสาบไข่มุก – เมืองเต้าเฉิง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ อุทยานหย่าติง   เปล่ียนเป็นรถอุทยาน 
น าท่านเดินทางไปชม  ทะเลสาบห้าสี และ ทะเลสาบ
ไข่มุก    ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่อยูใ่นหุบเขาที่
ความสูง 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบเล็กๆสีเขียว ใสเหมือน
มรกต โอบลอ้มไปดว้ยเง้ือมเงาของยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ 
ซ่ึงยอดเขาแห่งน้ีสูงถึงกวา่ 5,000 เมตร นบัเป็นยอดเขาที่
สูงที่สุดในเขตอนุรักษย์า่ติง  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าท่านออกเดินทางจากหย่าติง สู่ เมืองเต้าเฉิง ระหว่าง
ทาง ผ่านเมืองยื่อหว่า  ผ่านชมหมู่บ้านชาวทิเบตตันปา 
ลกัษณะบา้นสวยโดดเด่นกวา่หมู่บา้นอ่ืนในตนัปา ใช้
สีสนั สีขาว แดง ด า คาดบนตวับา้นที่ก่อดว้ยหินแผน่
เล็กๆ เรียงซอ้นกนั มุมของหลงัคามียอดแหลมวางหินสี
ขาว ที่ถือวา่เป็นหินศกัด์ิสิทธ์ิเอาไว ้ 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พัก 稻城阳光大酒店(稻城县) – DAOCHENG YANG GUANG Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปด              เต้าเฉิง – เมืองเฉินตู – กรุงเทพฯ   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.25 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่ เฉินตูโดยเที่ยวบินที่ 3U8654 

11.25น.  ถึงท่าอากาศยาน เมืองเฉิงตู เป็นเมืองที่เป็นศูนยก์ลางของการ
เดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงการเป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการปกครอง อีก
ทั้งยงัเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อยา่งที่ผูค้นได้
จินตนาการไว ้จากนั้นต่อเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 

16.05 น.      บินลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ 3U8145 
17.25 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm3auGgNHUAhVKQo8KHTYeCiQQFghsMAk&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1217767-d8425549-Reviews-Jincheng_Hotel-Daocheng_County_Sichuan.html&usg=AFQjCNGxeSZP2KrFbAfEur06N5WwqkEF9Q

