


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	เมืองอูหลง
พักที่	CHENJIA
GARDEC	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 อุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค	-	ลิฟทแกวอูหลง	-	ระเบียง
แกว	-	อิมเพรสชั่นลี่เจียง

พักที่	CHENJIA
GARDEC	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 ถํ้าฝูหยงตง(มรดกโลก)	-	เมืองฉงชิ่ง	-	สวนเออหลิ่ง	-	หมูบานโบ
ราณฉือชี่โขว	-	ลองเรือสําราญแมน้ําแยงซีเกียง

พักที่	WELL	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 เมืองตาจู	-	เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	ผาหินแกะสลักตาจู
(มรดกโลก)	-	เมืองฉงชิ่ง	-	ถนนคนเดินเจี่ยฟ างเปย

พักที่	WELL	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 หงหยาตง	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿22,991 ฿22,991 ฿22,991 ฿5,500

13	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿22,991 ฿22,991 ฿22,991 ฿5,500

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿22,991 ฿22,991 ฿22,991 ฿5,500

11	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿23,991 ฿23,991 ฿23,991 ฿5,500

25	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿24,991 ฿24,991 ฿24,991 ฿5,500

1	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿23,991 ฿23,991 ฿23,991 ฿5,500

8	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿24,991 ฿24,991 ฿24,991 ฿5,500

22	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿23,991 ฿23,991 ฿23,991 ฿5,500

12	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿24,991 ฿24,991 ฿24,991 ฿5,500

26	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿24,991 ฿24,991 ฿24,991 ฿5,500

19	ต.ค.	61	-	23	ต.ค.	61 ฿24,991 ฿24,991 ฿24,991 ฿5,500



ชวงเชา
08.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	4	เคานเตอร

E	สายการบินไทยสไมล	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

10.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองฉงชิง่	โดยเที่ยวบินที่	WE684

ชวงบาย
14.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเมืองฉงชิง่	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็น

เมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคกกมินตัง๋ในสมัยที่ญี่ป ุนรุกรานประเทศจีน	แตเดิมน้ันฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึน้กับ
มณฑลซื่อชวน	ตอมาเมื่อวันที่	14	มีนาคม	ค.ศ.	1997	ทางรัฐบาลกลางของจีนไดประกาศใหฉงชิ่งเป็นเขต
ปกครองพิเศษ	แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง	จึงทําใหฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญที่สุดของ
ประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา	และทางอากาศ	ที่อยูทางทิศตะวันตก	หลังผาน
พิธีตรวจคนเขาเมือง	นําทานออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง	สู	เมืองอูหลง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่CHENJIA	GARDEC	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง	มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเป็น
แมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



เครื่อง	ทีน่ัง่แบบ	3-3

บริการน้ําดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	20	กก.

	พักที่	CHENJIA	GARDEC	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานชม	อุทยานแหงชาติหลุมฟ า-สะพานสวรรค	(มรดกโลก)	แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหม
ลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	อุทยานหลุมฟา-สะพาน
สวรรคเคยเป็นสถานีมาเร็วในสมัยถัง	และแหงน้ีเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติ
ขนาดใหญ

หลังจากน้ันนําทาน	โดยสารลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงไป
ถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค	(กลุมสะพานหิน
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย)	ซึ่งประกอบดวย	3	สะพาน	แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค	สะพานแหงที่สองคือ
สะพานมังกรเขียว	และสะพานแหงที่สามคือ	สะพานมังกรดํา	อิสระถายภาพความงามทางธรรมชาติตาม
อัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ัน	นําทานพิสูจนความกลากับ	ระเบียงแกวอูหลง	(รวมผาหุมรองเทา)	เป็นสะพานที่มีพื้นที่หนา

กวางที่กวางที่สุดในโลก	จุดชมวิวแหงน้ีเป็นหนาผาสูง	จากระดับน้ําทะเล	1200	เมตร	สวนที่ยื่นออกจากหนาผา
11	เมตร	ความยาว	26	เมตร	ความสูงแนวตั้งจากดานลางของหนาผาสูง	280	เมตร	วางแผนและออกแบบ	โดยผู
เชี่ยวชาญจากในและตางประเทศกวา	20	ทาน	ถือไดวาเป็นจุดชมวิวสะพานแกวที่ติดอันดับแผนกระจกกวาง
ที่สุดในโลก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําทานชมโชว	IMPRESSION	WULONG	ผลงานของผูกํากับจางอวี้โหมว	ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอูหลงให
เป็นฉาก	โดยบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตและประวัตศาสตรของผูคนเมืองฉงชิ่ง	ผานการแสดงโชว	มีผูแสดงกวา
500	คนและชมระบบแสง	สี	เสียง	อันยิ่งใหญ	ตระการตา

พักที	่CHENJIA	GARDEC	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อุทยานหลุมฟาสะพานสวรรค	ภูผาที่นาอัศจรรย	ชม	3	สะพานสวรรค	แหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกใหเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดานลางยัง
เป็นที่ตั้งของ	บานโบราณกลางหุบเขา	เป็นฉากใหญที่ใชถายทําภาพยนตร
เรื่อง	ศึกโคนบัลลังกวังทอง	ลาสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตรฮอลีวูด	เรื่อง
TRANSFORMERS	4



พีเรียดเดือนมีนาคม	2018	ไมชมโชว	IMPRESSION	เน่ืองจากโชวอาจจะยังไมเปิดเน่ืองจากสภาพ
อากาศทีห่นาว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น	เน่ืองจากไมไดคิดรวมในราคาทัวร

ลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื่ ้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงถึง
แลวจะพบกับเสนทางดานลาง	ใหทานเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ
ของกลุมสะพานสวรรค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชม	ระเบียงกระจกใส	ขนาดใหญ	กวาง	26	ตารางเมตร	ยื่นออกมาจากหนาผา
ของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยานหลุมฟา	3	สะพานสวรรค	เป็นจุดชมวิวแหงใหมใน
อุทยาน	ดวยความสูงถึง	1,200	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	CHENJIA	GARDEC	HOTEL	หรือเทียบเทา

ผูกากับชื่อกองโลก	จําง	อวี้	โหมว	ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉาก
หลังและบริเวณทุงหญาเป็นเวทีการแสดง	ใชนักแสดงกวา	600	ชีวิต	การแสดง
โชว	“Impression	Lijiang”	กํากับการแสดงโดยจาง	อี้	โหมว	หากวาใครไดมี
โอกาสโปเที่ยวเมืองลี่เจียง	ประเทศจีน	โดยมี	“ภูเขาหิมะมังกรหยก”	หรือ	“อวี้
หลงเซี่ยซาน”	เป็นสัญลักษณของเมืองลี่เจียงอันมีชื่อเสียงกองโลก	ซึ่งถาหาก
ใครไดมาเยือนลี่เจียงแลวก็ตองไมพลาดที่จะตองขึน้ไปเที่ยวชมความงดงาม
ของภูเขาหิมะมังกรหยกกันใหได

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

จากน้ันนําทานชม	ถํ้าฝูหยงตง	(มรดกโลก)	ไดชื่อวาเป็นถํ้าที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึงของจีน	คนพบเมื่อเดือน
พฤษภาคม	ปี	ค.ศ.1993	ถํ้าหินปูนอายุกวา	1.2	ลานปี	มีพื้นที่ประมาณ	37,000	ตารางเมตร	ความยาว	2.7
กิโลเมตร	กวาง	50	เมตร	อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถํ้าประมาณ	16	องศาเซลเซียส	โดยมีหองโถงหลักพื้นที่ประมาณ
11,000	ตารางเมตร	

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติที่เต็มไปดวยหินงอกหินยอยในรูปตางๆ
ตามแตจินตนาการของแตละคน	เชน	มานน้ําตก	ธง	ผลองุน	ปะการังใตทะเล	เสนผม	เข็ม	ซึ่งมีการจัดแสงสี
ภายในถํ้าชวยเพิ่มความงดงามยิ่งนัก	และนําทานเดินทางกลับไปยัง	เมืองฉงชิง่

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	



นําทานชม	สวนเออหลิง่	ตั้งอยูเขตหวีจง	ซึ่งอยูแถบแมน้ําแยงซีเกียง	และขนาบดวยเจียงหลิง	เดิมมีชื่อเรียก
วา	“เออเซี่ยงหลิ่ง”	สวนแหงน้ีตั้งอยูชองแคบเขาซันหลิ่ง	ซึ่งมีลักษณะเหมือนคอหาน	จึงไดถูกขนานนามวา	“สวน
เออหลิ่ง”(สวนคอหาน)	และถือไดวาเป็นชองแคบที่มีระยะใกลนครฉงชิ่งมากที่สุด	ภายในบริเวณสวนประกอบ
ดวยสะพานเชือก	ศาลาชมวิว	ฯลฯ	อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่รมรื่นและทานยังสามารถชมและเก็บภาพความ
ประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ	นครฉงชิ่ง

นําทานชม	หมูบานโบราณฉือชีโ่ขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู	อาคาร
บานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว	อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยรา
ชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก	นําทาน	ลองเรือชมความงามแมน้ําแยงซีเกียง	และแม
น้ําเจียหลิง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่WELL	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ฝูหยงตง	(มรดกโลก)	ไดชื่อวาเป็นถํ้าที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึงของจีน	คนพบเมื่อ
เดือนพฤษภาคม	ปี	ค.ศ.1993	ถํ้าหินปูนอายุกวา	1.2	ลานปี	มีพื้นที่ประมาณ
37,000	ตารางเมตร	ความยาว	2.7	กิโลเมตร	กวาง	50	เมตร	อุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในถํ้าประมาณ	16	องศาเซลเซียส	โดยมีหองโถงหลักพื้นที่ประมาณ
11,000	ตารางเมตร	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมความงดงามทาง
ธรรมชาติที่เต็มไปดวยหินงอกหินยอยในรูปตางๆ	ตามแตจินตนาการของ
แตละคน	เชน	มานน้ําตก	ธง	ผลองุน	ปะการังใตทะเล	เสนผม	เข็ม	ซึ่งมีการจัด
แสงสีภายในถํ้าชวยเพิ่มความงดงามยิ่งนัก

เมืองฉงชิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เป็นมหานคร	1	ใน	4	ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สวนเออหลิ่ง	ตั้งอยูเขตหวีจง	ซึ่งอยูแถบแมน้ําแยงซีเกียง	และขนาบดวยเจียง
หลิง	เดิมมีชื่อเรียกวา	“เออเซี่ยงหลิ่ง”	สวนแหงน้ีตั้งอยูชองแคบเขาซันหลิ่ง	ซึ่ง
มีลักษณะเหมือนคอหาน	จึงไดถูกขนานนามวา	“สวนเออหลิ่ง”(สวนคอหาน)
และถือไดวาเป็นชองแคบที่มีระยะใกลนครฉงชิ่งมากที่สุด	ภายในบริเวณสวน
ประกอบดวยสะพานเชือก	ศาลาชมวิว	ฯลฯ	อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่รมรื่นและ
ทานยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ	นครฉงชิ่ง

เมืองโบราณ	“ฉือชี่โขว”	เป็นสถานที่ทองเที่ยวอยูกลางเมืองฉงชิ่ง	หมูบานโบ
ราณฉือชี่โขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู
อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว
อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยราชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่
ระลึกหรือของฝาก	นักทองเที่ยวสามารถไปแวะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได
จากที่น่ี



ใหทานไดชมทิวทัศนบริเวณสองฝ่ังแมน้ํา	และเรือจะแลนผาน	เมืองเฟิงตู	ซึ่งมี
ฉายาวาเป็น	(เมืองผี)	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา	ซึ่งสรางขึน้สมัย	ราชวงศถังประ
มาน1300	ปี	กอน	มาถึงสมัยราชวงศซง	เมื่อ	900	ปีที่ผานมา	มีนายอําเภอแซ
หวาง	“�”	และนายอําเถอ	แซเหยียน	“�”	เคยมาอยูที่เมืองเฟิงตู	แตคนที่บันทึก
จดประวัติการเมืองเฟิงตู	จดแซทั้งสองสลับกัน	เลยเป็น	��-พยายม	ดังน้ันชาว
เมืองเฟิงตู	จึงผิดตามผิด	สรางเป็นเมืองนรก	ตามความเชื่อของศาสนาเตาขึน้
มา	ซึ่งมียมทูต	ผูตรวจสมุดบัญชีรายชื่อของวิญญาณ	ขามสะพานจําใจ	ใหไปดู
วาตอนที่เรามีชีวิตอยูในโลกมนุษยน้ันเคยทําเรื่องชั่วดีอะไรบาง?	และใหกินน้ํา
ชาขี้ลืมกอนมาเกิดใหม	ซึ่งเป็นการสอนใหคนเราควรทําแตสิ่งดีๆ	ไมงั้นก็จะ
ตองตกนรก	ถูกลงโทษทรมาน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	WELL	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

จากน้ันเดินทางไปยัง	เมืองตาจู	ในนครฉงชิ่ง	ซึ่งอยูติดกับมณฑลเสฉวน	นครฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ	1	ใน	4	ของ
ประเทศจีน	ที่มีฐานะเทียบเทามณฑล	(อีก	3	นครคือ	ปักกิ่ง	เทียนจิน	และเซี่ยงไฮ	)	เป็นเมืองทาริมแมน้ําแยงซี
เกียงมาแตโบราณ	ตัวเมืองตั้งอยูระหวางแมน้ําแยงซี	และแมน้ําเจียหลิงเจียง	ถูกขนานนามวา	เมืองภูเขา	เตาไฟ
เมืองในหมอก	ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก	

เดินทางถึงเมืองตาจู	ซึ่งอยูหางจากนครฉงชิ่งประมาณ	160	กิโลเมตร	มีสมญานามวา	“บานเกิดแหงหินแกะ
สลัก”	ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปป้ันหินแกะสลักกวา	50,000	ชิ้น	จารึกคําสอนภาษาจีนถึง	100,000	ชิ้น	กระจายกัน
อยูบนหนาผากวา	75	จุด	ในบริเวณ	5	ภูเขา	คือ	เป าติ่งซาน	เปยซาน	หนันซาน	สือเหมินซาน	และสือจวนซาน
นําทานเขาชมและอิสระช็อปป้ิง	เมืองโบราณชางโจว

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	ผาหินแกะสลักตาจู	(มรดกโลก)	(รวมรถแบตเตอรี่)	ไดรับการจัดเขาเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมจากยูเนสโกในปี	ค.ศ.1999	งานหินแกะสลักของตาจูเป็นศิลปะสมัยราชวงศถังและซง	ลวนแลวแตนํา
เสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน	หลักธรรมลัทธิเตา	และปรัชญาคําสอนของขงจือ๊ที่ชาวจีนเคารพ
นับถือ	และเป็นอีกกลุมงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง	1	ใน	4	แหงของจีน	

นําทานชมความงดงาม	งานศิลปหินแกะสลักที่เขาเป าติ่งซาน	มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล	527.83	เมตร
ประกอบดวยกลุมรูปสลักพระพุทธรูป	13	กลุม	ซึ่งมีรูปสลักอยูกวา	10,000	ชิ้น	ตามแนวยาวของหนาผากวา	500
เมตร	ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศซง	อิสระเที่ยวชมและถายภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย	ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับ	เมืองฉงชิง่

และนําทานเดินทางไปยัง	ถนนคนเดินเจีย่ฟ างเปย	ตั้งอยูบริเวณอนุสาวรียปลดแอก	ซึ่งสรางขึน้เพื่อรําลึก
ถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ป ุน	แตปัจจุบันกลายเป็นศูนยกลางทางการคาขนาดใหญใจกลางเมือง	เต็มไป
ดวยรานคากวา	3,000	ราน	ซึ่งมีทั้งอาหาร	ชอปป้ิงมอลลขนาดใหญ	อิสระเดินชมและชอปป้ิง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่WELL	HOTEL	หรือเทียบเทา



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองตาจู	เป็นอําเภอเล็กๆที่อยูทามกลางภูเขา	5	ลูก	คือ	ภูเขาเปยซัน	ภูเขาเปา
ติ่งซัน	ภูเขาหนันซัน	ภูเขาสือจวนซัน	และภูเขาสือเหมินซัน	เป็นเมืองที่มีพื้นที่สี
เขียวดวยผืนป าและอากาศเย็นสบายตลอดปี

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมืองหางโจว	ซึ่ง
เป็นเมืองเกาแก	1	ใน	6	ของประเทศจีน	ปัจจุบันหางโจว	ถือเป็นเมืองที่อยูใน
เขตภาคตะวันออกที่ไดรับการพัฒนาอยางสูงสุดแลว	ดังน้ันหางโจวจึงเป็นที่
รูจักกันเป็นอยางดีวา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ	มีวัฒนธรรมที่
ยาวนาน	และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหน่ึงของประเทศจีน
รวมทั้งมั่งคั่งไปดวยเภสัชอุตสาหกรรม	และสถาบันศิลปะมากมาย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หนาผาหินแกะสลักตาจู	ตั้งอยูที่อําเภอตาจู	หางจากนครฉงชิ่งออกไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ	80	กิโลเมตร	การแกะสลักหนาผา	เริ่มกันประมาณ
ปีค.ศ.650	หรือประมาณตนราชวงศถัง	(ค.ศ.618-907)	และในราชวงศหมิงและ
ราชวงศชิง	(ราวค.ศ.ที่	1368	-	1911)	ตามหนาผาตาจูจะมีรูปป้ันพระพุทธเจา
และพระโพธิสัตวกวา	50,000	รูป	และรูปป้ันอื่นๆ	อีกนับ	100,000	รูป

เมืองฉงชิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เป็นมหานคร	1	ใน	4	ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชอปป้ิงถนนคนเดินเจี่ยฟ างเปย	ศูนยกลางทางการคาขนาดใหญใจกลางเมือง
เต็มไปดวยรานคา	กวา	3,000	รานอาหาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	WELL	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



เครื่อง	ทีน่ัง่แบบ	3-3

บริการน้ําดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	20	กก.

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานสู	หงหยาตง	อาคารขนาดใหญสรางอยูบนภูเขา	ขนานไปกับแมน้ําเจียหลิง	โครงการประกอบดวย
โรงแรม	รานคาจําหนายสินคา	รานอาหารพื้นเมือง	รานน้ําชา	โรงละคร	ซึ่งลวนแลวแตกอสรางตกแตงในรูป
แบบโบราณใหอารมณและบรรยากาศยอนยุคสําหรับนักทองเที่ยวที่มา

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
16.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่WE685

18.30	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภ์าพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นยานที่มีโรงแรมตั้งอยูรวมกันหลายๆโรงแรม	ภายในประเทศจีน	เขตุฉงักิง
มีประวัติศาตรมากกวา	2300ปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน

11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

13.	กรณีคณะออกเดินทางได
คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ



4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

8.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	1	ใบ	ใบละ	20	กิโลกรัม	เทานัน้	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของ
แตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ	1	ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ํา
หนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใชจายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

1.	กระเปาเดินทาง

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มเติม

3.	คาทําหนังสือเดินทาง

4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

8.	คาทิปไกด	และคนขับรถ	รวมเป็น	100	หยวน	ตอคน

9.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาธรรมดา	4	วันทําการ	(1,500	บาท)

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม

3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบหามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หาม
ใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง



6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที	่http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศ	ไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท

2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม	
1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย2หนาเต็ม

2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน

3.	ใบอนุญาตการทํางาน

4.	หนังสือวาจางในการทํางาน

5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน

6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล	(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก

2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช

3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา

4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา

http://www.consular.go.th/


ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

1.	ยังไมรวมคาวีซาจีน(ธรรมดา	4	วันทีก่าร)	1,500	บาท
ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	100	หยวน	/ทาน/ทริป	เด็กเก็บเทาผูใหญ

2.	ราคาทารก	[	เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ	]	7,900.-	/	ทาน
ราคาจอยแลนไมใชตัว๋เครื่องบิน	ติดตอเจาหนาที	่/	ราคาน้ีสําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน!!	

3.	โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ
ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มี
จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

4.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอน
เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน
,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


