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 ชมผาหินแกะสลักเปยซาน  และ เขาหินแกะสลักเปาติ่งซาน เมืองตาจู 
 เมืองอูหลง  ชม หลุมฟา สามสะพานสวรรค ณ อุทยานเทียนเซิงซานเฉียว  พรอมระเบียงกระจก 
 นั่งเรือลองแมน้ําแยงซี  ชมทิวทศันนครฉงชิ่งยามคํ่าคืน 
 ชม พิพิธภณัฑซานเสีย ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑที่เก็บเร่ืองราวของการสรางเข่ือนยักษที่ใหญที่สุดในโลก 
 พิเศษชมโชว Impression Wulong 
 โดยสายการบินไทยสไมลบินตรงลงฉงชิ่ง พักโรงแรมระดับ 5ดาว  ไมลงรานรัฐบาล 
 
กําหนดการเดินทาง     

  วันแรก    (1)     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง - เมืองตาจู - หินแกะสลักเปยซาน                                                    
08.30 น. ทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ (ประตู 2-3 ) เ 

เคานเตอร E  สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) พบเจาหนาท่ีบริษัทฯ อํานวยความสะดวกแก
ทาน  

   อาหารดี  พักโรงแรมระดับ5ดาว ไมเขารานรัฐบาล  
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10.45 น. ออกเดินทางสู   เมืองฉงชิง่   โดยเทีย่วบนิที่ WE684 
15.05 น. ถึงสนามบิน เมืองฉงชิง่ ฉงช่ิงเปนเมืองใหญหนึ่งในส่ีของจีนท่ีขึน้

ตรงตอสวนกลาง โดยมีสมญานามวาเปนเมืองคีรี เมืองเตาไฟ และ
เมืองหมอก มีประวัติอันเนิ่นนานกวา 3,000 ป หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรแลว   นําทานเดินทางสู  เมืองตา
จู   เปนอําเภอเล็กๆท่ีอยูทามกลางภูเขา 5 ลูก คือ ภูเขาเปยซัน ภูเขา
เปาติ่งซัน ภูเขาหนันซัน ภูเขาสือจวนซัน และภูเขาสือเหมินซัน เปนเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวดวยผืนปาและ
อากาศเยน็สบายตลอดป 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนําทานชมหินแกะสลักเปยซาน (เปยซานสือเคอ-北山石刻 )เริ่มตนแกะสลักในรัชสมัยพระเจา
จิ่งฝูแหงราชวงศถังป ค.ศ.892 ผานผูดูแลสถานท่ี กวนเส่ิน 
และ ซ่ือซู พรอมดวยเหลาสงฆ และ ชีชวยเหลือกันพัฒนา
สถานท่ีนี้ ตอมาจนถึงจนถึงรัชสมัยเสาซ่ิงแหงซงใต บริเวณ
ผาหินท่ียาวกวา 300 เมตร สูง 7 เมตร มีถํ้าเล็กถํ้านอยกวา 
290 แหง พระพุทธรูปท่ีแกะออกมาดูละเอียดออน นาเกรง
ขาม ชวนเคารพ มีเอกลักษณเฉพาะตวั. โดยเฉพาะรปู
แกะสลัก “พระโพธิสัตวผูเสียน” นั้นสวยงามจนไดรับการ
ขนานนามวา “วีนัสแหงตะวนัออก – 东方维纳斯 ”) และยังมี “ซูจูกวนอิม (พระโพธิสัตวกวนอิมนับ
ลูกประคํา)” กับ “หรื่อเยวกวนอิม (พระโพธิสัตวกวนอิมมือซายถือพระอาทิตย มือขาวถือพระจันทร” ก็ยิ่ง
แสดงออกถึงฝมือท่ีสูงสงของชางแกะในสมัยนั้น และยังมีการจัดแบงงานฝมือของแตละยุคไวเหมือนจะเปน
การประชันของชางในแตละยุค ดานใตจะเปนงานในยคุถังตอน  ปลาย จนถึง ยคุหารัชกาล และ ดานเหนือ
จะเปนงานในสมัย ซงเหนือซงใต ซ่ึงงานฝมือในแตละยุคจะสะทอนความเปนอยูและคานยิมท่ีไมเหมือนกัน 

      พัก Da Zu Ramada Plaza ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง           (2)         ตาจู , เขาหินแกะสลกัเปาติ่งซาน – เมืองอูหลง  - Impression Wulong  

เชา     รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานเท่ียวชมเยี่ยมชมทัศนียภาพท่ีมีช่ือเสียง เขาหินแกะสลักเปา

ติ่งซาน เขาแหงนี้มีพระพุทธรูปหินแกะสลักท่ีสรางขึน้ตั้งแต
ปลายสมัยราชวงศถัง ราชวงศซงเหนือและซงใต รวม 50,000 กวา
รูป มีรูปรางลักษณะท่ีตางกันมากมายฝมือประณีตเปนไปตามแต
ละสมัยท่ีมีการแกะสลักเพ่ิมเติมขึน้มาจึงไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกวา เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าคา  ของโลก
ในปค.ศ.1999 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  



บริษัท แกรนด ทัวร แอนด เทรด จํากัด Tel : 0-2116-5291-4 โปรแกรมฉงช่ิง อูหลง ตาจู 5 วัน (WE) 

นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง ( ใชเวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง) เมืองอู
หลง  ตั้งอยูทางทิศตะวนัออกเฉียงใตของเมืองฉงช่ิง  เปนเมืองท่ี
อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีปาไมและ
พ้ืนท่ีสีเขียวเยอะแลพอากาศดี มีแมน้ําอูเจียงไหลตัดผานกลาง
เมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 130 กิโลเมตร 
ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอดเสนทางจนถึงเมืองอูหลง  

 ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นอกเหนือจากการมาเท่ียว "หลุมฟา สามสะพานสวรรค" ท่ี Wulong แลว ไฮไลตอยางหนึ่งในการมาเท่ียว 
Wulong คือการชมการแสดงอันตระการตา " Impression Wulong "  กํากับการแสดงโดย จางอี้โหมว 
Zhang Yimou เจาของฉายา Iron Triangle ซ่ึงทางการจีนไดจัดสรรเงิน 300 ลานหยวนเนรมิตหุบเขาใน
หมูบานเตาหยวนใหเปนพ้ืนท่ีการแสดงท่ีสามารถจุผูชมได 2,000 คน 

     พัก 武隆富雅云端假日酒店 Fu Ya Yun Duan Holidy Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา  
 
 
 

 

พัก  
 
 

วันที่สาม       (3)   หลุมฟา 3 สะพานสวรรค ( รวมรถอุทยานและรถกอลฟ ) -  อูหลง – ฉงชิ่ง  
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเท่ียวชมสุดยอดอุทยานแหง ชาติท่ีไดรับมรดก
โลกลาสุดของจีน อทุยานแหงชาติหลุมบอฟา ภูผาท่ีนา
อัศจรรย นําทานชมระเบียงกระจกใส ระเบียงกระจกใส
ขนาดใหญ กวาง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหนาผา
ของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานเทียนเซิงซานเฉียว  (อุทยาน
หลุมฟา 3 สะพานสวรรค) เปนจุดชมวิวแหงใหมใน
อุทยาน ดวยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล  
จากนัน้ โดยลิฟทแกวที่หลุมฟาสะพานสวรรค  ชม ซาน
เฉียว 3 สะพานสวรรค บนพ้ืนท่ียาว 8 กม. กวาง 10-200 
เมตร แผนดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของ
น้ํา ทําใหเกดิสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพานท่ีมีความ
สูง 280 เมตร หนา 167 เมตร   และเกิดหลุมบอฟาเทียน
เกิง ท่ีมีหนาผาแคนยอนใหญ สูงชัน 200-400 เมตร จนเกดิโตรกผาลึก 1 แหง ถํ้า 4 แหง และเกิดธารน้ําใต
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ดินอีกหลายสาย หลุมบอฟาเม่ือมองจากดานบนจะ
เหมือนภูเขาท่ีมีรู แตมองดูจากท่ีไกล ๆ จะเหมือนมีแอง
น้ําท่ีอยูกลางหุบเขา และเม่ือเดินไปใกล ๆ จะไดเห็นหลุม
อวกาศขนาดใหญท่ีลอยอยูทามกลางภูเขา นําทานไปชม
แคนยอนโดยลิฟตตัวใหญริมผา ชมหุบผาสูงชัน ชมบาน
โบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยมเกาซ่ึงเปนจุดแวะพักของ
คนเดินทางในสมัยกอนตั้งแตในสมัยราชวงศถัง ค.ศ. 618-907) ท่ีสวยจับตาเม่ือมีแสงตกจากดานบนหลุม
บอฟาสาดสองเขามาใจกลางบาน หลุมบอฟา แกรนดแคนยอน และบานโบราณ เปนฉากใหญท่ีใชถายทํา
ภาพยนตรเรื่อง “ศึกโคนบัลลังกวังทอง” Curse of the golden flower ซ่ึงนําแสดงโดยโจว  เหวนิฟะ ดาราดัง
ของ ฮองกง  ( รวมรถอุทยานและรถกอลฟ )  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  

จากนัน้นําทานเดนิทางกลับเมืองฉงชิ่ง มีพ้ืนท่ี 82,300 ก.ม.ติด
กับมณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว เสชวนและฉานซี ภายในตัว
เมืองมีแมน้ําไหลพาดผานหลายสายเปนเมืองขนาดใหญอันดับ 
8 ของจีน     

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา  ณ  ภัตตาคาร    
พัก 希爾頓逸林酒店  DoubleTree by Hilton Hotel Chongqing North  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี           (4)     หมูบานโบราณฉอืชี่โขว -  สวนสาธารณะเออหลิง่ - หงหยาตง  - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเปย  
                               - นั่งเรือลองแมน้ําแยงซี   
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเท่ียวชม หมูบานโบราณฉอืชี่โขว  เปนหมูบานท่ีมีชนเผา
กลุมนอยหลากหลายเช้ือชาติอาศัยอยู อาคารบานเรือนภายใน
หมูบาน ยังคงรูปแบบของสถาปตยกรรมจีนดั้งเดิมไว อิสระให
ทานสัมผัสกล่ินอายยอนยุคสมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกหรือของฝาก จากนั้นนําทานเท่ียวชม 
สวนสาธารณะเออหลิง่ ตั้งอยูเขตหวีจงซ่ึงอยูแถบแมน้ําแยง
ซี  และขนาบดวยเจียงหลิงเดิมมีช่ือเรียกวา “ เออเซ่ียง
หล่ิง ”        สวนแหงนี้ตั้งอยูชองแคบเขาซันหล่ิง ซ่ึงมีลักษณะ
เหมือนคอหาน จึงไดถูกขนานนามวา“สวนเออหล่ิง”(สวนคอ
หาน) และถือไดวาเปนชองแคบท่ีมีระยะใกลนครฉงช่ิงมาก
ท่ีสุด ภายในบริเวณสวนประกอบดวยสะพานเชือก ศาลาชมวิว 
ฯลฯ  อีกท้ังยังมีบรรยากาศท่ีรมรื่นและทานยังสามารถชมและ
เก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆนครฉงช่ิง   
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 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  

นําทานเท่ียวชม หงหยาตง  อาคารขนาดใหญสรางอยูบนภูเขา 
ขนานไปกับแมน้ําเจียหลิง โครงการประกอบดวยโรงแรม ราน
จําหนายสินคา , รานอาหารพ้ืนเมือง , รานน้ําชา โรงละครซ่ึงลวน
แลวแตกอสรางตกแตงในรูปแบบโบราณใหอารมณและบรรยากาศ
ยอนยุคสําหรับนกัทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม จากนัน้นําทานชอปปงยาน
ศูนยการคาบน ถนนคนเดินเจี่ยฟางเปย เพ่ือเลือกซือ้สินคาราคาถูก
มากมาย ของกิน  ของท่ีระลึก หรือซื้อเปนของฝากสําหรับญาตสินิท
มิตร 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา  ณ  ภัตตาคาร  เมนูพิเศษเปดปกกิ่ง   

 นําทานลงเรือท่ีทาเรือฉาวเทียนเหมิน  นั่งเรือลองแมน้ําแยงซี  ชม
ทิวทัศนนครฉงช่ิงยามค่ําคืนท่ีประดับประดาและตกแตงอาคารดวย
แสงไฟอยางสวยงาม  ไดรับการขนานนามวา  ฮองกงนอยแหงภาค
ตะวันตก 

พัก 希爾頓逸林酒店  DoubleTree by Hilton Hotel Chongqing North  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา           (5)     พิพิธภัณฑซานเสีย - มหาศาลาประชาคม  ( ถายรูปดานนอก ) – ฉงชิง่ -  กรุงเทพฯ 
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานชมนําทานเขาชม พิพิธภัณฑซานเสีย ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑ
ท่ีเก็บเรือ่งราวของการสรางเขื่อนยกัษท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซาน
เสียตาปา ท่ีขวางกั้นแมน้ําแยงซีเกียง ผานชมมหาศาลาประชาคม 
( ชมและบันทึกภาพบรรยากาศดานนอก ) ซ่ึงนายพลเฮอหลง
แหงกองทัพคอมมิวนิสตริเริ่มสรางขึ้นภายหลังการปฏิวัติสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2494 จุคนได   กวา 4,000 คน    ใชเปนท่ีประชุมสภา
ผูแทนและโรงละครของประชาชน สรางโดยจําลองแบบมาจาก
หอเทียนถานท่ีเมืองปกกิ่ง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 เมนูพิเศษ สุกี้ฉงชิ่ง ( โตะละหนึ่งหมอ )  
 หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนาบบิน 

16.05 น. บินลัดฟากลับ  กรุงเทพฯ  โดยเทีย่วบินที่ WE685 
18.13 น. ถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 
 

ขอบคุณทานทีใ่ชบริการ 
 


