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ก าหนดการเดนิทาง   วนัที่ 28  มีนาคม  - 2 เมษายน 2562 

 วันแรก             (1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – นครฉงช่ิง – ต้าจู๋       

08.30 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4  อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าหมายเลข 2-4  
โรว์ D  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) พบเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน   

11.05 น.  ออกเดินทางสู่   เมืองฉงช่ิง   โดยเที่ยวบินที่ TG2684 
15.15 น.     ถึงสนามบิน เมืองฉงช่ิง ฉงช่ิงเป็นเมืองใหญ่หน่ึงในส่ีของจีน 

ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยมีสมญานามวา่เป็นเมืองคีรี เมือง 

เตาไฟ และ เมืองหมอก มีประวติัอนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่าน
ศุลกากรแลว้     
นาํท่านเดินทางสู่  เมืองต้าจู๋   เป็นอาํเภอเล็กๆทีอ่ยูท่่ามกลางภูเขา 5 ลูก คือ ภูเขาเป่ยซนั ภูเขาเป๋าต่ิงซนั 
ภูเขาหนนัซนั ภูเขาสือจว้นซนั และภูเขาสือเหมินซนั เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวดว้ยผนืป่าและอากาศเยน็
สบายตลอดปี  ซ่ึงอยูห่่างจากนครฉงช่ิงประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานามวา่ “บา้นเกิดแห่งหิน
แกะสลกั” ทัว่ทั้งเมืองมีศิลปะรูปป้ันหินแกะสลกักวา่ 50,000 ช้ิน จารึกคาํสอนภาษาจีนถึง 100,000 ช้ิน 
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กระจายกนัอยูบ่นหนา้ผากวา่ 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าต่ิงซาน เป่ยซาน หนนัซาน สือเหมินซาน 
และสือจว้นซาน   

 ค า่         รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พักต้าจู๋   Ramada Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

 วันที่สอง              (2)  ต้าจู๋ – เขาหินแกะสลักเป่าต่ิงซาน – อู่หลง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นาํท่านเที่ยวชมเยีย่มชมทศันียภาพที่มีช่ือเสียง เขาหิน
แกะสลักเป่าต่ิงซาน เขาแห่งน้ีมีพระพทุธรูปหิน
แกะสลกัที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมยัราชวงศถ์งั ราชวงศ์
ซ่งเหนือและซ่งใต ้รวม 50,000 กวา่รูป มีรูปร่างลกัษณะ
ที่ต่างกนัมากมายฝีมือประณีตเป็นไปตามแต่ละสมยัที่มี
การแกะสลกัเพิม่เติมขึ้นมาจึงไดรั้บการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโกว้า่ เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัลํ้าคา่  
ของโลกในปีค.ศ.1999 

 เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง เมืองอู่หลง  ตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฉงช่ิง  เป็นเมืองที่อยู่
ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ทาํให้เมืองน้ีมีป่า
ไมแ้ละพืน้ที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่นํ้ าอู่เจียงไหลตดัผา่นกลางเมือง เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 
สะพานที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร   และเกิดหลุมบ่อฟ้าเทียนเกิง ที่มีหนา้ผาแคนยอนใหญ่ 
สูงชนั 200-400 เมตร จนเกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถํ้า 4 แห่ง และเกิดธารนํ้ าใตดิ้นอีกหลายสาย หลุมบ่อฟ้า
เม่ือมองจากดา้นบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากที่ไกล ๆ จะเหมือนมีแอ่งนํ้าที่อยูก่ลางหุบเขา และ
เม่ือเดินไปใกล ้ๆ จะไดเ้ห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยูท่่ามกลางภูเขา  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พัก  重慶仙女山明宇尚雅酒店 ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง              (2) นครฉงช่ิง – อู่หลง – หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ( รวมรถอุทยานและรถกอล์ฟ ) – ฉงช่ิง                                     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมนาํท่านเที่ยวชมสุด
ยอดอุทยานแห่งชาติที่ไดรั้บมรดกโลกล่าสุดของจีน 
อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า ภูผาที่น่าอศัจรรย ์จากนั้น โดย
ลิฟท์แก้วที่หลุมฟ้าสะพานสวรรค์  ชม ซานเฉียว 3 
สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 กม. กวา้ง 10-200 เมตร 
แผน่ดินมีการยบุตวัลงเน่ืองมาจากการกดัเซาะของนํ้ า 

http://www.oceansmile.com/China/Chongqing-Furong.htm
http://www.oceansmile.com/China/Chongqing-Furong.htm
http://www.oceansmile.com/China/YangziCongcing.htm
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 ทาํให้ เป็นฉากใหญ่ที่ใชถ่้ายทาํภาพยนตร์เร่ือง “ศึกโค่น
บลัลงักว์งัทอง” Curse of the golden flower ซ่ึงนาํแสดง
โดยโจว  เหวนิฟะ ดาราดงัของ ฮ่องกง  ( รวมรถอุทยาน
และรถกอล์ฟ ) นาํท่านไปชมแคนยอนโดยลิฟตต์วัใหญ่ริม
ผา ชมหุบผาสูงชนั ชมบา้นโบราณกลางหุบเขา (โรงเต้ียม
เก่าซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั้งแต่ใน
สมยัราชวงศถ์งั ค.ศ. 618-907) ที่สวยจบัตาเม่ือมีแสงตกจาก
ดา้นบนหลุมบอ่ฟ้าสาดส่องเขา้มาใจกลางบา้น หลุมบ่อฟ้า 
แกรนดแ์คนยอน และบา้นโบราณ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นาํท่านเดินทางกลบั เมืองฉงช่ิง มีพื้นที่ 82,300 ก.ม.ติดกบั
มณฑลหูเป่ย ์ หูหนนั กุย้โจว เสชวนและฉ่านซี ภายในตวัเมืองมีแม่นํ้ าไหลพาดผา่นหลายสายเป็นเมือง
ขนาดใหญ่อนัดบั 8 ของจีน      จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงยา่นศูนยก์ารคา้บน ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย เพ่ือ
เลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกมากมาย ของกิน  ของท่ีระลึก   หรือซ้ือเป็นของฝากสาํหรับญาติสนิทมิตรสหาย 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 พักฉงช่ิง 重庆嘉发希尔顿逸林酒店  DoubleTree by Hilton Chongqing - Nan'an   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  
 
 

วันที่ส่ี                 (4)     หงหยาต้ง – ฉงช่ิง – อีช้าง (รถไฟความเร็วสูง) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นาํท่านเที่ยวชม หงหยาต้ง  อาคารขนาดใหญ่สร้างอยูบ่น
ภูเขา  ขนานไปกบัแม่นํ้าเจียหลิงโครงการ ประกอบดว้ย
โรงแรม ร้านจาํหน่ายสินคา้, ร้านอาหารพื้นเมือง , ร้านนํ้ าชา 
โรงละครซ่ึงลว้นแลว้แต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณ
ใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวชม   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ   เพือ่โดยสารรถไฟ
ความเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง) ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 4 ชัว่โมง ซ่ึงถือเป็นรถไฟชินคนัเซ็นเมืองจีนเลย
ทีเดียว  

……. น. เดินทางสู่เมืองอี๋ชาง  ขบวนรถไฟที่ D.... 
…….  น. ถึงเมืองอี๋ชาง เมืองเล็ก ๆ ตอนกลางของแม่นํ้าแยงซีเกียง 
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ก่อน ปี ค.ศ. 1978 ยงัเป็นเมืองที่มีพลเมืองประมาณ 3 แสนกวา่คนที่ไม่มีใครรู้จกั เน้ืองดว้ยรัฐบาลจีน
สร้างเขื่อนกกันํ้ าและโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ า ทาํให้เมืองอีชางกลายเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดงั
ของประเทศจีน นัน่คือการมาล่องเรือชมววิทิวทศัน์ของแม่นํ้ าแยงซีเกียงและการมาชมเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกที่ช่ือวา่ "ซานเสียตา้ป้า" 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พักอี๋ชาง ..   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ห้า                   (5) ล่องเรือชมเขื่อนเก๋อโจวป้า+เขื่อนซานเสียต้าป้า – อีช้าง – เซ่ียงไฮ้ (รถไฟความเร็วสูง)  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านล่องเรือชมแม่นํ้ าแยงซีเกียง ช่วง
ระหวา่ง เขื่อนเก๋อโจวป้าและเขื่อนซาน
เสียตา้ป้า ซ่ึงมีครวมยาว 37 กิโลเมตร 
เขื่อนเก๋อโจวป้า เป็นเขื่อนทดลองและ
เขื่อนตวัอยา่ง  
เพือ่ที่จะสร้างเขื่อนซานเสียตา้ป้าซ่ึงเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกเรือแล่นผา่นชม ช่องแคบ  ซีหลิงเสีย ซ่ึงเป็นช่องแคบที่ยาว
ที่สุด ที่เด่นเป็นพเิศษคือมีหาดมากมาย และนํ้ าไหลเช่ียวกราก   

  ชมอภิมหาโปรเจค็ตร์ะดบัโลกที่ไดรั้บการบนัทึกกินเนสบุค๊  
เขื่อนซานเสียต้าป้า  โครงการเขื่อนยกัษท์ี่ใหญ่โตที่สุดอีกอยา่ง

หน่ึงของจีน นบัตั้งแต่การสร้างกาํแพงเมืองจีน และเป็นที่น่า
ภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ การออกแบบเขื่อนทั้งหมด ส่วนใหญ่
เป็นวศิวกรชาวจีน มีความยาวทั้งหมด 2,309 เมตร สนัเขื่อนสูง 
185 เมตร ช่องระบายนํ้ าของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูใหเ้รือ
ผา่น 5 ลาํดบัชั้น เขื่อนน้ีถูกสร้างใหรั้บแรงสั่นสะเทือนจาก
แผน่ดินไหว ไดถึ้ง 7 เร็กเตอร์  

  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านกลบัขึ้นเรือ สู่ภตัตาคาร 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ    
14.55 น. เดินทางสู่เมืองเซ่ียงไฮ้  ขบวนรถไฟที่ D2208 
   รับประทานอาหารคํ่าบนรถไฟ 

22.24 น. ถึง มหานครเซ่ียงไฮ้ เมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน และยงั
เป็นศูนยก์ลางทางการเงินการธนาคารและยงัเป็นแหล่งที่นกั
ลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน มีพื้นที่ประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ลา้นคน    
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พักเซ่ียงไฮ้ 上海虹桥世茂睿选尚品酒店 MiniMax Premier Hotel Shanghai  ระดับ 5ดาวหรือเทียบเท่า  
 

วันที่หก          (6)  หอคอยไข่มุกบูรพา  - ถนนนานจิงลู่ - หาดเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ (หาดไว่ทาน) – รถไฟแม่เหล็ก 
                            -เซ่ียงไฮ้ –กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นนาํท่านชม หอคอยไข่มุกบูรพา หรือ  หอไข่มุกตะวันออก 
เป็นหอส่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์สูง 468 เมตร ลกัษณะเป็นไขมุ่ก 
11 ลูก แล ะ เสา 3 เสา ดา้นบนเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียง
กนัในแนวตั้ง ที่น่ีเป็นที่ทาํการของสถานีโทรทศัน์ 9 แห่ง และ
สถานีวทิย ุ 10 แห่ง ภายในหอกลมทาํเป็นภตัตาคาร โรงแรมหรู
ขนาด 25 หอ้ง 
จากนั้นสู่ยา่น ถนนนานจิงลู่  ซ่ึงเป็นถนนเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด  
และมีช่ือเสียงที่สุดของเมืองเซ่ียงไฮ ้ถนนแห่งน้ีเปรียบเสมือน
ยา่นสีลมของเมืองไทยและคลา้ยถนนออร์ชารดข์องเมือง
สิงคโปร์ ถนนน้ีมีความยาวถึง 5 กม. มีหา้งสรรพสินคา้มากมาย
อยูบ่นถนนแห่งน้ี ยา่นน้ีเป็นยา่นที่คึกคกัและทนัสมยัที่สุดใน
เมืองเซียงไฮใ้หท้่านไดช้อ้ปป้ิง สินคา้  Brand name  ทั้งสองขา้ง
ทางมีหา้ง สรรพสินคา้ใหท้่านเลือก ซ้ือมากมาย  
นาํท่านชม หาดเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้โฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ตน้กาํเนิด
อนัลือช่ือของตาํนานเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้ เป็นถนนที่สวยงามอนัดบั
หน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ ้ระหวา่งทางผา่นเขตเช่าของประเทศต่างๆ
ในสมยัอาณานิคมพร้อมชม อาคารสูงตระหง่าน ซ่ึงเป็น
ศิลปกรรมสไตลย์โุรป     

           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินโดยรถไฟแม่เหล็ก
เซ่ียงไฮ้ ถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึง ความเจริญกา้วหนา้ของ
เมืองเซ่ียงไฮ ้ใชเ้วลาวิง่เพยีง 7 นาที 20 วนิาที จากสนามบินผูต่ง
สู่ตวัเมืองเซ่ียงไฮ ้รถไฟแม่เหล็กของเซ่ียงไฮว้ิง่ดว้ยความเร็ว 430 กิโลเมตร/ต่อชัว่โมง  

 17.20 น          บินลดัฟ้ากลบัสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG665 
21.15 น         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

https://www.agoda.com/zh-cn/minimax-premier-hotel-shanghai-hongqiao/hotel/shanghai-cn.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8


บริษทั แกรนด ์ทวัร์ แอนด ์เทรด จาํกดั Tel : 0-2116-5291-4   

ก าหนดการเดนิทาง                                                                                                                                                                    
      

อตัราค่าบริการ  
 

ผู้ใหญ่ (พกั 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึน้ไป     ท่านละ      39,800.-บาท   5,800.-บาท  

 
อัตรานี้รวม   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่านํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
   ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ป  (มีวีซ่าจีนแลว้ คืน 1000 บาท)  บตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุม้ือตามรายการ    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุทกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานี้ไม่รวม    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้. 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน                                            
   ค่านํ้าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  

1.    หนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) เล่มจริง มีอายุเหลือใชไ้ม่ต า่กว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 น้ิว ท่านละ 1 รูป (ไม่รบัรูปถ่ายขา้ราชการ) 
3.     กรณีเป็นเด็กเดินทาง   ตอ้งมีหนงัสือรบัรองจากพอ่แม่ และสมุดเงินฝากของพ่อแม่  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น + ส าเนาบตัรประชาชน ของพอ่แม่  +  ส าเนาหนา้พาสปอรต์พ่อแม่ 
6.    ใบเกิดเด็ก  หรือ  (สูติบตัร) อายุต  า่กว่า18ปี  

 
 

 
 

  อตัราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

   ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


