กาหนดการเดินทาง วันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2562
วันแรก

(1) ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครฉงชิ่ง – ต้ าจู๋

08.30 น.

ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้ าหมายเลข 2-4
โรว์ D เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกแก่ท่าน

11.05 น.
15.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG2684

ถึงสนามบิน เมืองฉงชิ่ง ฉงชิ่งเป็ นเมืองใหญ่หนึ่ งในสี่ของจีน
ที่ข้ นึ ตรงต่อส่วนกลาง โดยมีสมญานามว่าเป็ นเมืองคีรี เมือง
เตาไฟ และ เมืองหมอก มีประวัติอนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าจู๋ เป็ นอําเภอเล็กๆทีอ่ ยูท่ ่ามกลางภูเขา 5 ลูก คือ ภูเขาเป่ ยซัน ภูเขาเป๋ าติง่ ซัน
ภูเขาหนันซัน ภูเขาสือจ้วนซัน และภูเขาสือเหมินซัน เป็ นเมืองที่มีพ้นื ที่สีเขียวด้วยผืนป่ าและอากาศเย็น
สบายตลอดปี ซึ่งอยูห่ ่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหิน
แกะสลัก” ทัว่ ทั้งเมืองมีศิลปะรู ปปั้ นหินแกะสลักกว่า 50,000 ชิ้น จารึ กคําสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น
บริ ษทั แกรนด์ ทัวร์ แอนด์ เทรด จํากัด Tel : 0-2116-5291-4

คา่

กระจายกันอยูบ่ นหน้าผากว่า 75 จุด ในบริ เวณ 5 ภูเขา คือ เป่ าติ่งซาน เป่ ยซาน หนันซาน สือเหมินซาน
และสือจ้วนซาน
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักต้ าจู๋ Ramada Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

(2) ต้ าจู๋ – เขาหินแกะสลักเป่ าติง่ ซาน – อู่หลง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเยีย่ มชมทัศนียภาพที่มีชื่อเสี ยง เขาหิน
แกะสลักเป่ าติ่งซาน
เขาแห่งนี้มีพระพุทธรู ปหิน
แกะสลักที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถงั ราชวงศ์
ซ่งเหนือและซ่งใต้ รวม 50,000 กว่ารู ป มีรูปร่ างลักษณะ
ที่ต่างกันมากมายฝี มือประณี ตเป็ นไปตามแต่ละสมัยที่มี
การแกะสลักเพิม่ เติมขึ้นมาจึงได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้วา่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าค่า
ของโลกในปี ค.ศ.1999
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง เมืองอู่หลง ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยู่
ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทําให้เมืองนี้มีป่า
ไม้และพืน้ ที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ าํ อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3
สะพานที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร และเกิดหลุมบ่อฟ้ าเทียนเกิง ที่มีหน้าผาแคนยอนใหญ่
สูงชัน 200-400 เมตร จนเกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถํ้า 4 แห่ง และเกิดธารนํ้าใต้ดินอีกหลายสาย หลุมบ่อฟ้ า
เมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากที่ไกล ๆ จะเหมือนมีแอ่งนํ้าที่อยูก่ ลางหุบเขา และ
เมื่อเดินไปใกล้ ๆ จะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยูท่ ่ามกลางภูเขา

เที่ยง

คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก

重慶仙女山明宇尚雅酒店 ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันที่สอง

(2) นครฉงชิ่ง – อู่หลง – หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ( รวมรถอุทยานและรถกอล์ฟ ) – ฉงชิ่ง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมนําท่านเที่ยวชมสุด
ยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน
อุทยานแห่ งชาติหลุมบ่ อฟ้า ภูผาที่น่าอัศจรรย์ จากนั้น โดย
ลิฟท์ แก้ วที่หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ชม ซานเฉียว 3
สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 กม. กว้าง 10-200 เมตร
แผ่นดินมีการยุบตัวลงเนื่องมาจากการกัดเซาะของนํ้า
บริ ษทั แกรนด์ ทัวร์ แอนด์ เทรด จํากัด Tel : 0-2116-5291-4

ทําให้ เป็ นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่ อง “ศึกโค่น
บัลลังก์วงั ทอง” Curse of the golden flower ซึ่งนําแสดง
โดยโจว เหวินฟะ ดาราดังของ ฮ่องกง ( รวมรถอุทยาน
และรถกอล์ฟ ) นําท่านไปชมแคนยอนโดยลิฟต์ตวั ใหญ่ริม
ผา ชมหุบผาสูงชัน ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยม
เก่าซึ่งเป็ นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ใน
สมัยราชวงศ์ถงั ค.ศ. 618-907) ที่สวยจับตาเมื่อมีแสงตกจาก
ด้านบนหลุมบ่อฟ้ าสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้าน หลุมบ่อฟ้ า
แกรนด์แคนยอน และบ้านโบราณ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

คา่

นําท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง มีพ้นื ที่ 82,300 ก.ม.ติดกับ
มณฑลหูเป่ ย์ หูหนัน กุย้ โจว เสชวนและฉ่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ าํ ไหลพาดผ่านหลายสายเป็ นเมือง
ขนาดใหญ่อนั ดับ 8 ของจีน
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งย่านศูนย์การค้าบน ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเปย เพื่อ
เลือกซื้อสิ นค้าราคาถูกมากมาย ของกิน ของที่ระลึก หรื อซื้อเป็ นของฝากสําหรับญาติสนิ ทมิตรสหาย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักฉงชิ่ง 重庆嘉发希尔顿逸林酒店 DoubleTree by Hilton Chongqing - Nan'an ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

(4) หงหยาต้ ง – ฉงชิ่ง – อีช้ าง (รถไฟความเร็วสู ง)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเที่ยวชม หงหยาต้ ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยูบ่ น
ภูเขา ขนานไปกับแม่น้ าํ เจียหลิงโครงการ ประกอบด้วย
โรงแรม ร้านจําหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง , ร้านนํ้าชา
โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรู ปแบบโบราณ
ให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสําหรับนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวชม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
เพือ่ โดยสารรถไฟ
ความเร็วสู ง (300 km/ชั่วโมง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง ซึ่ งถือเป็ นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลย
ทีเดียว
เดินทางสู่เมืองอี๋ชาง ขบวนรถไฟที่ D....
ถึงเมืองอี๋ชาง เมืองเล็ก ๆ ตอนกลางของแม่น้ าํ แยงซีเกียง

เที่ยง

……. น.
……. น.

บริ ษทั แกรนด์ ทัวร์ แอนด์ เทรด จํากัด Tel : 0-2116-5291-4

ก่อน ปี ค.ศ. 1978 ยังเป็ นเมืองที่มีพลเมืองประมาณ 3 แสนกว่าคนที่ไม่มีใครรู ้จกั เนื้องด้วยรัฐบาลจีน
สร้างเขื่อนกักนํ้าและโรงงานผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้า ทําให้เมืองอีชางกลายเป็ นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง
ของประเทศจีน นัน่ คือการมาล่องเรื อชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ าํ แยงซีเกียงและการมาชมเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกที่ชื่อว่า "ซานเสียต้าป้ า"
คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักอี๋ชาง .. ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า

(5) ล่ องเรือชมเขื่อนเก๋อโจวป้ า+เขื่อนซานเสี ยต้ าป้ า – อีช้ าง – เซี่ยงไฮ้ (รถไฟความเร็วสู ง)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านล่องเรื อชมแม่น้ าํ แยงซีเกียง ช่วง
ระหว่าง เขื่อนเก๋ อโจวป้ าและเขื่อนซาน
เสียต้าป้ า ซึ่งมีครวมยาว 37 กิโลเมตร
เขื่อนเก๋ อโจวป้ า เป็ นเขื่อนทดลองและ
เขื่อนตัวอย่าง
เพือ่ ที่จะสร้างเขื่อนซานเสียต้าป้ าซึ่งเป็ นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกเรื อแล่นผ่านชม ช่ องแคบ ซีหลิงเสี ย ซึ่งเป็ นช่องแคบที่ยาว
ที่สุด ที่เด่นเป็ นพิเศษคือมีหาดมากมาย และนํ้าไหลเชี่ยวกราก
ชมอภิมหาโปรเจ็คต์ระดับโลกที่ได้รับการบันทึกกินเนสบุค๊
เขื่อนซานเสี ยต้ าป้ า โครงการเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่าง

เที่ยง
14.55 น.
22.24 น.

หนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกําแพงเมืองจีน และเป็ นที่น่า
ภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ การออกแบบเขื่อนทั้งหมด ส่วนใหญ่
เป็ นวิศวกรชาวจีน มีความยาวทั้งหมด 2,309 เมตร สันเขื่อนสูง
185 เมตร ช่องระบายนํ้าของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรื อ
ผ่าน 5 ลําดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสัน่ สะเทือนจาก
แผ่นดินไหว ได้ถึง 7 เร็กเตอร์
ได้เวลาอันสมควร นําท่านกลับขึ้นเรื อ สู่ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
เดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ขบวนรถไฟที่ D2208
 รับประทานอาหารคํ่าบนรถไฟ
ถึง มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เจริ ญที่สุดในประเทศจีน และยัง
เป็ นศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารและยังเป็ นแหล่งที่นกั
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพ้นื ที่ประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน
บริ ษทั แกรนด์ ทัวร์ แอนด์ เทรด จํากัด Tel : 0-2116-5291-4

พักเซี่ยงไฮ้ 上海虹桥世茂睿选尚品酒店 MiniMax Premier Hotel Shanghai ระดับ 5ดาวหรือเทียบเท่ า
วันที่หก
เช้ า

17.20 น
21.15 น

(6) หอคอยไข่ มุกบูรพา - ถนนนานจิงลู่ - หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ ทาน) – รถไฟแม่ เหล็ก
-เซี่ยงไฮ้ –กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านชม หอคอยไข่ มุกบูรพา หรือ หอไข่ มุกตะวันออก
เป็ นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร ลักษณะเป็ นไข่มุก
11 ลูก แล ะ เสา 3 เสา ด้านบนเป็ นรู ปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรี ยง
กันในแนวตั้ง ที่นี่เป็ นที่ทาํ การของสถานีโทรทัศน์ 9 แห่ง และ
สถานีวทิ ยุ 10 แห่ง ภายในหอกลมทําเป็ นภัตตาคาร โรงแรมหรู
ขนาด 25 ห้อง
จากนั้นสู่ยา่ น ถนนนานจิงลู่ ซึ่งเป็ นถนนเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด
และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้เปรี ยบเสมือน
ย่านสีลมของเมืองไทยและคล้ายถนนออร์ชารด์ของเมือง
สิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีหา้ งสรรพสินค้ามากมาย
อยูบ่ นถนนแห่งนี้ ย่านนี้เป็ นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดใน
เมืองเซียงไฮ้ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง สินค้า Brand name ทั้งสองข้าง
ทางมีหา้ ง สรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย
นําท่านชม หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ โฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกําเนิด
อันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับ
หนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ
ในสมัยอาณานิคมพร้อมชม อาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็ น
ศิลปกรรมสไตล์ยโุ รป
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินโดยรถไฟแม่ เหล็ก
เซี่ยงไฮ้ ถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึง ความเจริ ญก้าวหน้าของ
เมืองเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาวิง่ เพียง 7 นาที 20 วินาที จากสนามบินผูต่ ง
สู่ตวั เมืองเซี่ยงไฮ้ รถไฟแม่เหล็กของเซี่ยงไฮ้วงิ่ ด้วยความเร็ว 430 กิโลเมตร/ต่อชัว่ โมง
บินลัดฟ้ ากลับสู่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG665
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
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กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 20 ท่ าน ขึน้ ไป ท่ านละ

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)
39,800.-บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
5,800.-บาท

อัตรานี้รวม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวกรุ๊ ป (มีวีซ่าจีนแล้ว คืน 1000 บาท)
 บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่ รวม






ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่ งหนังสือเดินทางล่าช้า
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ามี )

 ยืน่ วีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,100 บาท

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน
1.
หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2.
รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ ว ท่านละ 1 รูป (ไม่รบั รูปถ่ายข้าราชการ)
3.
กรณีเป็ นเด็กเดินทาง ต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่ และสมุดเงินฝากของพ่อแม่
5.
สาเนาทะเบียนบ้าน + สาเนาบัตรประชาชน ของพ่อแม่ + สาเนาหน้าพาสปอร์ตพ่อแม่
6.
ใบเกิดเด็ก หรือ (สูติบตั ร) อายุต ่ากว่า18ปี

หมายเหตุ
-บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิ ทธิ์ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้า
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆ ที่อยู่
เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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