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รหัสทวัร ์SHWECKG1 

ทวัรฉ์งชิง่ อูห่ลง หลมุฟ้าสะพานสวรรค ์

4 วนั 3 คนื  

 
กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกด,์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 

กําหนดการ ::  

วนัแรก พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชัน้  4 

เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ THAI SMILE(WE)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก
ใหก้บัทา่น 

11.05 น. เหริฟ้าสู ่ เมอืงฉงชิง่โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE684 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงฉงชิง่ ตัง้อยูภ่าคตะวนัตกของประเทศจนี ทัง้เป็นมหานครทีใ่หญ่
ทีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ เป็นหมูบ่า้นทีม่ชีนเผา่กลุม่

นอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยู ่อาคารบา้นเรอืนภายในหมูบ่า้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนี
ดัง้เดมิไว ้อสิระใหท้า่นสมัผัสกลิน่อายยอ้นยคุสมัยราชวงศซ์ง่หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของ

ฝาก 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัทีW่ELL HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง ฉงชิง่-อูห่ลง-อุทยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์(รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี)่-ระเบยีงกระจก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงอูห่ลง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออก

เฉยีงใตข้องเมอืงฉงชิง่ เป็นเมอืงทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขาสงู มแีมน่ ้าอูเ่จยีงตดัผา่นเป็นแมน่ ้าสายหลกัใน

เมอืงอูห่ลง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ อุทยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค  ์(รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรีส่ลบักนั) ภู

ผาทีน่่าอศัจรรย ์ชม 3 สะพานสวรรค ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิหลง่ใหมล่า่สดุทีไ่ดรั้บการ
รับรองจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 นอกจากนีบ้รเิวณหบุเหวดา้นลา่ง

ยังเป็นทีต่ัง้ของ บา้นโบราณกลางหบุเขา เป็นฉากใหญท่ีใ่ชถ้า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง ศกึโคน่
บลัลงักว์งัทองลา่สดุเป็นฉากหลงัของภาพยนตรฮ์อลวีูด้เรือ่งTRANSFORMERS 4 จากนัน้น า

ทา่นชม ระเบยีงกระจก ขนาดใหญ ่กวา้ง 26 ตารางเมตร ยืน่ออกมาจากหนา้ผาของภเูขาลกูหนึง่

ในอทุยานหลมุฟ้า 3สะพานสวรรค ์เป็นจดุชมววิแหง่ใหมใ่นอทุยาน ดว้ยความสงูถงึ 1,200 เมตร
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เหนอืระดบัน ้าทะเล 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัทีT่IANYU HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม นํา้ตกหบุผาสวรรค-์อูห่ลง-ฉงชิง่-ตลาดขายสง่ฉาวเทยีนเหมนิ-มหาศาลาประชาคม (ชม

ดา้นนอก) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมนํา้ตกหบุผาสวรรคร์อยแยกแหง่ปฐพมีรดกโลกทางธรรมชาตริะดบั 5Aเป็นสายน ้าทีต่ก

ลงมาจากหนา้ผาสงู ตามรอยเลือ่นของเปลอืกโลกทีแ่ตกออกจากกนัท าใหก้ลายเป็นหบุเหวทีล่กึ

มากจงึเป็นทีม่าของค าวา่ “ รอยแยกของปฐพ ี” เสน้ทางเดนิชม น ้าตกหบุผาสวรรค ์รอยแยกแหง่
ปฐพ ีเป็นเสน้ทางทีเ่ดนิลงแบบขัน้บนัไดแลว้ปนูดว้ยคอนกรตี น ้าตกหบุผาสวรรคอ์ากาศเย็นสบาย 

เป็นเสน้ทางแบบเดนิชมธรรมชาตริะยะทาง 2 กโิลเมตร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงฉงชิง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของ

สาธารณรัฐประชาชนจนี น าทา่นเดนิทางสู่ตลาดขายสง่ฉาวเทยีนเหมนิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หา
สนิคา้นานาชนดิ ฝากญาตสินทิมติรสหาย  จากนัน้น าทา่นชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บ

ภาพบรรยากาศดา้นนอก) ซึง่จอมพลเฮอ่หลง เป็นผูร้เิริม่โครงการ เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระชมุสภา

ผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จคุนไดกว้า่ 4,000 คน จ าลองแบบมาจากหอเทยีนถานทีเ่มอืง
ปักกิง่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัทีW่ELL HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย-อสิระชอ้ปป้ิงหงหยาตง้-ฉงชิง่-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย  ศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญใ่จกลางเมอืง เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ กวา่ 3,000 รา้นอาหาร จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงหงหยาตง้ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

ขนาดใหญ ่แบง่เป็นโซนหลายชัน้ ในสว่นของชัน้ 4 จะเป็นตลาดของกนิ เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย 
ตกแตง่ในสไตลจ์นีโบราณ ทีโ่ดดเดน่เห็นจะเป็นสนิคา้แปรรูปและเครือ่งเทศโดยเฉพาะหมาลา่  วตัุ

ดบิทีช่าวจนีเสฉวน นยิมใสล่งไปในอาหาร 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิฉงชิง่ 

16.10 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE685 

18.30 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

ขอ้ควรระวงั!!!  

ทา่นใดทีต่อ้งออกต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ)กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุคร ัง้  

*กอ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก พักหอ้งละ  

2 ทา่นราคาทา่นละ 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่09-12 / 23-26 กมุภาพันธ ์2560 16,400 บาท 4,000 บาท 

วนัที ่09-12 / 23-26 มนีาคม 2560 16,400 บาท 4,000 บาท 
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อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  

 คา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ทอ่งเทีย่ว ราคา 800 บาท (ซึง่ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มหมูค่ณะเทา่น ัน้) 

 กรณีทีไ่มส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วได ้บรษิทั ฯ มคีวามจําเป็นตอ้งยืน่วซีา่เดีย่ว (ปกต ิ4 วนั

ทําการ) ตอ้งชําระคา่สว่นตา่งเพิม่ ทา่นละ 700 บาท) 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการใหย้ืน่วซีา่เดีย่ว (ปกต ิ4 วนัทําการ ) ตอ้งชําระคา่สว่นตา่งเพิม่ ทา่นละ 700 

บาท) 

หมายเหต ุ: ท ัง้นี ้อตัราดงักลา่วขา้งตน้ สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม , คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 

บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แต ่1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผู ้

ทีม่อีายสุงูกวา่ 70 ปี ขึน้ไป คา่ชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของคา่ชดเชยทีร่ะบุ

ไวใ้นกรรมธรรม ์ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมี

เอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้ลอบคลมุในเรือ่งของ

สขุภาพ ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ท ัง้นีอ้ตัราเบีย้

ประกนัเร ิม่ตน้ที ่330 บาท ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั , การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการที่

เกีย่วขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา , การฆา่ตวัตาย , 

เสยีสต ,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ , บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร , การบาดเจ็บ

เนือ่งมาจากอาชญากรรม , จลาจล, นัดหยดุงาน , การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ  

 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร , คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 กรุณาเตรยีมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 120 หยวน(เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 คา่ VAT 7 %หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทีถ่กูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่

ภาษมีูลคา่เพิม่ และหกั ณ ทีจ่า่ย  จากยอดขายจรงิท ัง้หมดเทา่น ัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิทัฯ จะออก

ใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษิทัทวัรเ์ทา่น ัน้ 

 


