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ทัวร์ฉงชิง่ อูห่ลง ตัาจู๋ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว ไม่เข้าร้านรัฐบาล
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...

ชมมรดกโลก

อุทยานเขานางฟ้า
อุทยานแหง่ชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
พระแกะสลักหนิต้าจู๋
ถ้ำฝูหยงตัง



ประวัติศาสตร์

หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 

สบาย  ๆช้อป

ล่องเรอืสำราญ
ถนนคนเดิน เจีย ฟ่าง เป่ย 
หงหยาตัง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     6 - 7    คน 26,900

เดินทาง     8 - 9    คน 21,900

เดินทาง  10  คน  ข้ึนไป 20,900

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินฉงช่ิง - เมืองอูห่ลง



การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - W
สายการบินไทยสมายล์
10:30   เหนิฟ้าสู่เมืองฉงชิ่ง  เท่ียวบินท่ี WE 684
14:50   ถึงสนามบินฉงชิ่งซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่ง
หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 
เดินทางสู่เมืองอู่หลง ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ถึงอู่หลง ทานอาหารเย็น
ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

เมืองอู่หลง  

ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง
เป็นเมืองท่ีอยู่ท่ามกลางหบุเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง
ทำให้เมืองนี้ มีป่าไม้และพื้ นท่ีสีเขียวเยอะและอากาศดี
มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่หา่งจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130
กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองอู่หลง  เมืองท่ีอยู่ท่ามกลางหบุเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง 

อาหาร เย็น    ภัตตาคาร

ท่ีพัก Yi Yun Holiday Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินฉงช่ิง - เมืองอูห่ลง

วันท่ี 2
อูห่ลง - อทุยานเขานางฟ้ารวมรถไฟเล็ก - อทุยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า 
รวมรถ+ลิฟต์+รถแบตเตอรี+่ระเบียงแก้ว



การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานเขานางฟ้า+รถไฟฟ้าเล็ก 
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อ ชมน้ำตกหบุผาสวรรค์และรอยแยกแหง่ปฐพี เวลา
สมควรเดินทางกลับท่ีพักและทานอาหารเย็น

อุทยานเขานางฟ้า

Xiannu Mountain อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน
เป็นอุทยานทม่ีชีอเสียงในเรือ่งความสวยงามทางธรรมชาตท่ีมีความสวยงามแตกต่าง
กันไปในแต่ละฤดู จนได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแหง่ 4 สิ่งมหัศจรรย์คือ 
ป่าไม้หนาแนน่  ยอดเขาประหลาด  ทุ่งหญ้าเลี้ ยงสัตว์ และลานเล่น หมิะในฤดหนาว
ฤดูใบไม้ผลิจะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสี

สโนว์โดมบนภูเขานางฟ้า 

SNOW DOME ลานสกีในรม่
ขอให้สนกุสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่ีมีอยู่มากมายภายในสโนว์โดม
หรอืจะเล่นสโนว์สเลด อย่างสนกุสนาน ลานสกีนี้ เหมาะกับท้ังเด็กและผู้ ใหญ่
ปล่อยความสนกุให้เต็มท่ี

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

อุทยานเขานางฟ้า Xiannu Mountain อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดับ 4A
ของประเทศจีน 
สโนว์โดมบนภูเขานางฟ้า SNOW DOME ลานสกีในรม่ 
ราคาทัวร์ไม่ได้รวมค่าผ่านประตู และค่าเคร ื่องเล่นต่างๆภายในลานสกี
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์  เทียนเชิงซ่านเฉียว  มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A 
น้ำตกหุบผาสวรรค์ น้ำตกสายน้อยใหญ่ท่ีไหลลงมาจากรอยแยกหบุเขา

วันท่ี 2
อูห่ลง - อทุยานเขานางฟ้ารวมรถไฟเล็ก - อทุยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า 
รวมรถ+ลิฟต์+รถแบตเตอรี+่ระเบียงแก้ว



อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคารในอุทยานฯ
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Yi Yun Holiday Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
อูห่ลง - อทุยานเขานางฟ้ารวมรถไฟเล็ก - อทุยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า 
รวมรถ+ลิฟต์+รถแบตเตอรี+่ระเบียงแก้ว

วันท่ี 3
อูห่ลง - ถ้ำฝูหยงตังรวมกระเช้า - ฉงช่ิง - ถนนคนเดินเจ๋ียฟ่างเปย -
ล่องเรอืชมวิวกลางคืนเหล่ียงเจียง



การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมถ้ำฝูหยงตัง มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A
ก่อนท่ีจะเดินทางกลับฉงชิ่ง
เดินทางกลับฉงชิ่ง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง อิสระท่ีถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย
หลหังอาหารเย็น นัง่เรอืชมวิวกลางคืนเหลี่ยงเจียง

ถ้ำฝูหยง หรอื ฝูหยงต้ง 

Furong Cave  อยู่หา่งจากเมืองอู่หลง Wulong ประมาณ 20 กม.
ถ้ำนี้ ถูกพบโดยบังเอิญเม่ือปี คศ.1993
ชาวนาคนหนึง่ติดตามสัตว์เลี้ ยงของตนไปพบปากถ้ำแต่ไม่กล้าท่ีจะเข้าไปจึงได้ไปแจ้
งหัวหน้าหมู่บ้าน ระดมคนมาช่วยกันค้นหาสัตว์
และพบว่าเป็นถ้ำมีขนาดกว้างใหญ่มาก มีหนิงอกหนิย้อยสวยงาม ในปี 1994
จึงเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม และในปี 2006
ก็ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A
นับว่าเป็นถ้ำท่ีใหญ่และซับซ้อนท่ีสุดถ้ำหนึง่ของโลก

ถ้ำฝูหยง เป็นถ้ำเดียวของจีนท่ีเป็นมรดกโลก ยาวถึง 2,846 เมตรและมีส่วนกว้างถึง
30-50 เมตร ภายในถ้ำมีสามส่วน แต่เปิดให้เข้าชมส่วนเดียว
อีกสองส่วนยังอยู่ในการสำรวจทางธรณวิีทยา
เนือ่งจากสันนษิฐานว่าถ้ำนี้ เกิดข้ึนเม่ือ 500 ล้านปีท่ีผ่านมา
ในส่วนท่ีเปิดให้เข้าชมน้ันมีชนดิของหนิงอกหนิย้อยกว่า 30 ชนดิ

วันท่ี 3
อูห่ลง - ถ้ำฝูหยงตังรวมกระเช้า - ฉงช่ิง - ถนนคนเดินเจ๋ียฟ่างเปย -
ล่องเรอืชมวิวกลางคืนเหล่ียงเจียง



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ถ้ำฝูหยง หรอื ฝูหยงต้ง  Furong Cave  อยู่หา่งจากเมืองอู่หลง Wulong ประมาณ 20
กม.ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำท่ีสวยท่ีสุดของประเทศจีน
เดินทางเดินทางกลับยังฉงชิ่ง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
ถนนคนเดิน เจีย ฟ่าง เป่ย Jie Fang Bei แหล่งชอปป้ิงใจกลางเมืองฉงชิ่ง
และยังเป็นศูนย์รวมเหล่านักช้อปไม่ต่ำกว่าหลักแสนคนต่อวันอีกด้วย
ล่องเร ือสำราญ  ชมทัศนยีภาพของแม่น้ำแยงซี เป็นอีก 1 โปรแกรมท่ีไม่ควรพลาด 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก East Garden Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
อูห่ลง - ถ้ำฝูหยงตังรวมกระเช้า - ฉงช่ิง - ถนนคนเดินเจ๋ียฟ่างเปย -
ล่องเรอืชมวิวกลางคืนเหล่ียงเจียง

วันท่ี 4
ฉงช่ิง - ต้าจู๋ - หน้าผาพระพุทธรปูหินแกะสลัก - ฉงช่ิง -  หมู่บ้านโบราณฉอืช่ีโข่ว



การเดินทาง ช่วงเช้า + ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวเมือต้าจู๋  ชมพระพุทธรปูหนิแกะสลัก มรดกโลก
เดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง ชมชิมช้อปท่ีหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 

ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก 

ท่ีมีความสวยงาม อายุพันกว่าปี ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแหง่การแกะสลักบนผาหนิ
ซึ่งได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี คศ. 1999  ต้าจู๋
หรอืเมืองเท้าใหญ่ ต้ังอยู่ท่ามกลางภูเขา 5 ลูก คือ เป๋ยซาน เป้าติ่งซาน หนานซาน
สือเหมินซาน จุดท่ีเป็นสุดยอดของงานแกะสลัดต้าจู๋  คือโค้งพระพุทธรปูใหญ่
ถ้ำศาสนา และรปูพระโพธสัิตว์กวนอิมพันมือ
งานแกะสลักหนิบนผาหนิแกะสลักต้าจู๋  แบ่งออกได้เป็น 75 จุด
มีรปูแกะสลักมากกว่า 5 หม่ืนชิ้ น โดยแบ่งงานแกะสลักออกเป็น 5 สถานท่ี คือ
งานแกะสลักเป่ยซาน งานแกะสลักสือจ้วนซาน งานแกะสลักสือเหมินซาน 
งานแกะสลักเป้าติ่ง และงานแกะสลักหนานซาน

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก ท่ีมีความสวยงาม อายุพันกว่าปี
ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแหง่การแกะสลักบนผาหนิ
หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว  เป็นหมู่บ้านอนรัุกษ์วัฒนธรรม
และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก East Garden Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
ฉงช่ิง - ต้าจู๋ - หน้าผาพระพุทธรปูหินแกะสลัก - ฉงช่ิง -  หมู่บ้านโบราณฉอืช่ีโข่ว



วันท่ี 5
ฉงช่ิง - มหาศาลาประชาคม ชมด้านนอก - หงหยาตัง - BTS LIZIBA - กรงุเทพฯ

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น  มหาศาลาประชาคม ชมด้านนอก  หงหยาตัง

เดินทางสู่ BTS LIZIBA นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:15    เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาตินครฉงชิ่ง โดยสายการไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี
WE 685
18:00    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

มหาศาลาประชาคม 

ท่ีมหานครฉงชิ่ง เป็นโรงละครท่ีสามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน
และใช้เป็นสถานท่ีจัดการแสดงและการประชุมสำคัญต่างๆ มากมาย
มีความสวยงามและโดดเด่นจากสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างยุคราชวงศ์หมิงแ
ละราชวงศ์ชิง ท่ีนีถ่ือเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย

หงหยาต้ง 

เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายช้ัน ในส่วนของช้ัน 4
จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ท่ีโดดเด่นเหน็จะเป็นสินค้าแปรรปูและเครือ่งเทศ
โดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบท่ีชาวจีนเสฉวน นยิมใส่ลงไปในอาหาร มีรสเผ็ด กลิ่นฉุน
เม่ือทานเข้าไปอาจเกิดอาการลิ้ นชาได้บรรยากาศโดยรอบ ได้อารมณ์แบบจีนโบราณ
ท้ังผู้ คน ร้านค้า การตกแต่ง และทิวทัศน์ยามค่ำคืนท่ีสวยงาม 



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

มหาศาลาประชาคม  โรงละครท่ีสามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน
และใช้เป็นสถานท่ีจัดการแสดงและการประชุมสำคัญต่างๆ 
หงหยาต้ง  เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายช้ัน ในส่วนของช้ัน 4
จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ
สถานี BTS LIZIBA  เป็นรถไฟฟ้าท่ีมีความแปลกไม่เหมือนใคร
เนือ่งจากถูกสร้างข้ึนมาให้ลอดผ่านอาคารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทุบตึกท้ิง

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 5
ฉงช่ิง - มหาศาลาประชาคม ชมด้านนอก - หงหยาตัง - BTS LIZIBA - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์



ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้า

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/china/657

https://www.atsiamtour.com/china/657
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