 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 13:11

ทัวร์ฉงชิง่ อหู่ ลง ตัาจ๋ ู 5 วัน 4 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว ไมเ่ ข้าร้านรัฐบาล
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ // ราคาทัวร์ไมเ่ ข้าร้านรัฐบาล...
ชมมรดกโลก

อุทยานเขานางฟ้ า
อุทยานแหง่ ชาติหลุมฟ้ า 3 สะพานสวรรค์
พระแกะสลักหนิ ต้าจ๋ ู
ถ้ำฝูหยงตัง

ประวัติศาสตร์

หมบู่ ้ านโบราณฉือชี่โขว่
สบายๆ ช้อป

ล่องเรอื สำราญ
ถนนคนเดิน เจีย ฟ่าง เป่ย
หงหยาตัง




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คน ขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่ม

26,900
21,900
20,900
3,900

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองอหู่ ลง

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองอหู่ ลง
การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

08:00 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - W
สายการบินไทยสมายล์
10:30 เหนิ ฟ้ าสเู่ มืองฉงชิ่ง เที่ยวบินที่ WE 684
14:50 ถึงสนามบินฉงชิ่งซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่ง
หลังผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
เดินทางสู่เมืองอู่หลง ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ถึงอู่หลง ทานอาหารเย็น
ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
เมืองอหู่ ลง

ตั้ งอยทู่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง
เป็นเมืองที่อยทู่ า่ มกลางหบุ เขาโอบล้อมด้วยภเู ขาสงู
ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี
มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่หา่ งจากเมืองฉงช่งิ ประมาณ 130
กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองอู่หลง

อาหาร
ท่ีพัก

วันที่ 2

เมืองที่อยู่ท่ามกลางหบุ เขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง

ภัตตาคาร
Yi Yun Holiday Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เย็น

อหู่ ลง - อทุ ยานเขานางฟ้ ารวมรถไฟเล็ก - อทุ ยานแหง่ ชาติหลมุ บอ่ ฟ้ า
รวมรถ+ลิฟต์+รถแบตเตอรี+่ ระเบียงแก้ว

วันที่ 2

อหู่ ลง - อทุ ยานเขานางฟ้ ารวมรถไฟเล็ก - อทุ ยานแหง่ ชาติหลุมบอ่ ฟ้ า
รวมรถ+ลิฟต์+รถแบตเตอรี+่ ระเบียงแก้ว
การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยว อุทยานเขานางฟ้ า+รถไฟฟ้ าเล็ก
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ ชมน้ำตกหบุ ผาสวรรค์และรอยแยกแหง่ ปฐพี เวลา
สมควรเดินทางกลับที่พักและทานอาหารเย็น
อุทยานเขานางฟ้ า

Xiannu Mountain อุทยานทอ่ งเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน
เป็นอุทยานทมี่ชีอเสียงในเรือ่ งความสวยงามทางธรรมชาตที่มีความสวยงามแตกตา่ ง
กันไปในแตล่ ะฤดู จนได้รับสมญานามวา่ เป็นดินแดนแหง่ 4 สิ่งมหัศจรรย์คือ
ป่าไม้หนาแนน่ ยอดเขาประหลาด ทงุ่ หญ้าเลี้ ยงสัตว์ และลานเลน่ หมิ ะในฤดหนาว
ฤดใู บไม้ผลิจะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสี
สโนว์โดมบนภูเขานางฟ้ า

ลานสกีในรม่
ขอให้สนกุ สนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มีอยู่มากมายภายในสโนว์โดม
หรอื จะเลน่ สโนว์สเลด อยา่ งสนกุ สนาน ลานสกีน้ เี หมาะกับทั้ งเด็กและผ้ ใู หญ่
ปลอ่ ยความสนกุ ให้เต็มที่
SNOW DOME

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

า Xiannu Mountain อุทยานทอ่ งเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A
ของประเทศจีน
สโนว์โดมบนภเู ขานางฟ้ า SNOW DOME ลานสกีในรม่
ราคาทั วร์ไม่ได้รวมค่าผ่านประตู และค่าเครื่องเล่นต่างๆภายในลานสกี
อุทยานแหง่ ชาติหลุมฟ้ า 3 สะพานสวรรค์ เทียนเชิงซา่ นเฉียว มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A
น้ำตกหุบผาสวรรค์ น้ำตกสายน้อยใหญท
่ ี่ไหลลงมาจากรอยแยกหบุ เขา
อุทยานเขานางฟ้

วันที่ 2

อหู่ ลง - อทุ ยานเขานางฟ้ ารวมรถไฟเล็ก - อทุ ยานแหง่ ชาติหลุมบอ่ ฟ้ า
รวมรถ+ลิฟต์+รถแบตเตอรี+่ ระเบียงแก้ว
อาหาร
ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคารในอุทยานฯ
เย็น
ภัตตาคาร
Yi Yun Holiday Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

อหู่ ลง - ถ้ำฝหู ยงตังรวมกระเช้า - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย ลอ่ งเรอื ชมวิวกลางคืนเหลี่ยงเจียง

วันที่ 3

อหู่ ลง - ถ้ำฝูหยงตังรวมกระเช้า - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย ลอ่ งเรอื ชมวิวกลางคืนเหลี่ยงเจียง
การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมถ้ำฝูหยงตัง มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A
กอ่ นที่จะเดินทางกลับฉงชิ่ง
เดินทางกลับฉงชิ่ง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง อิสระที่ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย
หลหังอาหารเย็น นัง่ เรอื ชมวิวกลางคืนเหลี่ยงเจียง
ถ้ำฝูหยง

หรอื ฝูหยงต้ง

Furong Cave อยหู่ า่ งจากเมืองอหู่ ลง Wulong ประมาณ 20 กม.
ถ้ำนี้ถูกพบโดยบังเอิญเมื่อปี คศ.1993
ชาวนาคนหนึง่ ติดตามสัตว์เลี้ยงของตนไปพบปากถ้ำแตไ่ มก่ ล้าที่จะเข้าไปจึงได้ไปแจ้
งหัวหน้าหมบู่ ้ าน ระดมคนมาชว่ ยกันค้นหาสัตว์
และพบวา่ เปน็ ถ้ำมีขนาดกว้างใหญม่ าก มีหนิ งอกหนิ ย้อยสวยงาม ในปี 1994
จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และในปี 2006
ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A
นับว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดถ้ำหนึง่ ของโลก
ถ้ำฝหู ยง เป็นถ้ำเดียวของจ ีนที่เป็นมรดกโลก ยาวถึง 2,846 เมตรและมีสว่ นกว้างถึง
30-50 เมตร ภายในถ้ำมีสามส่วน แตเ่ ปิดให้เข้าชมส่วนเดียว
อีกสองสว่ นยังอยใู่ นการสำรวจทางธรณวี ิทยา
เนือ่ งจากสันนษิ ฐานวา่ ถ้ำนี้เกิดขึ้นเมื่อ 500 ล้านปีที่ผา่ นมา
ในสว่ นที่เปิดให้เข้าชมนั้ นมีชนดิ ของหนิ งอกหนิ ย้อยกวา่ 30 ชนดิ

วันที่ 3

อหู่ ลง - ถ้ำฝูหยงตังรวมกระเช้า - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย ลอ่ งเรอื ชมวิวกลางคืนเหลี่ยงเจียง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื ฝูหยงต้ง Furong Cave อยหู่ า่ งจากเมืองอหู่ ลง Wulong ประมาณ 20
กม.ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน
เดินทางเดินทางกลับยังฉงช่งิ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
ถนนคนเดิน เจีย ฟ่าง เป่ย Jie Fang Bei แหลง่ ชอปป้ ิงใจกลางเมืองฉงชิ่ง
และยังเป็นศนู ย์รวมเหลา่ นักช้อปไมต่ ำ่ กวา่ หลักแสนคนตอ่ วันอีกด้วย
ลอ่ งเร ือสำราญ ชมทัศนยี ภาพของแมน
่ ้ ำแยงซี เป็นอีก 1 โปรแกรมที่ไมค่ วรพลาด
ถ้ำฝูหยง

อาหาร
ท่ีพัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
East Garden Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

ฉงชิ่ง - ต้าจ๋ ู - หน้าผาพระพุทธรปู หินแกะสลัก - ฉงชิ่ง - หมบู่ ้ านโบราณฉอื ชี่โขว่

วันที่ 4

ฉงชิ่ง - ต้าจ๋ ู - หน้าผาพระพุทธรปู หินแกะสลัก - ฉงชิ่ง - หมบู่ ้ านโบราณฉอื ชี่โขว่
การเดินทาง

ช่วงเช้า + ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเมือต้าจ๋ ู ชมพระพุทธรปู หนิ แกะสลัก มรดกโลก
เดินทางสเู่ มืองฉงชิ่ง ชมชิมช้อปที่หมบู่ ้ านโบราณฉือชี่โขว่
ต้าจ๋ หู น้าผาพระพุทธร ูปหินแกะสลัก

ที่มีความสวยงาม อายุพันกวา่ ปี ถือได้วา่ เป็นสุดยอดแหง่ การแกะสลักบนผาหนิ
ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี คศ. 1999 ต้าจ๋ ู
หรอื เมืองเท้าใหญ่ ตั้ งอยทู่ า่ มกลางภูเขา 5 ลูก คือ เป๋ยซาน เป้ าติ่งซาน หนานซาน
สือเหมินซาน จุดที่เป็นสุดยอดของงานแกะสลัดต้าจ๋ ู คือโค้งพระพุทธรปู ใหญ่
ถ้ำศาสนา และรปู พระโพธสิ ั ตว์กวนอิมพันมือ
งานแกะสลักหนิ บนผาหนิ แกะสลักต้าจ๋ ู แบง่ ออกได้เป็น 75 จดุ
มีรปู แกะสลักมากกวา่ 5 หมื่นชิ้น โดยแบง่ งานแกะสลักออกเป็น 5 สถานที่ คือ
งานแกะสลักเป่ยซาน งานแกะสลักสือจ้วนซาน งานแกะสลักสือเหมินซาน
งานแกะสลักเป้ าต่งิ และงานแกะสลักหนานซาน
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ที่มีความสวยงาม อายพุ ั นกวา่ ปี
ถือได้วา่ เป็นสุดยอดแหง่ การแกะสลักบนผาหนิ
หมู่บ้านโบราณฉ ือชี่โข่ว เป็นหมบ
ู่ ้ านอนรุ ั กษ์วัฒนธรรม
และเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง
ต้าจ๋ หู น้าผาพระพุทธร ูปหินแกะสลัก

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
East Garden Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 5

ฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม ชมด้านนอก - หงหยาตัง - BTS LIZIBA - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง& ชว่ งเช้า+บา่ ย
ข้อมูล
นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น มหาศาลาประชาคม ชมด้านนอก หงหยาตัง
เดินทางสู่ BTS LIZIBA นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:15 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินนานาชาตินครฉงชิ่ง โดยสายการไทยสไมล์ เที่ยวบินที่
WE 685
18:00 ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ ิภาพ
มหาศาลาประชาคม

ที่มหานครฉงชิ่ง เป็นโรงละครที่สามารถจคุ นได้กวา่ 4,000 คน
และใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงและการประชมุ สำคัญตา่ งๆ มากมาย
มีความสวยงามและโดดเด่นจากสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุคราชวงศ์หมิงแ
ละราชวงศ์ชิง ที่นถ่ี ือเป็นหนึง่ ในสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย
หงหยาต้ง

เป็นแหลง่ ช้อปป้ งิ ขนาดใหญ่ แบง่ เป็นโซนหลายชั้ น ในสว่ นของชั้ น 4
จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
ตกแตง่ ในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเดน่ เหน็ จะเป็นสินค้าแปรรปู และเครือ่ งเทศ
โดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน นยิ มใส่ลงไปในอาหาร มีรสเผ็ด กลิ่นฉุน
เมื่อทานเข้าไปอาจเกิดอาการลิ้นชาได้บรรยากาศโดยรอบ ได้อารมณ์แบบจีนโบราณ
ทั้ งผ้ คู น ร้านค้า การตกแต่ง และทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงาม

วันที่ 5

ฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม ชมด้านนอก - หงหยาตัง - BTS LIZIBA - กรงุ เทพฯ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

โรงละครที่สามารถจุคนได้กวา่ 4,000 คน
และใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงและการประชุมสำคัญต่างๆ
หงหยาต้ง เป็นแหลง่ ช้อปป้ ิงขนาดใหญ่ แบง่ เป็นโซนหลายชั้ น ในส่วนของชั้ น 4
จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแตง่ ในสไตล์จีนโบราณ
็ รถไฟฟ้ าที่มีความแปลกไมเ่ หมือนใคร
สถานี BTS LIZIBA เปน
เนือ่ งจากถูกสร้างขึ้นมาให้ลอดผา่ นอาคารตา่ งๆ ได้โดยไมต่ ้ องทุบตึกทิ้ง
มหาศาลาประชาคม

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
คา่ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์

ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้า

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

