
 

 

 
       รหสัโปรแกรม : 27502 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 

  

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง 
– เมืองอู่หลง    

MOUNTAIN VIEW  HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

2 
อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติ
หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว    

MOUNTAIN VIEW HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

3 ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – ฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง    

MINGSHAN YUAN LIN  
HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

4 
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่น้ำแยงซี
เกียง – มหาศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ –  
สนามบินสุวรรณภูมิ 

 หม้อไฟ   

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 



 

 

BKK  CKG CKG  BKK 

  
WE684 10.45 15.05 WE685 16.05 18.15 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวรไ์ม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 
13 – 16 เมษายน 2566 27,990 20,990 5,500 
20 – 23 เมษายน 2566 23,990 16,990 5,500 
21 – 24 เมษายน 2566 23,990 16,990 5,500 

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 24,990 17,990 5,500 
11 – 14 พฤษภาคม 2566 22,990 15,990 5,500 
18 – 21 พฤษภาคม 2566 22,990 15,990 5,500 
25 – 28 พฤษภาคม 2566 22,990 15,990 5,500 
02 – 05 มิถุนายน 2566 24,990 17,990 5,500 
08 – 11 มิถุนายน 2566 22,990 15,990 5,500 
15 – 18 มิถุนายน 2566 22,990 15,990 5,500 
22 – 25 มิถุนายน 2566 22,990 15,990 5,500 

อัตรานี้ ยังรวมค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะแล้ว กรณีที่ท่านมีวีซ่าอยู่แล้วหัก 1,000 บาท 
(วีซ่าหมู่คณะสำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท 

 

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 

35 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 35 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น  

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 

               เท่ียวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง                เท่ียวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม
ความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่
เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม  (ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 
  



Day1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง – เมืองอูห่ลง 

07.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป 
ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน  

10.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE684 
15.05 เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ ประเทศจีน หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออก

เดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง (CHONGQING) ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นเมือง 

และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีแม่น้ำแยงซีเกียงมาบรรจบกับแม่น้ำเจียหลิง มีพ้ืนที่ติดกับมณฑล
หูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว เสฉวนและส่านซี และด้วยความที่ฉงชิ่งตั้งอยู่ในทำเลที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นเมืองท่าที่สุดทันสมัย จึงทำให้
เมืองแห่งนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการท่องเที่ยวในภูมิภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (WULONG) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมือง
ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลาง
เมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอด
เส้นทาง ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ตลอดสองข้างทาง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 
  



Day2  อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้วไป่หลง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (FAIRY MAIDEN MOUNTAIN) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอูเจียง ระดับ

ความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงที่ 2,033 เมตร อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงที่ถือว่าอยู่ใน
ระดับ 5A ของประเทศจีน ที่อุทยานแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติ
สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่ง 4 สิ่งม
หัสจรรย์” ได้แก่ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว   

 

นำท่านท่องเที่ยวชมความงานโดยรอบด้วยรถของอุทยาน รวมค่ารถแล้ว ด้วยภูมิประเทศที่มีภูเขารายล้อม และมียอดภูเขา
สูงถึง 2,023 เมตร ทำให้อุทยานแห่งนี้มีอากาศที่เย็นสบายด้วยอุณหภูมิเพียง 24 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน  การเดินทางเข้าไป
ด้านในอุทยานนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางเข้าไปโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที มีกิจกรรมขี่ม้า ยิงธนู รายการนี้ไม่อยู่ในค่าทัวร์ 

 
  



 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนำท่านตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง (WULONG GLASS BRIDGES) จุดท่องเที่ยว

แห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 
26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชม
ทัศนียภาพโดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา 

 
 
 
 

 
 

  
  



นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (THREE NATURAL BRIDGES) หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว ซึ่งถือว่าเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เกิด
จากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที ่ลึกประมาณ 300 -500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุ
เหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา  

หลังจากนั้นนำท่านโดยสาร ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหว
เบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้ว
จะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที ่ยวชมความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือ
สะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมอง
ทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื ่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ 
สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผา
ทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกร
ดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่าน
เข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ ภายในอุทยานแห่งชาติ
หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพัก
ของคนเดินทางในสมัยก่อนตั ้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 
618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการ
ถ่ายทำหนังเรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” 
 

 



 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

Day3  ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – ฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู ่ ผาหินแกะสลักพระต้าจู ๋ (DAZU ROCK 
CARVINGS) ผาหินแกะสลักที่ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานบนความเชื่อด้านศาสนาและ
เป็นงานศิลปะที่ผสมผสานทั้งพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และหลักคำ
สอนในชีว ิตประจำว ันของขงจ ื ๊อ ซ ึ ่งกล ุ ่มของหน้าผาหิน
แกะสลักต้าจู๋ ตั้งอยู่ในบริเวณของเทือกเขาเป่ยซัน เป๋าติ่งซัน 
หนันซัน สือจ้วนซัน และเขาสือเหมินซัน ซึ่งกระจายอยู่ตามเขา
ต่างๆนี้กว่า 75 จุด รวมรูปหินสลักทั้งหมดมากกว่า 100 ,000 
ชิ้น รวมค่ารถไฟฟ้าแล้ว 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
  



  

นำทุกท่านสู่ ตลาดหงหยาต้ง (HONGYADONG) ช้อป
ปิ้งมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่เป็นทั้ง
ตลาดของกิน แหล่งช้อปปิ้ง และจุดชมวิวริมแม่น้ำเจียหลิง ที่นี่
เปรียบเสมือนอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องมาให้ได้เมื่อมาเยือนนคร
ฉงชิ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของฝาก
ตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม 

 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก MINGSHAN YUAN LIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
    
 
 
 
 

 
 
  
 
  

  



Day4  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่น้ำแยงซีเกียง – มหาศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียง
เป่ย์ –  สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว (ANCIENT TOWN OF CIQIKOU) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง 
ลักษณะคล้ายๆ กับตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ใครที่อยากไปย้อนเวลากลับไปในอดีตก็ต้องไปเยือนเมืองโบราณสือชี่โข่ว เพราะที่นี่
ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะท้อนรากเหง้าดั้งเดิมของเมืองไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่อ งที่มีรูปทรงโบราณ แหล่ง
ผลิตสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่สืบทอดกิจการต่อกันมาหลายรุ่น ขนมโบราณต่างๆ มากมายสารพัด 
 
จากนั ้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่น้ำแยงซีเกียง 
(THREE GORGES MUSEUM) หรือ พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ที่เก็บ
เรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์
ตั ้งอยู ่ใจกลางมหานครทีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของเมืองและวิถี
ชีวิตของผู้คนเมื่อครั้งอดีต รวมทั้งแบบจำลองเขื่อนซานเสีย
พร้อมข้อมูลบอกเล่าความเป็นมาของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แห่งนี้ หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ปิดให้เข้าชม
ทุกวันจันทร์ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟสไตล์จีน 
 
  



 
 
นำท่านชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม (THE GREAT HALL OF THE PEOPLE) หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง เป็นหนึ่งใน
สัญลักษณ์ประจำนครฉงชิ่งเป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และยังสามารถใช้เป็นโรงละครสำหรับประชาชน มีความจุได้มากกว่า 
4,000 คน ศาลาประชาคมต้าหลี่ถัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจำลองแบบมา
จากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักก่ิง 

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
16.05 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE685 
18.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
  



  



  



  



 
  



  



  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

