[FD-CH4] : เจาะลึก ฉงชิ่ง สุ้ ยหนิง เจ้ าแม่ กวนอิม ต้ าจู๋ หน้ าผาพระพุทธรูปหิน อู่หลง หลุมฟ้า
สะพานสวรรค์ ล่องเรือแม่ นา้ แยงซีเกียง IMPRESSION WULONG (ไม่ ลงร้ านรัฐบาลจีน)
(พักโรงแรมเมืองสุ้ยหนิง 1 คืน, เมืองอูห่ ลง 1 คืน และ ฉงชิ่ง 2 คืน ระดับ 4 - 5 ดาว)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ เสนอโปรแกรมนาเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉงชิ่ง สุยหนิง ต้ าจู๋ อู่หลง เส้ นทาง
สายมรดกโลกระดับ 5A พร้ อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชานาญงาน ที่พกั แบบมาตรฐานและ
บริการอาหารเลิศรสครับ

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 (ท่านละ 29,995.-บาท)
วันแรก : สนามบินดอนเมือง - ฉงชิ่ง - สุ้ ยหนิง วัดหลิงฉวน
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.

19.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 3 สายการบินแอร์ เอเชีย
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2556 (ที่นงั่ บนเครื่ อง เราล็อกที่นงั่
ไว้ ลว่ งหน้ าและบริ การอาหารเช้ าบนเครื่ อง มื ้อที่ 1 ใช้ เวลาบิน 3 ชัว่ โมง)
ถึง ท่ าอากาศยานฉงชิ่ง ซึง่ เป็ นเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นา
ท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ภตั ตาคาร บริการอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 2) หลังอาหารออกเดินทาง
สู่ เมืองสุ้ยหนิง เป็ นเมืองที่คนจีนเชื่อว่าเป็ นสถานที่กาเนิดของพระโพธิสตั ว์เจ้ าแม่กวนอิม นาท่าน
เดินทางสู่ วัดหลิงฉวน หรือ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมกระพริบตา เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นในปลายราชวงศ์
สุย มีความเชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิส์ ิทธิ์อย่างมากและมีเรื่ องเล่ากันว่า เมื่อครัง้ เกิดแผ่นดินไหวที่
มณฑลเสฉวน ชาวบ้ านที่มาสักการะเห็นเจ้ าแม่องค์นี ้ได้ กระพริบตาและหลัง่ น ้าตา เสมือนท่านสงสาร
ชาวผู้ประสบภัย ภายในวัดแห่งนี ้ยังได้ แสดงประวัตขิ องเจ้ าแม่กวนอิม ให้ ทา่ นได้ กราบไหว้ นมัสการและ
ขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิมที่วิหารเจ้ าแม่กวนอิม (รวมค่ารถกอล์ฟเที่ยวชมไป-กลับ)
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 3) หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้ าที่พกั พักผ่อน (พักโรงแรม
MINGXING KANGNIAN เมืองสุ้ยหนิง ระดับ 4 ดาว)

วันทีส่ อง : สุ้ ยหนิง วัดกว่ างเต๋ อ - ต้ าจู๋ หน้ าผาพระพุทธรู ปหินแกะสลัก - ฉงชิ่ง
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 4) หลังอาหารนาท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของโบราณสถานกว่า
พันปี ที่ วัดกว่ างเต๋ อ หรือ วัดบ้ านเกิดเจ้ าแม่ กวนอิม ซึง่ เชื่อกันว่าเจ้ าแม่กวนอิมเคยประทับที่นี่นาน
ถึง 68 ปี ให้ ทา่ นได้ นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมเพื่อเป็ นสิริมงคล จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าจู๋
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารในเมืองต้ าจู๋ (มื ้อที่ 5) หลังอาหารนาท่านเดินทางชม ต้ าจู๋ หน้ าผา
พระพุทธรู ปหินแกะสลัก (มรดกโลก) ที่มีความสวยงาม อายุพนั กว่าปี ต้ าจู๋ เป็ นงานศิลปะที่ถ่ายทอด
ออกมาอย่างงดงามโดยการรวมเอาจิตวิญญาณ ความเชื่อในศาสนาพุทธ เต๋า และหลักคาสอนของ
ขงจื๊อ รวมทังเทพเจ้
้
าของจีน มารวมเข้ าด้ วยกันอย่างผสมผสานและกลมกลืน (รวมค่ารถกอล์ฟเที่ยวชม)
จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับเมืองฉงชิ่ง (พักโรงแรม Yangtze island hotel หรื อ ระดับ 4 ดาว)
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...

วันทีส่ าม : ต้ าจู๋ - อู่หลง หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ โชว์ IMPRESSION WULONG
07.00 น.

12.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 7) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ของเมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุบเขาโอบล้ อมด้ วยภูเขาสูง ทาให้ เมืองนี ้มีป่าไม้ และ
พื ้นที่สีเขียวเยอะแลพอากาศดี มีแม่น ้าอูเ่ จียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่างจากเมืองฉงชิ่ง
ประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษตลอดเส้ นทาง
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 8) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้า 3
สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทาให้ เกิดเป็ นบ่อ
หลุมขนาดใหญ่ที่ลกึ ประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็ นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ าม

ระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆซึง่ เป็ นจุดแวะพักของ
คนเดินทางในสมัยก่อนตังแต่
้ ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-907) และจุดนี ้เองที่จางอี ้โหมวใช้ เป็ นฉากใน
หนังการถ่ายทาหนังเรื่ อง "ศึกโค่นบันลังก์วงั ทอง" และ หนังฝรั่งเรื่ อง Transformers 4 (ทรานส์ฟอร์
เมอร์ ส ภาค 4) จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าที่พกั (พัก Wulong Evian Hotel หรื อระดับ 4 ดาว)
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 9) หลังอาหารนาท่านชม โชว์ IMPRESSION WULONG ผลงาน
ของผู้กากับจางอวี ้โหมว ซึง่ เนรมิตหุบเขาของเมืองอูห่ ลงให้ เป็ นฉาก โดยบอกเล่าเรื่ องราววิถีชีวิตและ
ประวัตศาสตร์ ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านการแสดงโชว์ มีผ้ แู สดงกว่า 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อัน
ยิ่งใหญ่ ตระการตา จบการแสดง นาท่านเดินทางกลับที่พกั พักผ่อนกันตามสบาย...ราตรี สวัสดิ์
• หมายเหตุ โชว์ IMPRESSION WULONG เป็ นการโชว์กลางแจ้ ง ในช่วงหน้ าหนาว เดือนธันวาคม - มีนาคม จะปิ ดครับ
เพราะอากาศหนาว

วันทีส่ ี่ : อู่หลง - ฉงชิ่ง หงหย่ าต้ ง พิพธิ ภัณฑ์ ซานเสี ย เมืองโบราณฉือซื่อโข่ ว ล่องเรือแม่ นา้ แยงซีเกียง
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 10) หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง นาท่านช้ อปปิ ง้ ของ
ฝากบริเวณ เมืองเก่ าหงหย่ าต้ ง ซึง่ เคยเป็ นที่อยูข่ องชาวถู่เจีย ตังอยู
้ ร่ ิมแม่น ้าเจียหลินเจียง ปั จจุบนั
กลายมาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้ อปปิ ง้ ของเมืองฉงชิ่ง
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 11) หลังอาหารนาท่านชม ศาลาประชาคม (ต้ าหลี่ถัง) และ
ชม พิพธิ ภัณฑ์ ซานเสีย ซึง่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่ องราวของการสร้ างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ซาน
เสียต้ าป้า ที่ขวางกันแม่
้ น ้าแยงซีเกียง จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฉือซื่อโข่ ว เป็ นเมืองโบราณ
ของเมืองฉงชิ่ง ชมอาคารบ้ านเรื อนสถาปั ตยกรรมแบบดัง่ เดิมยุคโบราณในสมัยราชวงศ์ซง่ หมิง ชิง ให้
ท่านช้ อปปิ ง้ ของฝาก ของกินพื ้นเมืองกันตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 12) หลังอาหารนาท่าน ล่ องเรือแม่ นา้ เจียหลินเจียง แม่น ้าสาขา
ของแม่น ้าแยงซีเกียง ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น ้าแยงซีเกียงที่เมืองฉงชิ่ง ชม วิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง ที่
ตกแต่งไฟอย่างสวยงาม จนได้ สมญญานามว่า "ฮ่องกงน้ อยแห่งภาคตะวันตก" พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(พักโรงแรม Yangtze island hotel หรื อ ระดับ 4 ดาว)

วันทีห่ ้ า : ฉงชิ่ง - สนามบินดอนเมือง
07.00 น.
11.10 น.
13.20 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 13) หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 557 (บริการอาหารกลางวันบน
เครื่ อง มื ้อที่ 14)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
ท่านละ 29,995.-บาท
ท่านละ 29,995.-บาท
ท่านละ 28,995.-บาท
ท่านละ 27,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,500 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• สาหรับโรงแรมประเทศจีน ห้ อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้ าไปแทน
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ าด้ วยครับ

• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินตามระบุในโปรแกรม
2.ค่าโรงแรมที่พกั 4 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
5.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ + ค่าวีซ่าจีน + ค่าชมโชว์
8.ค่าน ้าหนักสัมภาระขึ ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์ไทยนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
10.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีนนาเที่ยว (พูดไทยครับ)
• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถจีน (รวมทังทริ
้ ป 100 หยวน)
2.ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 50 บาท (รวมทังทริ
้ ป 250 บาท/คน)
• หมายเหตุ : อัตราค่าบริ การนี ้ไม่ค้ มุ ครองกรณีกระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครื่ องชารุดเสียหายทุกกรณี
• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย
• การสารองที่น่ ัง
1.วางมัดจาท่านละ 10,000.-บาท พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงครับ
• เอกสารทาวีซ่าประเทศจีน
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่างๆ สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
3.รูปถ่ายสีพื ้นหลังสีขาว เปิ ดใบหน้ าชัดเจน เห็นคิ ้ว เห็นใบหูชดั เจน (รูปขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว เท่านัน้ ห้ ามใส่ชดุ เครื่ องแบบ
ราชการ ห้ ามใส่เครื่ องประดับ ห้ ามใส่เสื ้อสีขาว)
• พาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีดา่ นตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของท่านครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน

ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิธ์ านี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ ้นเหนืออานาจความควบคุมของ
บริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
ค่าบริ การคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

