
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  วันที่ 20 –29พฤศจกิายน 2561 
วันแรก           วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
                     กรุงเทพฯ – ฉงช่ิง – หงหยาต้ง – ถนนเจียฝ่างเป่ย  

08.30 น. ทกุทา่นพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตู 2-3 ) 
เคาน์เตอร์ E  สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อํานวยความสะดวก
แก่ทา่น  

11.05 น.  ออกเดินทางสู ่  เมืองฉงช่ิง   โดยเที่ยวบินที่ WE684 
15.15 น.     ถึงสนามบิน เมืองฉงช่ิง ฉงช่ิงเป็นเมืองใหญ่หนึง่ในสีข่อง

จีนท่ีขึน้ ตรงตอ่สว่นกลาง โดยมีสมญานามวา่เป็นเมืองคีรี 
เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวติัอนัเน่ินนานกวา่ 3,000 
ปี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว 
นําทา่นเท่ียวชม หงหยาต้ง  อาคารขนาดใหญ่สร้างอยูบ่น
ภเูขา  ขนานไปกบัแม่นํา้เจียหลงิโครงการ ประกอบด้วย
โรงแรม ร้านจําหนา่ยสนิค้า, ร้านอาหารพืน้เมือง , ร้านนํา้ชา โรงละครซึง่ล้วนแล้วแตก่่อสร้างตกแตง่ใน



รูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุสาํหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม  แล้วนําทา่นไปช้อป
ปิง้ท่ีย่านศนูย์การค้าบน ถนนเจี่ยฝ่างเปย   เพือ่เลอืกซือ้สินค้า ราคาถกูมากมาย ของกินของท่ีระลกึ หรือ
ซือ้เป็นของฝากสําหรับคนท่ีรักทางบ้าน ฯลฯ   

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

20.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  เตรียมลงเรือส าราญ New  
Century Diamon หรือ sun  ระดับ 5 ดาว    ภายในเรือ
สาํราญแบง่ออกเป็น 6 ชัน้ สามารถจุคนได้กวา่ 300 คน 
โดยชัน้ 2 จะเป็นสว่นของลอ็บบีแ้ละห้องอาหาร สว่นห้องพกั
บนเรือจะอยูใ่นชัน้ 3-4 ในสว่นของชัน้ 5 จะมีการแสดงโชว์
พิเศษท่ีทางเรือสาํราญจดัให้ลกูค้า โดยจะมีการแสดงให้ชมในช่วงตอนหวัค่ํา แตล่ะค่ําคืนก็จะแสดง
แตกตา่งกนั หากมองหาท่ีนัง่มาชมวิวนอกจากท่ีชมได้ภายในห้องพกัแล้ว ก็สามารถมานัง่เลน่รับลม อ่าน
หนงัสอื ท่ีบริเวณชัน้นีก็้ได้ และสว่นชัน้ 6 จะเป็นห้องอาหาร
อีกเช่นกนั ซึง่สามารถมาชมวิวทิวทศัน์ขณะลอ่งเรือได้อยา่ง
เพลดิเพลนิ นอกจากนัน้ภายในเรือสาํราญลาํนีย้งัมีสิง่
อํานวยความสะดวกอีกมากมาย อยา่งเช่น ห้องฟิตเนส ท่ี
ลกูค้าสามารถมาออกกําลงักายได้ตลอด โดยไม่เสยี
คา่ใช้จ่าย หรือหากรู้สกึวา่ร่างกายเม่ือยล้าอยากจะผอ่น
คลายด้วยการนวด รวมถึงการซาวนา่ท่ีน่ีก็มีบริการด้วยเช่นกนั ซึง่จะมีคา่ใช้จ่ายการบริการเพิ่มเติม 

21.30 น.      เรือสาํราญออกเดินทางจากทา่เรือ 
พัก บนเรือส าราญ New Century  Sky  (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง           วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561   

                      ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่าไจ้  

06.30 น.     ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืมชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 

09.00 – 11.30 น.  ชมความงามและธรรมชาติอนัใสบริสทุธ์ิของ
ลุม่แม่นํา้แยงซีเกียง อิสระพกัผอ่น เพลดิเพลิน
กบักิจกรรมทางวฒันธรรมบนเรือ ตาม
อธัยาศยั  

12.00 - 13.30  น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ 

ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ 

นานาชาต)ิ 
15.00 น.   นําทา่นขึน้สูฝ่ั่ง   เท่ียวชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้   ตัง้อยูติ่ดขนาบเขาหวีอิ้น้ ทางทิศเหนือของ

แม่นํา้แยงซีเกียง สร้างขึน้ในยคุราชวงศ์หมิง สมยัปีวา่นลี่ โครงสร้างลกัษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ 



ทําจากไม้และเช่ือมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชัน้ สูง
ประมาณ 56 เมตร ซึง่นบัเป็นสิ่งมหศัจรรย์ท่ีถูกจัดอันดบัไว้ว่า
เป็น 1 ใน 8 สิง่มหศัจรรย์ของโลกก็ว่าได้  จากนัน้นําท่านกลบั
ขึน้สูเ่รือ 

18.30 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนู

บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ) 
20.30 น.      ชมการแสดงต้อนรับ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ 

      พัก บนเรือส าราญ New Century  Sky  (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 
 

 
       
 
 
 
 

วันที่สาม              วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561   

                          ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – ช่องแคบฉวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย – เส่ินหน่ีวซี      

06.30 น.     ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืมชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00 – 08.30 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 

 ให้ทา่นได้พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั  พร้อมชมววิทิวทศัน์ของ
สองฟากฝ่ังลาํนํา้อนัสวยงาม  

11.00 น.     เรือแลน่ผา่นช่องแคบฉวีถังเสีย  มีความยาวสัน้ท่ีสดุยาว
เพียง 8 กิโลเมตรเทา่นัน้ แต่เป็นช่องแคบท่ีดงึดดูใจ
นกัทอ่งเท่ียวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวนัตกของ
ช่องแ  คบท่ีมีช่ือวา่ ประตขูยุเหมิน กระแสนํา้เช่ียวกรากมาก 
เรือสาํราญต้องฝ่าดา่นอนัแข็งแกร่งนีไ้ปด้วย  ความทรนง 
จากนัน้เรือสาํราญจะแลน่ผา่นช่องแคบอูสยีซึง่มีความยาว 
42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบใหญ่อนัดบัหนึง่ในบรรดาช่องแคบ
ในแม่นํา้แยงซีเกียง ช่องแคบนีเ้น่ืองจากอยูใ่นอาณาบริเวณ
ภเูขาหวซูนัจึงมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษ สองฟากฝ่ังจะ
มีแนวหินผาท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงซ้อนกนัเป็นชัน้
อยา่งมีระเบียบ ยอดเขา  12 ลูกยืนเด่นตระหง่านสองฟาก
ฝ่ังเสมือนหนึง่สร้อยเพชรมรกตอนังดงามเม็ดหนึ่งบนตลิง่ของ
แม่นํา้แยงซีเกียง 



11.45 น.     เรือแลน่ผา่นช่องแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) ซึง่มีความยาว 44 กิโลเมตร เป็นช่องแคบท่ีสวย
ท่ีสดุ  ผา่นทิวเขาสลบัซบัซ้อนเป็นฉากเป็นชัน้บนยอดเขาปกคลมุด้วยหมอกสขีาว สวยงามสดุบรรยาย   
ซึง่มี 12 เนินเขา  รวมด้วยกนั “เขาเทพธิดาดอย” ท่ีมีช่ือเสยีงและมีความงดงาม 

12.00-13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 

14.00 น.    นําทา่นลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เส่ินหน่ีวซี     
ตัง้อยูริ่มฝ่ังด้านใต้ของแม่นํา้แยงซีเกียง มีแหลง่ต้นกําเนิด
ท่ีนครฉงช่ิง   อําเภออู่ซนั   เขตกวนตู้            โดยแบง่
ออกเป็น 3 ตอนด้วยกนัคือ     ตอนต้นสายช่ือกวนตู้    
ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง  ตอนปลายช่ือเสนิหน่ีวซี   ซึง่ไหลลง
มาบรรจบรวมกนัท่ีแม่นํา้แยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 
30 เมตร ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบริสทุธ์ิของอากาศ ความเงียบสงบกบับรรยากาศ 
ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาช  นิด เปรียบเสมือนทา่นได้เยือ้งยา่งเข้าสูแ่ดนสขุาวดี  โดยมีเร่ือง
เลา่สบืขานกนัวา่ ธารนํา้แหง่นีไ้ด้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเลน่นํา้กนั อีกทัง้ยงัตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้ามเทือกเขา
นางฟ้า จึงได้ถกูขนานนามวา่ “ ธารนํา้นางฟ้า (เสนิหน่ีวซี) ”  จากนัน้นําทา่นกลบัขึน้สูเ่รือ เรือแลน่เข้า
สู ่ ช่องแคบ  ซีหลิงเสีย ซึง่เป็นช่องแคบท่ียาวท่ีสดุ คือมีความยาวถึง 76 ก.ม. ท่ีเดน่เป็นพิเศษคือมี
หาดมากมาย และนํา้ไหลเช่ียวกราก  

19.00-22.00 น.      รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ       (เมนูบฟุเฟ่ต์ นานาชาต)ิ  

 

 

 

 

 

 

 

       หลังอาหารค ่า  ให้ท่านได้ชมการแสดง บนเรือ 
พัก บนเรือส าราญ New Century  Sky  (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี                 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561   

                         ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – อี๋ชาง – เข่ือนซานเสียต้าป้า   

06.30 น.     ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืมชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00-08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
08.00 น.      นําทา่นขึน้ฝ่ัง ชมอภิมหาโปรเจ็คต์ระดบัโลกท่ีได้รับการบนัทกึกินเนสบุ๊ค  เข่ือนซานเสียต้าป้า  

โครงการเขื่อนยกัษ์ท่ีใหญ่โตท่ีสดุอีกอยา่งหนึง่ของจีน นบัตัง้แตก่ารสร้างกําแพงเมืองจีน และเป็นท่ีนา่
ภาคภมิูใจเป็นอยา่งยิ่ง การออกแบบเข่ือนทัง้หมด สว่นใหญ่เป็นวิศวกรชาวจีน มีความยาวทัง้หมด 



2,309 เมตร สนัเข่ือนสงู 185 เมตร ช่องระบายนํา้ของเข่ือนยาว 483 เมตร มีประตใูห้เรือผา่น 5 ลาํดบั
ชัน้ เข่ือนนีถ้กูสร้างให้รับแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหว ได้ถึง 7 เร็กเตอร์  จากนัน้นําทา่นกลบัเรือ 

12.00-14.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบน 
 เรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
  นําทา่นกลบัเรือ New Century  Sky   เรือแลน่ออกจากทา่ อิสระให้ทา่นพกัผอ่น หรือ เพลดิเพลนิกบั

สิง่อํานวยความสะดวกบนเรือตามอธัยาศยั 
18.30 น.            รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ  
20.30 น.      เชิญทา่นร่วมร้องคาราโอเกะบนเรือ 

พัก บนเรือส าราญ New Century  Sky  (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่ห้า                วนัเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561   

                         ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เมืองจิงโจว – ก าแพงเมืองโบราณจิงโจว – พพิิธภณัฑ์เมืองจงิโจว  

06.30 น.     ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืมชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00-08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
08.00 น.     นําทา่นขึน้ฝ่ัง เมืองจิงโจว เป็นต้นกาเนิดของวฒันธรรมฉู่ และเป็นศนูย์กลางของวฒันธรรมยคุสาม

ก๊ก  ในสมยัสามก๊กมีช่ือวา่เมืองเกงจ๋ิว  นําทา่นชม
ก าแพงเมืองโบราณจิงโจว มีความกว้าง 3.75เมตร  
ยาว 10.5 กิโลเมตร ประกอบด้วยซุ้มประต ู6 ป  ระตู 
ท่ียงัคงได้รับการดแูลรักษาอยา่งดี   จากนัน้นําทา่น
ชม พิพิธภณัฑ์เมืองจงิโจว  มณฑลหเูป่ย จดัวา่
สมบูรณ์แบบ และเก่าแก่ท่ีสดุในยคุของสามก๊ก 
บริเวณนีเ้ป็นเมืองหลวงโบราณของจีนมาหลายยคุ มีการตอ่สู้รบ  มากมาย ดงันัน้เม่ือมีการขดุค้นพบ
ทางโบราณคดีจึงพบหลกัฐานประวติัศาสตร์ โบราณวตัถ ุ มีเร่ืองหนึง่ท่ีนบัเป็นสิง่มหศัจรรย์ของโลก 
นัน่คือการขดุพบร่างชายคนหนึง่ท่ีถกูฝังอยูใ่ต้ดินลกึซึง่มีความชืน้สงู สนันิษฐานวา่นํา้ใต้ดินซมึทว่ม
ร่างของเขา เม่ือ 2,000 กวา่ปีท่ีแล้ว ทําให้กลายเป็นมมัม่ีท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณของ
ชายผู้ นีด้เูหมือนวา่เพิ่งเสยีชีวิตเพียงไม่นาน ดแูล้วมหศัจรรย์ใจยิ่งนัก 

12.00-14.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
  นําทา่นกลบัเรือ New Century  Sky   เรือแลน่ออกจากทา่ อิสระให้ทา่นพกัผอ่น หรือ เพลดิเพลนิกบั

สิง่อํานวยความสะดวกบนเรือตามอธัยาศยั 



18.00 น.            รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ  
20.30 น.      เชิญทา่นงานเลีย้ง กิจกรรมที่จดัขึน้บนเรือ 

พัก บนเรือส าราญ New Century  Sky  (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่หก                วนัอาทิตย์ที่ 25 พฤศจกิายน 2561   

                         ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เมืองอู่ฮ่ัน – พิพิธภณัฑ์มณฑลหูเป่ย – ถนนฉู่เหอฮ่ันเจี่ย  

                         – ทะเลสาบตงหู  

06.30 น.     ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืมชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00-08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
08.00 น.         นําทา่นขึน้ฝ่ัง  เมืองอู่ฮ่ัน เมืองเอกของมณฑลหเูป่ย มณฑลท่ีตัง้อยูใ่นเขตภาคกลางของประเทศจีน 
   ทิศเหนือติดกบั    มณฑลเหอหนาน และมณฑลอนัฮุย ทิศตะวนัออกติดกบัมณฑลเจียงซี ทิศใต้ติดกบั

มณฑลหหูนานมหานครฉงช่ิง 
09.00 น.  นําทา่นชม ชม พิพิธภณัฑ์มณฑลหูเป่ย     1 ใน 5 พิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่และดีท่ีสดุของประเทศจีน เป็น

แหลง่จดัเก็บและแสดงวตัถโุบราณอนัลํา้คา่ของมณฑลหเูป่ย โดยเฉพาะ เคร่ืองดนตรีจีนโบราณ-เปียน
จง 编 钟  ท่ีทําจากสาํริดอายกุวา่สองพนัปีในสมยัชุนชิว ท่ีขดุค้นพบในมณฑลหเูป่ย ทกุวนันี ้ ยงั
สามารถนํามาจดัแสดงเป็นดนตรีโบราณได้อยา่งไพเราะยิ่ง นบัเป็นอีกหนึง่วฒันธรรมวิเศษของจีน
โบราณ  ชมการแสดงเคร่ืองดนตรีจีนโบราณ-เปียนจงช่ิว 编 钟 秀  เพียงแหง่เดียวในประเทศจีน  
จากนัน้ทา่นสูแ่หลง่ ช้อปป้ิงถนนฉู่เหอฮ่านเจยี (Chu River and Han Street) ขาช้อปตวัจริงต้องไม่
พลาดแหลง่ช้อปปิง้สาํคญั 2 แหง่นีข้องอู่ฮัน่ เพราะท่ีน่ีมีทัง้แบรนด์เนมสดุหรูให้ได้เลอืกช้อปกนัอยา่ง
สะใจ หรือใครจะช้อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสนิค้าพืน้เมืองให้เลอืกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่
ฮัน่แท้ๆ ท่ีรอให้เราไปเลอืกชิมอีกตา่งหาก เหมาะกบัการเปลีย่นบรรยากาศหลงัจากไปทอ่งเท่ียวเชิง
วฒันธรรมกนัอยา่งเต็มอ่ิม     

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ไม่รวมในรายการ 
นําทา่นชม เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงห ูตัง้อยูท่างตะวนัออกของเมืองอูฮ่ัน่ในปี 1982 รัฐบาลได้จดัให้
ท่ีน่ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสดุของเมืองอู่ฮัน่มีพืน้ท่ี 88 ตร.กม. และคิดเป็นพืน้ท่ี 1 ใน 4 ของเมือง ท่ี
ทะเลสาบตงหทูา่นสามารถชมได้ทัง้ 4 ฤด ู ซึง่จะเห็นได้ถึง  ความแตกตา่งทัง้ทางธรรมชาติ ดอกไม้ 
อุณหภมิูและวิวทิวทศัน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหูเหมือนสสีนัแบบโลกตะวนัตก ตงหก็ู
เปรียบเหมือนความเรียบงา่ยนุม่นวลแหง่โลกตะวนัออก 

16.00 น.  นําทา่นกลบัเรือ New Century  Sky   เรือแลน่ออกจากทา่ อิสระให้ทา่นพกัผอ่น หรือ เพลดิเพลนิกบั
สิง่อํานวยความสะดวกบนเรือตาม    อธัยาศยั 

18.30 น.            รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ       (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ  
พัก บนเรือส าราญ New Century  Sky  (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 

วันที่เจ็ด              วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561   

                         ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เมืองจิ่งเต๋อเจิน้ – โรงงานเซรามิค  

06.30 น.     ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืมชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 
07.00-08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
08.00 น.      นําทา่นขึน้ฝ่ังทา่จ่ิวเจียง จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองจิ่งเต๋อเจิน้ มณฑลเจียงซ ี หรือท่ีรู้จกักนัอีกช่ือ

วา่ เมืองกงัไส เมืองท่ีมีช่ือเสยีงด้านการทอ่งเท่ียว ซึง่ตัง้อยู่
บริเวณตอนใต้ของลุม่นํา้แยงซีเกียงตอนลา่ง ทางด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ด้วยเหตนีุเ้ราจึงขอพาคณุ
เดินทางไปเยือนเมืองจ่ิงเตอ๋เจิน้ (Jingdezhen) เมืองท่ีได้รับ
การยอมรับวา่เป็นเมืองทอ่งเท่ียวหนึง่อนัดบัต้นๆของจีนเมือง
หนึง่ เมืองจ่ิงเตอ๋เจิน้ ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
มณฑลเจียงซี เป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมของจีน โดยเฉพาะช่ือเสยีงในเร่ืองของ 
เคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ืองลายครามตา่งๆ จนเมืองแหง่นี ้
ได้รับการขนานนามวา่เป็น "เมืองแหง่เคร่ืองลายครามโลก 
" และกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้
มาเยือนได้เป็นจํานวนมาก  
นําทา่นชม พิพิธภณัฑ์เซรามิกประจําเมืองจ่ิงเตอ๋เจิน้ 
(Jingdezhen Ceramic Museum) โดยพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้
ถกูสร้างขึน้ในช่วงปี 1979 ซึง่ภายในพิพิธภณัฑ์ได้มีการจดั
แสดงวสัดอุุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการทํา
เคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ืองลายครามตา่งๆ โดยนกัทอ่งเท่ียว
ท่ีมาเยือนจะได้ชม เตาเผาโบราณ การเรียนรู้เก่ียวกบัการ
ทําเซรามิกส์ด้วยตนเอง หรือจะชมนิทรรศการอุตสาหกรรมเคร่ืองลายครามท่ีมีการจดัแสดงให้แก่
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน  

            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ไปเดินชมเคร่ืองลายครามกนัท่ี ถนนแห่งเคร่ือง

ลายคราม (Porcelain Street) ซึง่ในสมยัก่อน   ถนนสายนี ้
ถือได้วา่เป็นถนนท่ีวุน่วายและคกึคกัมากท่ีสดุในช่วงปลาย
ราชวงศ์หมิง และยงัเป็นสถานท่ี   ท่ีคณุจะได้ต่ืนตาต่ืนใจไป
กบัเคร่ืองลายครามท่ีหลากหลายลวดลายและสีสนั ช่ืนชม
ประเพณีและวฒันธรรม โบราณท่ีสวยงามท่ีสะท้อนให้เห็น
ถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีผา่นมาในถนนสายนี ้   



16.30 น.  นําทา่นกลบัเรือ New Century  Sky   อิสระให้ทา่นพกัผอ่น หรือ เพลิดเพลินกบัสิง่อํานวยความ
สะดวกบนเรือตามอธัยาศยั 

18.30 น.            รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ       (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ  
พัก บนเรือส าราญ New Century  Sky  (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปด              วนัอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561   

                         ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เมือง chizhou  

06.30 น.     ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืมชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00-08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
08.00 น.      นําทา่นขึน้ฝ่ังChizhou, มณฑลอานฮุย จากนัน้นําทา่นเดินทางสูห่มู่ บ้านXinghua ตัง้อยูใ่นจงัหวดั

มณฑลอานฮุยของประเทศ ติดกบัเมืองฉือโจว เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั AAAA ระดบัชาติ  
ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณ 13,520 ตารางเมตร เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวใหม่ แตส่ร้างในพืน้ท่ีโบราณ จุด

ชมวิวหลกัประกอบไปด้วย ห้องหวงกง โรงเหล้า ศาลาแปะก๊วย  และสวนนีเ้ต็มไปด้วยดอกไม้  และ
ต้นไม้ เป็นสถานท่ีเหมาะกบัการพกัผอ่น  

12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
เรือแลน่ออกจากทา่ อิสระให้ทา่นพกัผอ่น หรือ เพลดิเพลนิกบัสิง่อํานวยความสะดวกบนเรือตาม    
อธัยาศยั 

18.30 น.            รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ       (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ  
พัก บนเรือส าราญ New Century  Sky  (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

วันที่เก้า              วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561   

                         ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เมืองหยางโจว – ถนนโบราณตงกวน – สวนเก้อหยวน  

06.30 น.     ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืมชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00-08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
09.00 น.     เรือแลน่ถึงเมืองหยางโจว นําทา่นขึน้ฝ่ัง เมืองหยางโจว เป็นเมืองประวติัศาสตร์ 2,400 ปีของจีน เคย

เป็นเมืองพาณิชย์ท่ีรุ่ง เรืองท่ีสดุของจีนในสมยัราชวงศ์สยุและถงั ตัง้อยูริ่มแม่นํา้แยงซีและคลองต้ายุน่
เหอ (GrandCanal) โดยในสมยัจกัรพรรดิสยุหยางตีไ้ด้ตดัคลองต้ายุน่เหอผา่นเมืองหยางโจว จึงทา ให้
เมืองนีมี้ความเจริญเป็นศนูย์กลางคมนาคมทางบกและทางนํา้ มาตัง้แตเ่ม่ือหนึง่พนัห้าร้อยปีก่อน คน
ไทยเรารู้จกัช่ือหยางโจวจากข้าวผดัหยางโจว 扬州炒饭 อนัเป็นอาหารจีนขึน้ช่ือและคุ้น เคยของเรา 

 



จากนั้นน าทา่นเที่ยวชมถนนโบราณตงกวน ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม
ของเมืองหยางโจวที่ยาวนานกวา่ 1,200 ปีดา้นน้ีเป็นตน้ทางของถนนตงกวน อยูติ่ดกบัก าแพงเมืองหยาง
โจวโบราณที่ยงัคงเหลืออยู ่ ดูขนาดก าแพงเมืองแลว้จะเห็นวา่ใหญ่โตขนาดไหน ถนนน้ีอยูท่างเป็น
ทางดา้นทิศตะวนัออกของ Grand Canal หรือคลองจกัรพรรด์ิ (京杭大运河) เป็นถนนเก่าแก่ที่ยงัคง
อนุรักษ ์ ใหค้งสภาพเช่นเดิมไว ้ เพือ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ เป็นเหมือนถนนคนเดินบา้นเรา 
ซ่ึงถนนสายน้ีมีความยาวโดยรวมประมาณ 1,122 เมตร ถนนหิน ทางเทา้  ยงัคงรูปแบบเดิม ตรอกซอก
ซอยยงัคงมีให้เห็น ที่ส าคญัสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างที่เป็นของในยคุปัจจุบนั จะไม่เห็นตลอด
เสน้ทางถนนแห่งน้ี พดูไดว้า่มาเดินถนนสายน้ีเหมือนกบัยอ้นยคุกลบัไปในสมยัตา้ชิง หรือในยคุก่อนๆ 
ที่หยางโจวยงัเป็นศูนยก์ลางทางศิลปวฒันธรรมบรรยากาศที่น่ีจะเป็นถนนคนเดิน สองขา้งทางเป็นร้าน
ขายของที่ระลึกเป็นสวนใหญ่ ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ดินชมบรรยากาศโบราณและเลือกซ้ือของที่ระลึกกนั
ตามชอบใจที่ผา่นมา ถนนตงกวน ไม่ไดเ้ป็น แค่เพยีงศูนยก์ลางการขนส่งท  างน ้ าเท่านั้นยงัเป็นเป็น
ศูนยก์ลางการขนส่งทางบกในยคุที่หยางโจวยงั เจริญรุ่งเรือง มาหยางโจวแลว้ อยา่ลืมมาเดินที่น่ี  แลว้
น าชม สวนเก้อหยวน 个园 Geyuan Garden หน่ึงในส่ีสวนงามตามแบบฉบบัของแดนเจียงหนาน สร้าง
ขึ้นโดยพอ่คา้เกลือชาวหยางโจวนามหวงจ้ือหยนุในปีค.ศ.1818 สวนน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการจดัเรียง
สวนหิน  ทั้ง หินทะเลสาบ หินเหลือง หินไผ ่ เป็นตน้ มีภูเขาจ าลองส่ีฤดูอนังดงาม รวมทั้ง ทะเลสาบ 
เก๋งจีน พนัธุไ์มน้านาชนิดอนัน่าร่ืนรมยย์ามชมสวน  

12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ไม่รวมในรายการ 
14.30 น.  นําทา่นกลบัเรือ New Century  Sky   อิสระให้ทา่นพกัผอ่น หรือ เพลิดเพลินกบัสิง่อํานวยความ

สะดวกบนเรือตามอธัยาศยั 
18.30 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ       (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ  
20.30 น.      ชมการแสดงอ าลาโดยลูกเรือ  

พัก บนเรือส าราญ New Century  Sky  (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สิบ             วนัพฤหัสบดทีี่  29 พฤศจกิายน 2561   

                       ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทนั – กรุงเทพฯ  

06.30 น.     ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืมชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00-08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 



09.00 น.    เรือเทียบทา่เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวนัออก ”    
เน่ืองจากเป็นเมืองศนูย์กลางความเจริญด้านตา่งๆ ของ
ภมิูภาค ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทนุ รวมถึง 
ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเท่ียว เซี่ยงไฮ้จึงนบัเป็นความ
ภาคภมิูใจของชาวจีน โดยถือได้วา่เซี่ยงไฮ้เป็นสญัญาลกัษณ์
ของจีนยคุใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั นํา
ทา่นเช็คเอ้าท์เรือขึน้ฝ่ัง สู ่ ตลาดร้อยปี อิสระให้ทา่นได้ช้อป
ปิง้ขนมตา่งๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมของท่ีระลกึรวมถึง
เสือ้ผ้า เคร่ือง ประดบัตา่งๆ ฝากคนทางบ้าน ท่ี ตลาด เฉิง
หวังเมี่ยว  เดิมเป็นท่ีตัง้ของวดัเฉิงหวงัเม่ียว อาคาร
บ้านเรือนบริเวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์ห
มิงและชิง ปัจจุบนัเป็นร้านขายของมีทัง้ของพืน้เมืองโบราณ เช่น ตราประทบั รูปภาพวาด ลายมือพูก่นั 
เคร่ืองนํา้ชา ของท่ีระลกึ และสนิค้าสมยัใหม่อยา่งรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทัง้ยงัมีร้านขายขนมและ
อาหารพืน้เมืองตา่งๆ อีกมากมาย นําทา่นชม หาดไว่ทาน ต้นกําเนิดอนัลอืช่ือของตํานานเจ้าพอ่เซี่ยงไฮ้ 
เป็นถนนท่ีสวยงามอนัดบัหนึง่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหวา่งทางผา่นเขตเช่าของประเทศตา่งๆ ในสมยัอาณา
นิคมพร้อมชม อาคารสงูตระหงา่น ซึง่เป็นศิลปกรรม สไตล์ยโุรป    

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
ได้เวลาอนัสมควรนําทานเดินทางสูส่นามบิน 

17.20 น.   นําทา่นเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  TG665  
21.15 น.       เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
 

  ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ   
 

  



อัตราค่าบริการ  
      

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

        ผู้ใหญ่ 30 ท่านขึน้ไป   ท่านละ  59,900  บาท 28,800บาท  

  
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   ค่านํา้หนกักระเป๋า ไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)     ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
    ค่าวีซ่าท่องเท่ียว(กรุ๊ป)          บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ      
 ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

   ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น                              
   ค่านํา้หนกัเกินที่ระบุ  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.    หนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิว้ ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3.     กรณีเป็นเดก็เดนิทาง   ต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่ และสมุดเงนิฝากของพ่อแม่  
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบัตรประชาชน ของพ่อแม่  +  ส าเนาหน้าพาสปอร์ตพ่อแม่ 
6.    ใบเกิดเดก็  หรือ  (สูตบัิตร) อายุต ่ากว่า18ปี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อตัราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

   ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 



 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR)NAME........................................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ  โสด   แต่งงาน            หม้าย            หย่า   

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส........................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................รหสั
ไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์........................................ มือถือ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................... ........................................................ 
รหสัไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์บ้าน................................. 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)………………….................………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ............................................................................................................................. .................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................  
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่  ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เม่ือวันที่..................................เดอืน.............................ปี.............................   
ถึง วันที่...................................เดอืน.............................ปี............................ 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ ( ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ) 
1. ชื่อ-สกลุ   ................................................................. ความสมัพนัธ์.........................................โทร.............................. 
2  ชื่อ-สกลุ   ................................................................. ความสมัพนัธ์.........................................โทร..............................
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
**  แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033 
 
 


