
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 วันแรก           (1)   กรุงเทพฯ –  ฉงช่ิง – หงหยาต้ง – ถนนเจี่ยฝ่างเปย  - ล่องแม่น ้าแยงซีเกียง      
04.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง   โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่ของทาง

บริษทัอ านวยความ   สะดวกแก่ท่านในเร่ืองเอกสารการเดินทาง และสมัภาระ   
(บนเคร่ืองม ีอาหารเสริฟ ทั้งไปและกลับ + ระบุทีน่ั่งให้ + พร้อมน ้าหนัก ท่านละ 20 กก ) 



06.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฉงช่ิง โดยเทีย่วบินที่ FD556 
10.10 น.     ถึงสนามบิน เมืองฉงช่ิง ฉงช่ิงเป็นเมืองใหญ่หน่ึงในส่ีของจีน

ที่ ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยมีสมญานามวา่เป็นเมืองคีรี เมือง
เตาไฟ และเมืองหมอกมีประวติัอนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี 
หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรแลว้ น า
ท่านเดินทางสู่ ภตัตาคาร 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเที่ยวชม น าท่านชม หงหยาต้ง  เป็นอาคาร
คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สูง 16 ชั้น  สร้างอยูบ่นภูเขาขนานไป
กบัแม่น ้ าเจียหลิง    ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม ร้าน
ขายสินคา้ที่ระลึก ฯลฯ  ซ่ึงลว้นแลว้แต่ก่อสร้างตกแต่งใน
รูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุ และที่น่ีถือ
เป็นจุดชมววิชั้นดี อีกทั้งยงัเป็นจุดถ่ายรูปที่ส าคญั  แลว้น าท่าน
ไปชอ้ปป้ิงท่ียา่นศูนยก์ารคา้บน ถนนเจีย่ฝ่างเปย   เพ่ือเลือกซ้ือสินคา้ ราคาถูกมากมาย ของกินของท่ีระลึก 
หรือซ้ือเป็นของฝากส าหรับคนท่ีรักทางบา้น ฯลฯ    

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร เมนู สุกีฉ้งช่ิง   
20.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  เตรียมลงเรือ

ส าราญ New Century   ระดับ 5 ดาว    ที่
หรูหราเพยีบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความ
สะดวกและหอ้งพกัภายในเรือ รวมทั้ง
หอ้งอาหาร , หอ้งสนัทนาการ , หอ้งเสริม
สวย และร้านขายของที่ระลึก      

21.30 น.        เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือ 

พัก บนเรือส าราญ New Century   (เรือระดับ 5 ดาว)   
 

วันที่สอง                 (2)   ล่องแม่น ้าแยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่าไจ้  

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

09.00 – 11.30 น.  ชมความงามและธรรมชาติอนัใสบริสุทธ์ิของลุ่ม
แม่น ้ าแยงซีเกียง อิสระพกัผอ่น เพลิดเพลินกบั
กิจกรรมทางวฒันธรรมบนเรือ ตามอธัยาศยั  

12.00 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ  
(เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ) 



 
14.00 – 17.00 น.     น าท่านขึ้ นสู่ฝ่ัง   เที่ยวชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้   

ตั้งอยูติ่ดขนาบเขาหวี้ อ้ิน ทางทิศเหนือของแม่น ้ าแยงซีเกียง 
สร้างขึ้นในยคุราชวงศห์มิง สมยัปีว่านล่ี โครงสร้างลกัษณะ
สถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย  ์ ท าจากไม้และเช่ือมต่อกันโดย
ไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซ่ึงนับเป็น
ส่ิงมหัศจรรยท์ี่ถูกจดัอนัดบัไวว้่าเป็น 1 ใน 8 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลกก็วา่ได ้ จากนั้นน าท่านกลบัขึ้นสู่เรือ 

19.00 – 20.30 น.      รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟ
เฟ่ต์ นานาชาติ)  

21.00 – 22.00 น.     ชมการแสดงต้อนรับ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ 

พัก บนเรือส าราญ New Century    (เรือระดับ 5 ดาว)   
       
 
 
 
 
 

วันที่สาม                      (3)   ล่องแม่น ้าแยงซีเกียง – ช่องแคบฉวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย – เส่ินหน่ีวซี      

07.00 – 08.30 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ) 
 ใหท้่านไดพ้กัผอ่นกนัตามอธัยาศยั  พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของ

สองฟากฝ่ังล าน ้ าอนัสวยงาม  
10.00 น.     เรือแล่นผา่นช่องแคบฉวีถังเสีย  มีความยาวสั้นที่สุดยาวเพียง 

8 กิโลเมตรเท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนกัท่องเที่ยว
พอสมควร โดยเฉพาะช่วงดา้นตะวนัตกของช่องแ  คบที่มีช่ือ
วา่ ประตูขยุเหมิน กระแสน ้ าเช่ียวกรากมาก เรือส าราญตอ้งฝ่า
ด่านอนัแขง็แกร่งน้ีไปดว้ย  ความทรนง จากนั้นเรือส าราญจะ
แล่นผา่นช่องแคบอูสียซ่ึงมีความยาว 42 กิโลเมตร เป็นช่อง
แคบใหญ่อนัดบัหน่ึงในบรรดาช่องแคบในแม่น ้ าแยงซีเกียง 
ช่องแคบน้ีเน่ืองจากอยูใ่นอาณาบริเวณภูเขาหวซูันจึงมี
ทศันียภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษ สองฟากฝ่ังจะมีแนวหินผาที่มี
ลกัษณะเหมือนหินวางเรียงซอ้นกนัเป็นชั้นอยา่งมีระเบียบ 
ยอดเขา  12 ลูกยืนเด่นตระหง่านสองฟากฝ่ังเสมือนหน่ึงสร้อยเพชรมรกตอนังดงามเม็ดหน่ึงบนตล่ิง
ของแม่น ้ าแยงซีเกียง 



11.45 น.     เรือแล่นผา่นช่องแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) ซ่ึงมี
ความยาว 44 กิโลเมตร เป็นช่องแคบที่สวยที่สุด  ผา่น
ทิวเขาสลบัซบัซอ้นเป็นฉากเป็นชั้นบนยอดเขาปก
คลุมดว้ยหมอกสีขาว สวยงามสุดบรรยาย   ซ่ึงมี 12 
เนินเขา  รวมดว้ยกนั “เขาเทพธิดาดอย” ที่มีช่ือเสียง
และมีความงดงาม 

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ) 
13.30 – 17.30 น.    น าท่านลงเรือเลก็เพือ่ชมความงามของ เส่ินหน่ีวซี     

ตั้งอยูริ่มฝ่ังดา้นใตข้องแม่น ้ าแยงซีเกียง มีแหล่งตน้
ก าเนิดที่นครฉงช่ิง   อ  าเภออู่ซนั   เขตกวนตู ้          โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกนัคือ     ตอนตน้สายช่ือกวนตู ้  
ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง  ตอนปลายช่ือเสินหน่ีวซี   ซ่ึง
ไหลลงมาบรรจบรวมกนัที่แม่น ้ าแยงซีเกียง มีความยาว
ประมาณ 30 เมตร ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบริสุทธ์ิของอากาศ ความเงียบสงบกบั
บรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านไดเ้ยือ้งยา่งเขา้สู่แดนสุขาวดี  
โดยมีเร่ืองเล่าสืบขานกนัวา่ ธารน ้ าแห่งน้ีไดมี้มวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน ้ ากนั อีกทั้งยงัตั้งอยูฝ่ั่งตรง
ขา้มเทือกเขานางฟ้า จึงไดถู้กขนานนามวา่ “ ธารน ้ านางฟ้า (เสินหน่ีวซี) ”  จากนั้นน าท่านกลบัขึ้นสู่
เรือ เรือแล่นเขา้สู่ ช่องแคบ  ซีหลิงเสีย 
ซ่ึงเป็นช่องแคบที่ยาวที่สุด คือมีความ
ยาวถึง 76 ก.ม. ที่เด่นเป็นพเิศษคือมีหาด
มากมาย และน ้ าไหลเช่ียวกราก 

19.00 – 20.30 น.      รับประทานอาหารค า่ ณ                
ห้องอาหารบนเรือ(เมนูบุฟเฟ่ต์ 
นานาชาติ)  

        หลังอาหารค า่  ให้ท่านได้ชมการ  แสดง บนเรือ 
พัก บนเรือส าราญ New Century  (เรือระดับ 5 ดาว)   



 

วันที่ส่ี                   (4)   ล่องแม่น ้าแยงซีเกียง – อี๋ชาง – เขื่อนซานเสียต้าป้า  –  เสินหนงเจีย้  

06.00 – 07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ) 
07.30 น.      น าท่านขึน้ฝั่ง ชมอภิมหาโปรเจค็ตร์ะดบัโลกที่ไดรั้บการ

บนัทึกกินเนสบุค๊  เขื่อนซานเสียต้าป้า  โครงการเขื่อน
ยกัษท์ี่ใหญ่โตที่สุดอีกอยา่งหน่ึงของจีน นบัตั้งแต่การ
สร้างก าแพงเมืองจีน และเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ 
การออกแบบเขื่อนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นวศิวกรชาวจีน มี
ความยาวทั้งหมด 2,309 เมตร สนัเขื่อนสูง 185 เมตร ช่อง
ระบายน ้ าของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูใหเ้รือผา่น 5 
ล าดบัชั้น เขื่อนน้ีถูกสร้างใหรั้บแรงสัน่สะเทือนจาก
แผน่ดินไหว ไดถึ้ง 7 เร็กเตอร์  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่เสินหนงเจีย้ (ใชเ้วลา ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย มีความสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลเฉล่ียแลว้กวา่ 1,700 เมตร โดยยอดเขาเสิน
หนงเจ้ียเป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล 3,105.4 เมตร และเป็นยอดเขาสูงสุดใน
ภาคกลางของจีนส่ิงแวดลอ้มและภูมิอากาศแบบพเิศษท า
ใหเ้สินหนงเจ้ียกลายเป็นแถบถ่ินที่รวบรวมพชืพนัธุช์นิดต่างๆ ทั้งแบบภาคใตแ้ละภาคเหนือเขา้ไว้
ดว้ย และมีสตัวห์ลายชนิดอาศยัอยู ่ที่น่ีมีระบบภาวะนิเวศป่าไมแ้บบก่ึงเขตร้อนที่อนุรักษไ์วอ้ยา่งดีใน
แผน่ดินใหญ่ที่อยูเ่สน้แวงกลางในซีกโลกเหนือ  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกั神农架神农山庄 Shennong Mountain Resort  Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วันที่ห้า                      (5)   เส่ินหน่ีวซี –  เสินหนงถัน    

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเที่ยวชมอุทยานเสินหนงต่ิง "เขตป่าเสินหนง
เจ้ีย" อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยอืน ซ่ึงตั้งอยู่
บริเวณชายขอบตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย ที่น่ีเป็นเขต
ปกครองเพยีงแห่งเดียวของประเทศจีนที่ใช ้ “เขตป่า
ไม”้ มาตั้งช่ือ   เสินหนงเจ้ีย เป็นสนัปันน ้ าของแม่น ้ า
แยงซีเกียงและแม่น ้ าฮัน่สุ่ย ภายในพื้นที่มีขมุข่ายแม่น ้ า
ส่ีสาย คือ แม่น ้ าเซียงซี แม่น ้ าเหยยีนตู ้แม่น ้ าหนานเหอ 



 และแม่น ้ าตู่เหอ เน่ืองจากบริเวณน้ีอยูใ่นเขต
มรสุมก่ึงร้อนทิศเหนือแถบเสน้ละติจูดกลาง 
อากาศเยน็สบายและมีฝนตกชุก      เม่ือความ
สูงจากระดบัน ้ าทะเลเพิม่ขึ้นทุกๆ 100 เมตร 
ฤดูกาลจะต่างกนั 3-4 วนั สภาวะแตกต่างกนั
แบบ “เชิงเขาร้อนดัง่ฤดูร้อน ยอดเขาสดช่ืนดัง่
ฤดูใบไมผ้ลิ ตีนเขาสบายดัง่ ฤดูใบไมร่้วง ยอด
ดอยเป็นน ้ าแขง็ สีแดง-สม้-เหลือง-เขียวดูไม่เบื่อ แต่ไม่อาจ
จ าแนกวา่เป็นฤดูใบไมผ้ลิฤดูร้อน ฤดูใบไมร่้วงหรือฤดู
หนาว” เป็นค าพรรณนาความผดิแผกของภูมิอากาศที่เสิน
หนงเจ้ีย  จากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งมีความร้อนช้ืน
สลบักบัความกดอากาศสูงของแผน่ดินใหญ่ที่แห้งและหนาว
เยน็ ประกอบกบัมี การปรับพลงัความร้อนและปริมาณฝน
ของป่าดงดิบบนภูเขาสูงจึงท าใหท้ี่น่ีมีสภาพภูมิอากาศที่เยน็
สบาย ฤดูร้อนไม่ร้อนจดั ฤดูหนาวกไ็ม่หนาวจดัจนเกินไป 

ขณะที่เมืองต่างๆ ทางตอนใตเ้ป็นฤดูร้อน
และมีอุณหภูมิสูงที่เสินหนงเจ้ียแห่งน้ีกลบั
เป็นดินแดนที่เยน็สบาย        สภาพแวดลอ้ม
ทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะและ
สภาพภูมิอากาศสามมิติท าใหเ้สินหนงเจ้ียก
ลายเป็นแถบผลดัเปล่ียนของพชืพนัธุ์
ภาคเหนือภาคใตข้องจีนและเป็นบริเวณที่
สตัวน์านาชนิดมาขยายพนัธุแ์ละด ารงชีวติ
ปะปนอยูด่ว้ยกนั  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมเสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตั้งอยูใ่นพื้นที่เปิดของการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทั้งหมด
ลอ้มรอบดว้ยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ พพิิธภณัฑต์วัอยา่งผเีส้ือ รูปป้ันววัของเสินหนง รูปป้ัน
ยนืสูง 21 เมตรและ กวา้ง 35 เมตร หินหา้สีเป็น 
องคป์ระกอบ หมายถึง ทองไม ้ น ้ า ไฟ และ ดิน 
เสินหนงเจ้ียมีพชืพนัธุพ์ฤกษชาติต่างๆกวา่  3,700 
ชนิด โดยมี 40 ชนิดเป็นพชืสงวนแห่งชาติและยงั
มีสตัวต่์างๆ มากกวา่ 1,050 ชนิด โดยมี 70 ชนิด
เป็นสตัวส์งวนแห่งชาติ ซ่ึงเกือบจะครอบคลุม
พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวท์ั้งหมดตั้งแต่ทางตอน 



เหนือเร่ิมจากแม่น ้ าโม่เหอในมณฑลเฮยหลง
เจียงเหนือสุดของจีนไปถึงแควน้สิบสอง พนั
นาทางตอนใต ้ และเทือกเขาหิมาลยัทาง
ตะวนัตก     ระบบนิเวศน์ป่าดิบเขตก่ึงร้อน
ของเสินหนงเจ้ียซ่ึงรักษาไวอ้ยา่งสมบูรณ์
แห่งเดียวในเขตละติจูดกลางของโลกปัจจุบนั
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวระดบัโลกที่
ผกูขาดความมีเอกลกัษณ์ไวม้ากที่สุด 
ประเภทของสตัวแ์ละพนัธุพ์ฤกษชาติมีความหลากหลาย เก่าแก่ และหายาก วฒันธรรมภูเขาสูงของ
ดินแดนตอนในอนัมีเอกลกัษณ์และคงความดั้งเดิมไว ้ ประกอบกนัขึ้นเป็นภาพธรรมชาติอนัวจิิตร
งดงามหลากสีสนั ท าใหเ้สินหนงเจ้ียไดรั้บการยกยอ่ง ขนานนามต่างๆ มากๆ เช่น “ไข่มุกสีเขยีว” 
“สวนพฤกษาและสตัวท์ี่ก  าเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ” “แหล่งล้ีภยัแห่งชีวภาพ” “คลงัพนัธุกรรมของ
พชืและสตัว”์ “พพิธิภณัฑ ์ทางธรรมชาติ” “อาณาจกัรแห่งความร่มร่ืน” ทั้งน้ีทั้งนั้นเสินหนงเจ้ียก าลงั
ดึงดูดสายตาของชาวโลกดว้ยธรรมชาติและระบบนิเวศน์แบบดั้งเดิมและสมบูรณ์  

ค า่         รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกั神农架神农山庄 Shennong Mountain Resort  Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วันที่หก               (6)    สะพานสวรรค์  หรือเทียนเซินเฉียว –  อี๋ชาง  – เมืองอู่ฮ่ัน 

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านขา้ม สะพานสวรรค์ หรือเทยีน
เซินเฉียว สูงระดบัน ้ าทะเล 1200 เมตร พื้นที่
กวาง 60 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่างทิศใตข้อง
หมู่บา้นใช่ฉี ถนนรัฐ 209 จากเสินหนงเจ้ีย 4.8 
กิโลเมตรเปิดอยา่งเป็นทางการในเดือน
เมษายน 2003 พื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ใหม่ สถานที่ที่โดดเด่นมี ถ ้าแปลกประหลาด 
สะพานแปลกประหลาด น ้ าตกแปลก
ประหลาด เหมาะกบัการพกัผอ่น, ท่องเที่ยว 
ผจญภยั  ยอดเขาหินปกคลุมดว้ยตน้ไมด้อกไม้
ป่า เสน้ทางหนา้ผาสูงชนัริมหนา้ผาสั้น ๆ 
รูปแบบประกอบภาพภูมิประเทศอยา่งมีสีสนั 
ชมกระท่อมปาเลสไตน์ จุดชมววิอีกแห่ง  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



น าท่านเดินทางสู่เมืองอี๋ชาง เป็น เมืองเล็ก ๆ ตอนกลางของแม่น ้ าแยงซีเกียง ก่อนปี ค.ศ. 1978 ยงัเป็นเมืองที่
มีพลเมืองประมาณ 3 แสนกวา่คนที่ไม่มีใครรู้จกั เน้ืองดว้ยรัฐบาลจีนสร้างเขื่อนกกัน ้ าและโรงงานผลิตไฟฟ้า
พลงัน ้ า ท  าใหเ้มืองอีชางกลายเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดงัของประเทศจีน นัน่คือการมาล่องเรือชมววิ
ทิวทศัน์ของแม่น ้ าแยงซีเกียงและการมาชมเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ช่ือวา่ "ซานเสียตา้ป้า"  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ   เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง) ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ซ่ึงถือเป็นรถไฟชินคนัเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว  

…… น.      เดินทางสู่เมืองอู่ฮ่ัน  ขบวนรถไฟที่ D......  
…… น. ถึงเมือง อู่ฮ่ัน เป็นเมืองใหม่ที่เกิดจากการรวมเมืองเก่า 3 เมืองเขา้ดว้ยกนั คือ อู่ชาง   ที่มีมาตั้งแต่สมยั

ราชวงศ ์ฮัน่      ฮัน่หยาง เมืองเก่าอายกุวา่ 1,400 ปี และฮัน่โข่ว อดีตหมู่บา้นธรรมดาๆ กลายเป็นที่ตั้งมัน่
ทางทหารในสมยัราชวงศซ่์ง และ 1 ใน 4      เมืองการคา้ส าคญัของจีนในสมยัราชวงศห์มิง     ยคุล่า
อาณานิคมฮัน่โข่วถูกทางการแบ่งเป็นพื้นที่สมัปทานของสมัปทานองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั รัสเซีย และ
ญี่ปุ่ น ท  าใหต้วัเมือง     ฮัน่โข่ว เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่สวยงามคลา้ยเซ่ียงไฮ ้  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮัน่ 
18.15 น.     บินลดัฟ้ากลบั  กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ FD573 
20.55 น. ถึง  ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

  
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

  

 


