
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ออกเดินทางวันอาทติย์  17 – 21 พฤศจิกายน 2562 
            1 – 5 ธันวาคม  /  8 – 12 ธันวาคม 2562 
    15-19 ธันวาคม 2562 

วันแรก           (1)  กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) – เมืองฉงช่ิง – หงหยาต้ง – เรือส าราญ YANGTZE GOLD  

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

10.30 น.  ออกเดินทางสู ่  เมืองฉงช่ิง   โดยเที่ยวบินที่ WE684 
14.50 น.     ถึงสนามบิน เมืองฉงช่ิง ฉงช่ิงเป็นเมืองใหญ่หนึง่ในสีข่อง

จีนท่ีขึน้ ตรงตอ่สว่นกลาง โดยมีสมญานามวา่เป็นเมืองคีรี 
เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวติัอนัเน่ินนานกวา่ 3,000 
ปี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว 
น าทา่นเท่ียวชม หงหยาต้ง  อาคารขนาดใหญ่สร้างอยูบ่น
ภเูขา  ขนานไปกบัแม่น า้เจียหลงิโครงการ ประกอบด้วย 



โรงแรม ร้านจ าหนา่ยสนิค้า, ร้านอาหารพืน้เมือง, ร้านน า้ชา โรงละครซึง่ล้วนแล้วแตก่่อสร้างตกแตง่ใน
รูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม    

 ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  เตรียมลงเรือ
ส าราญ YANG TZE GOLD CRUISES ระดบั 5 ดาว    
เพื่อเร่ิมต้นแหง่การลอ่งแม่น า้แยงซีเกียงท่ีมีความยาว 
610 กม. โดยเรือจะแลน่ผา่นบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่
มากมาย (ภายในเรือส าราญพร่ังพร้อมไปด้วยสิง่อ านวย
ความสะดวกสบายครบครัน อาทิ ห้องอาหาร ห้องคาราโอเกะ ห้องออกก าลงักาย ห้องรับรอง เป็นต้น)     
พกับนเรือส าราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES(เรือระดับ 5 ดาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง     (2)       เรือส าราญ YANGTZE GOLD CRUISES - เมืองผีเฟิงต ู 

06.30 น.  ออกก าลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืม  
ชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบน

เรือ    

เช้า น าทา่นขึน้สูฝ่ั่ง   เท่ียวชมความงามของ เมืองผี
เฟิงต ู ซึง่มีฉายาวา่เป็น (เมืองผี) ซึง่ตัง้อยูริ่มฝ่ัง
แม่น า้ ซึง่สร้างขึน้สมยั ราชวงศ์ถงัประมาน1300 ปี 
ก่อน มาถึงสมยัราชวงศ์ซง่ เม่ือ 900  ปีท่ีผา่นมา มี
นายอ าเภอแซ ่ หวาง “ 王 ” และนายอ าเถอ แซเ่หยียน 
“ 阎 ” เคยมาอยูท่ี่เมืองเฟิงต ู แตค่นท่ีบนัทกึ จดประวติั
การเมืองเฟิงต ู จดแซท่ัง้สองสลบักนั เลยเป็น 阎王-พยายม 
ดงันัน้ชาวเมืองเฟิงต ูจึงผิดตามผิด สร้างเป็นเมืองนรก ตาม
ความเช่ือของศาสนาเตา๋ขึน้มา ซึง่มียมทตู ผู้ตรวจสมดุ 



บญัชีรายช่ือของวิญญาณ ข้ามสะพานจ าใจ ให้ไปดวูา่ตอนท่ีเรามีชีวิตอยูใ่นโลกมนษุย์นัน้เคยท าเร่ืองชัว่ดี
อะไรบ้าง  และให้กินน า้ชาขีล้มืก่อนมาเกิดใหม่ ซึง่เป็นการสอนให้คนเราควรท าแต่สิง่ดีๆ ไม่งัน้ก็จะต้อง
ตกนรก ถกูลงโทษทรมาน จากนัน้น าทา่นกลบัขึน้สูเ่รือ 

12.00 - 13.30  น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
   ชมความงามและธรรมชาติอนัใสบริสทุธ์ิของลุม่แม่น า้แยงซี

เกียง อิสระพกัผอ่น หรือเพลดิเพลนิกบักิจกรรมทางวฒันธรรม
บนเรือ ตามอธัยาศยั  

  18.30 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนู

บุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 

    งานเลีย้งต้อนรับจากกัปตนัเรือและเหล่ากะลาสีเรืออย่าง

อบอุ่น  
พกับนเรือส าราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES(เรือระดับ 5 ดาว) 

วันที่สาม            (3)   ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เส่ินหน่ีวซ ี(ลงเรือเล็ก) – ช่องแคบอูเสีย  

06.30 -07.00 น. ออกก าลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อม
ด่ืม  ชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 

07.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

บนเรือ   ให้ทา่นได้พกัผอ่นกนัตาม
อธัยาศยั  พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของสอง 

 ฟากฝ่ังล าน า้อนัสวยงาม เรือแลน่ผา่นช่องแคบอูเสีย 
(WUXIA GORGE) ซึง่มีความยาว 44 กิโลเมตร เป็น
ช่องแคบท่ีสวยท่ีสดุ  ผา่นทิวเขาสลบัซบัซ้อนเป็นฉาก
เป็นชัน้บนยอดเขาปกคลมุด้วยหมอกสขีาว สวยงามสดุ
บรรยาย   ซึง่มี 12 เนินเขา  รวมด้วยกนั “เขาเทพธิดา
ดอย” ท่ีมีช่ือเสยีงและมีความงดงาม เชิญทา่นชม
ความงามและธรรมชาติอนัใสบริสทุธ์ิของลุม่แม่น า้แยงซีเกียง อิสระพกัผอ่น เพลดิเพลินกบักิจกรรมทาง
วฒันธรรมบนเรือ ตามอธัยาศยั  

12.00 - 13.30  น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
…… น  น าทา่นขึน้ฝ่ัง จากนัน้น าทา่นลงเรือเล็กเพือ่ชมความ

งามของ เส่ินหน่ีวซ ี     ตัง้อยูริ่มฝ่ังด้านใต้ของแม่น า้
แยงซีเกียง มีแหลง่ต้นก าเนิดท่ีนครฉงช่ิง   อ าเภออู่ซนั   
เขตกวนตู้            โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอนด้วยกนัคือ     
ตอนต้นสายช่ือกวนตู้    ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง  ตอน 



ปลายช่ือเสนิหน่ีวซี   ซึง่ไหลลงมาบรรจบรวมกนัท่ีแม่น า้แยง
ซีเกียง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ทศันียภาพรอบๆสอง
ฟากฝ่ัง ความใสบริสทุธ์ิของอากาศ ความเงียบสงบกบั
บรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด 
เปรียบเสมือนทา่นได้เยือ้งยา่งเข้าสูแ่ดนสขุาวดี  โดยมีเร่ือง
เลา่สบืขานกนัวา่ ธารน า้แหง่นีไ้ด้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเลน่
น า้กนั อีกทัง้ยงัตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้า จึงได้ถกูขนานนามวา่ “ ธารน า้นางฟ้า (เสนิหน่ีวซี) ”  
จากนัน้น าทา่นกลบัขึน้สูเ่รือ 

18.30 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ) 
20.30 น.      ชมการแสดง ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ 

     พกับนเรือส าราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES(เรือระดับ 5 ดาว) 

วันที่ส่ี           (4)   ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เข่ือนซานเสียต้าป้า – เมืองอีช้าง – เมืองฉงช่ิง 

06.30 -07.00 น.   ด่ืม  ชา-กาแฟ ท่ีทางเรือเตรียมให้ 

07.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ    

 ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นขึน้ฝ่ัง ชมอภิมหาโปรเจ็คระดบั
โลกท่ีได้รับการบนัทกึกินเนสบุ๊ค  เข่ือนซานเสียต้าป้า  
โครงการเขื่อนยกัษ์ท่ีใหญ่โตท่ีสดุอีกอยา่งหนึง่ของจีน 
นบัตัง้แตก่ารสร้างก าแพงเมืองจีน และเป็นท่ีนา่ภาคภมิูใจ
เป็นอยา่งยิ่ง การออกแบบเข่ือนทัง้หมด สว่นใหญ่เป็น
วิศวกรชาวจีน มีความยาวทัง้หมด 2,309 เมตร สนัเข่ือน
สงู 185 เมตร ช่องระบายน า้ของเข่ือนยาว 483 เมตร มีประตใูห้เรือผา่น 5 ล าดบัชัน้ เข่ือนนีถ้กูสร้างให้รับ
แรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหว ได้ถึง 7 ริคเตอร์ 

 
 
 
  
 
 

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ   เพื่อโดยสาร
รถไฟความเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง) ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 4 ชัว่โมง ซึง่ถือเป็นรถไฟชินคนัเซ็นเมืองจีน
เลยทีเดียว  



……. น.     เดินทางสูเ่มืองฉงช่ิง ขบวนรถไฟที่ D….  
…….  น.    ถึงเมืองฉงช่ิง น าทา่นเดินทางกลบั เมืองฉงช่ิง มีพืน้ท่ี 82,300 ก.ม.ติดกบัมณฑลหเูป่ย์ หหูนนั กุ้ยโจว  

   เสชวนและฉ่านซี ภายในตวัเมืองมีแม่น า้ไหลพาดผา่นหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อนัดบั 8 ของจีน       

  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัฉงช่ิง  重庆华美达安可酒店 Ramada Encore Chongqing Yubei  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่  

      

วันที่ห้า         (5)     หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว –  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย  – เมืองฉงช่ิง – กรุงเทพฯ 

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม   
 น าทา่นเท่ียวชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บ้านท่ีมี
ชนเผา่กลุม่น้อยหลากหลายเชือ้ชาติอาศยัอยู ่ อาคาร
บ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีน
ดัง้เดิมไว้ อิสระให้ทา่นสมัผสักลิน่อายย้อนยคุสมยัราชวงศ์ซง่ 
หมิง ชิง เลอืกซือ้ของท่ีระลกึหรือของฝาก  

  จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ยา่นศนูย์การค้าบน ถนนคนเดินเจี่ย
ฟ่างเปย เพื่อเลอืกซือ้สนิค้าราคาถกูมากมาย ของกิน  ของท่ี
ระลกึ   หรือซือ้เป็นของฝากส าหรับญาติสนิทมิตรสหาย 

                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู สุกีฉ้งช่ิง  
ได้เวลาอนัสมควรน าทานเดินทางสูส่นามบิน 

16.16 น.   น าทา่นเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  WE685 
18.20 น.       เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

  ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อัตราค่าบริการ  
      

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

        ผู้ใหญ่ ท่านละ   34,800 .-บาท 9,500.-บาท  

 อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   ค่าน า้หนกักระเป๋า 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                              
   ค่าน า้หนกัเกินที่ระบุ  
 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  
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า 
หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋ วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  อตัราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

   ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 



2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย 
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ด้วยเหตผุล
ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้   


