ออกเดินทางวันอาทิตย์ 17 – 21 พฤศจิกายน 2562
1 – 5 ธันวาคม / 8 – 12 ธันวาคม 2562
22 – 26 ธันวาคม 2562
วันแรก

(1) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฉงชิ่ง – หงหยาต้ ง – เรือสาราญ YANGTZE GOLD

08.00 น.

ทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตู 2-3 )
เคาน์ เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) พบเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ อานวยความสะดวก
แก่ทา่ น

10.30 น.
14.50 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE684
ถึงสนามบิน เมืองฉงชิ่ง ฉงชิ่งเป็ นเมืองใหญ่หนึง่ ในสีข่ อง
จีนที่ขึ ้น ตรงต่อส่วนกลาง โดยมีสมญานามว่าเป็ นเมืองคีรี
เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอนั เนิ่นนานกว่า 3,000
ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรแล้ ว
นาท่านเที่ยวชม หงหยาต้ ง อาคารขนาดใหญ่สร้ างอยูบ่ น
ภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจียหลิงโครงการ ประกอบด้ วย

ค่า

วันที่สอง (2)

โรงแรม ร้ านจาหน่ายสินค้ า, ร้ านอาหารพื ้นเมือง, ร้ านน ้าชา โรงละครซึง่ ล้ วนแล้ วแต่ก่อสร้ างตกแต่งใน
รูปแบบโบราณให้ อารมณ์และบรรยากาศย้ อนยุคสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่ านเดินทางสู่ท่าเรือ เตรียมลงเรือ
สาราญ YANG TZE GOLD CRUISES ระดับ 5 ดาว
เพื่อเริ่ มต้ นแห่งการล่องแม่น ้าแยงซีเกียงที่มีความยาว
610 กม. โดยเรื อจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้ อยใหญ่
มากมาย (ภายในเรื อสาราญพรั่งพร้ อมไปด้ วยสิง่ อานวย
ความสะดวกสบายครบครัน อาทิ ห้ องอาหาร ห้ องคาราโอเกะ ห้ องออกกาลังกาย ห้ องรับรอง เป็ นต้ น)
พักบนเรื อสาราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES(เรือระดับ 5 ดาว)

เรือสาราญ YANGTZE GOLD CRUISES - เมืองผีเฟิ งตู

ออกกาลังกายรับอรุณ กับการราไทเก๊ ก พร้ อมดื่ม
ชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรื อ
07.00 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบน
เรือ
เช้ า
นาท่านขึ ้นสูฝ่ ั่ ง เที่ยวชมความงามของ เมืองผี
เฟิ งตู ซึง่ มีฉายาว่าเป็ น (เมืองผี) ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่ ง
แม่น ้า ซึง่ สร้ างขึ ้นสมัย ราชวงศ์ถงั ประมาน1300 ปี
ก่อน มาถึงสมัยราชวงศ์ซง่ เมื่อ 900 ปี ที่ผา่ นมา มี
นายอาเภอแซ่ หวาง “ 王 ” และนายอาเถอ แซ่เหยียน
“ 阎 ” เคยมาอยูท่ ี่เมืองเฟิ งตู แต่คนที่บนั ทึก จดประวัติ
การเมืองเฟิ งตู จดแซ่ทงสองสลั
ั้
บกัน เลยเป็ น 阎王-พยายม
ดังนันชาวเมื
้
องเฟิ งตู จึงผิดตามผิด สร้ างเป็ นเมืองนรก ตาม
ความเชื่อของศาสนาเต๋าขึ ้นมา ซึง่ มียมทูต ผู้ตรวจสมุด
06.30 น.

บัญชีรายชื่อของวิญญาณ ข้ ามสะพานจาใจ ให้ ไปดูวา่ ตอนที่เรามีชีวิตอยูใ่ นโลกมนุษย์นนเคยท
ั้
าเรื่ องชัว่ ดี
อะไรบ้ าง และให้ กินน ้าชาขี ้ลืมก่อนมาเกิดใหม่ ซึง่ เป็ นการสอนให้ คนเราควรทาแต่สงิ่ ดีๆ ไม่งนก็
ั ้ จะต้ อง
ตกนรก ถูกลงโทษทรมาน จากนันน
้ าท่านกลับขึ ้นสูเ่ รื อ
12.00 - 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ)
ชมความงามและธรรมชาติอนั ใสบริ สทุ ธิ์ของลุม่ แม่น ้าแยงซี
เกียง อิสระพักผ่อน หรื อเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม
บนเรื อ ตามอัธยาศัย
18.30 น.
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรือ (เมนู
บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ)
งานเลีย้ งต้ อนรับจากกัปตันเรือและเหล่ ากะลาสีเรืออย่ าง
อบอุ่น
พักบนเรื อสาราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES(เรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สาม

(3) ล่ องแม่ นา้ แยงซีเกียง – เสิ่นหนี่วซี (ลงเรือเล็ก) – ช่ องแคบอูเสีย

06.30 -07.00 น. ออกกาลังกายรับอรุณ กับการราไทเก๊ ก พร้ อม
ดื่ม ชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรื อ
07.00 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
บนเรือ
ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนกันตาม
อัธยาศัย พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ของสอง
ฟากฝั่ งลาน ้าอันสวยงาม เรื อแล่นผ่านช่ องแคบอูเสีย
(WUXIA GORGE) ซึง่ มีความยาว 44 กิโลเมตร เป็ น
ช่องแคบที่สวยที่สดุ
ผ่านทิวเขาสลับซับซ้ อนเป็ นฉาก
เป็ นชันบนยอดเขาปกคลุ
้
มด้ วยหมอกสีขาว สวยงามสุด
บรรยาย ซึง่ มี 12 เนินเขา รวมด้ วยกัน “เขาเทพธิดา
ดอย” ที่มีชื่อเสียงและมีความงดงาม เชิญท่านชม
ความงามและธรรมชาติอนั ใสบริ สทุ ธิ์ของลุม่ แม่น ้าแยงซีเกียง อิสระพักผ่อน เพลิดเพลินกับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมบนเรื อ ตามอัธยาศัย
12.00 - 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ)
…… น
นาท่านขึ ้นฝั่ ง จากนันน
้ าท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความ
งามของ เสิ่นหนี่วซี ตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่ งด้ านใต้ ของแม่น ้า
แยงซีเกียง มีแหล่งต้ นกาเนิดที่นครฉงชิ่ง อาเภออู่ซนั
เขตกวนตู้
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอนด้ วยกันคือ
ตอนต้ นสายชื่อกวนตู้ ตอนกลางชื่อจื่อหยาง ตอน

18.30 น.
20.30 น.
วันที่ส่ ี

ปลายชื่อเสินหนี่วซี ซึง่ ไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น ้าแยง
ซีเกียง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ทัศนียภาพรอบๆสอง
ฟากฝั่ ง ความใสบริ สทุ ธิ์ของอากาศ ความเงียบสงบกับ
บรรยากาศ
ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด
เปรี ยบเสมือนท่านได้ เยื ้องย่างเข้ าสูแ่ ดนสุขาวดี โดยมีเรื่ อง
เล่าสืบขานกันว่า ธารน ้าแห่งนี ้ได้ มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่น
น ้ากัน อีกทังยั
้ งตังอยู
้ ฝ่ ั่ งตรงข้ ามเทือกเขานางฟ้า จึงได้ ถกู ขนานนามว่า “ ธารน ้านางฟ้า (เสินหนี่วซี) ”
จากนันน
้ าท่านกลับขึ ้นสูเ่ รื อ
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ)
ชมการแสดง ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้
พักบนเรื อสาราญหรู YANGTZE GOLD CRUISES(เรือระดับ 5 ดาว)
(4) ล่ องแม่ นา้ แยงซีเกียง – เขื่อนซานเสียต้ าป้า – เมืองอีช้ าง – เมืองฉงชิ่ง

06.30 -07.00 น. ดื่ม ชา-กาแฟ ที่ทางเรื อเตรี ยมให้
07.00 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรือ
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านขึน้ ฝั่ ง ชมอภิมหาโปรเจ็คระดับ
โลกที่ได้ รับการบันทึกกินเนสบุ๊ค เขื่อนซานเสียต้ าป้า
โครงการเขื่อนยักษ์ ที่ใหญ่โตที่สดุ อีกอย่างหนึง่ ของจีน
นับตังแต่
้ การสร้ างกาแพงเมืองจีน และเป็ นที่นา่ ภาคภูมิใจ
เป็ นอย่างยิ่ง การออกแบบเขื่อนทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ น
วิศวกรชาวจีน มีความยาวทังหมด
้
2,309 เมตร สันเขื่อน
สูง 185 เมตร ช่องระบายน ้าของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้ เรื อผ่าน 5 ลาดับชัน้ เขื่อนนี ้ถูกสร้ างให้ รับ
แรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว ได้ ถึง 7 ริ คเตอร์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ
เพื่อโดยสาร
รถไฟความเร็วสูง (300 km/ชั่วโมง) ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง ซึง่ ถือเป็ นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีน
เลยทีเดียว

……. น.
……. น.

เดินทางสูเ่ มืองฉงชิ่ง ขบวนรถไฟที่ D….
ถึงเมืองฉงชิ่ง นาท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง มีพื ้นที่ 82,300 ก.ม.ติดกับมณฑลหูเป่ ย์ หูหนัน กุ้ยโจว
เสชวนและฉ่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น ้าไหลพาดผ่านหลายสายเป็ นเมืองขนาดใหญ่อนั ดับ 8 ของจีน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักฉงชิ่ง 重庆华美达安可酒店 Ramada Encore Chongqing Yubei ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า
07.00 น.

16.16 น.
18.20 น.

(5)

หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ ว – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเปย – เมืองฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ ว เป็ นหมู่บ้านที่มี
ชนเผ่ากลุม่ น้ อยหลากหลายเชื ้อชาติอาศัยอยู่
อาคาร
บ้ านเรื อนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปั ตยกรรมจีน
ดังเดิ
้ มไว้ อิสระให้ ทา่ นสัมผัสกลิน่ อายย้ อนยุคสมัยราชวงศ์ซง่
หมิง ชิง เลือกซื ้อของที่ระลึกหรื อของฝาก
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่านศูนย์การค้ าบน ถนนคนเดินเจี่ย
ฟ่ างเปย เพื่อเลือกซื ้อสินค้ าราคาถูกมากมาย ของกิน ของที่
ระลึก หรื อซื ้อเป็ นของฝากสาหรับญาติสนิทมิตรสหาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู สุ กฉี้ งชิ่ง
ได้ เวลาอันสมควรนาทานเดินทางสูส่ นามบิน
นาท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE685
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ 

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ ท่ านละ

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

28,800 .-บาท

8,800.-บาท

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ า ไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยว(กรุ๊ป)
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่าน ้าหนักเกินที่ระบุ
อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้า
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
อัตรานีร้ วม

 ยืน่ วีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,100 บาท
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน
1.
หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต) เล่ มจริง มีอายุเหลือใช้ ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
2.
รูปถ่ ายสี ขนาด 2 นิว้ ท่ านละ 1 รูป (ไม่ รับรูปถ่ ายข้ าราชการ)
3.
กรณีเป็ นเด็กเดินทาง ต้ องมีหนังสือรับรองจากพ่ อแม่ และสมุดเงินฝากของพ่ อแม่
5.
สาเนาทะเบียนบ้ าน + สาเนาบัตรประชาชน ของพ่ อแม่ + สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตพ่ อแม่
6.
ใบเกิดเด็ก หรือ (สูตบิ ัตร) อายุต่ากว่ า18ปี

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่ นๆที่อ ยู่นอกเหนือ การ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมี อายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ ในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น

