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ก ำหนดกำรเดินทำง   23 – 29    พฤศจิกำยน 2562         
วันแรก           (1)  กรุงเทพฯ ดอนเมือง  – ฉงช่ิง – ต้ำจู๋   

03.00 น.  พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก  TERMINAL1 ชัน้ 2 แถว สายการ
ไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระ
และเอกสารให้กบัทา่น 

06.15 น.  ออกเดินทางสู ่  เมืองฉงช่ิง   โดยเที่ยวบนิที่ FD556 
  บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
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10.20 น.     ถึงสนามบิน เมืองฉงช่ิง ฉงช่ิงเป็นเมืองใหญ่หนึง่ในสีข่องจีนท่ีขึน้ ตรงตอ่สว่นกลาง โดยมีสมญานาม
วา่เป็นเมืองคีรี เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวติัอนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี  หลงัผา่นพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภตัตำคำร  
น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองต้ำจู๋   เป็นอ าเภอเลก็ๆท่ีอยูท่า่มกลางภเูขา 5 ลกู คือ ภเูขาเป่ยซนั ภเูขาเป๋าต่ิง
ซนั ภเูขาหนนัซนั ภเูขาสอืจ้วนซนั และภเูขาสอืเหมินซนั เป็นเมืองท่ีมีพืน้ท่ีสเีขียวด้วยผืนป่าและอากาศ
เย็นสบายตลอดปี 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัเมืองต้าจู๋  大足华美达酒店   Da Zu Ramada Plaza ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่สอง           (2)    ต้ำจู๋  – เขำหนิแกะสลักเป๋ำติ่งซำน  – เมืองอู่หลง   

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
  น าทา่นเท่ียวชมเขำหินแกะสลักเป่ำติ่งซำน 宝顶山石刻

บุกเบิกโดยสงฆ์รูปหนึง่นามวา่ “จ้าวจือ้เฟิง” ในรัชสมยัซง่ใต้
ของจกัรพรรดิ”ฉนุซี” บุกเบิกเป็นตวัหลกัในการขดุเจาะ
แกะสลกัอยา่งยากล าบากกวา่ 70 กวา่ปี. หินแกะสลกัเป่าต่ิง
ซานนัน้มีจุดเยี่ยมชม 13 จุดโดยมี โค้งพระพทุธรูปใหญ่ (ต้า
ฝอวนั-大佛湾) เป็นจุดศนูย์กลาง ผนงัหินท่ียาว 500 เมตร 
สงู 15-30 เมตร ได้มีการแกะสลกัองค์พระอยูถ่งึ หม่ืนกวา่รูป. หินแกะสลกัท่ีน่ีจะแกะตามรูปลกัษณะ
ของตวัภเูขา ด้วยความปราณีต และพิถีพิถนั บนัทกึเร่ืองราวในโลกของปตุชุน. ก าแพงด้าน เหนือ 
ตะวนัออก และ ใต้ มี 19 กลุม่ท่ีแกะสลกับนัทกึเร่ืองราวในพระไตรปิฏกเอาไว้ บางจุดเป็นภาพหิน
แกะสลกัตอ่เน่ือง มีความสวยงามเพียบพร้อมด้วยเนือ้หาบอกเลา่และเตือนสติผู้พบเห็น เช่น บุญคณุ
ของบิดามารดา นรก สวรรค์ เหลา่เทพผู้ปกปักษ์ วฏัจกัรทัง้หก การเวียนวา่ยตายเกิด พระโพธิสตัว์
กวนอิมพนัมือ และ อ่ืนๆอีกมากมาย. หินแกะสลกัยงัมีการใช้นวตักรรมชัน้สงูเข้ามาช่วย การระบายน า้ 
เติมส ีเพิ่มแสง โมเมนตมั และ การกนัลมกดักร่อน. 

 
 

 
 
 
 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภตัตำคำร  
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอู่หลง ( ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่โมง ) เมืองอู่หลง  ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ของเมืองฉงช่ิง  เป็นเมืองท่ีอยูท่า่มกลางหบุเขาโอบล้อมด้วยภเูขาสงู ท าให้เมืองนีมี้ป่าไม้และพืน้ท่ีสี

http://www.oceansmile.com/China/Chongqing-Furong.htm
http://www.oceansmile.com/China/Chongqing-Furong.htm
http://www.oceansmile.com/China/Chongqing-Furong.htm
http://www.oceansmile.com/China/YangziCongcing.htm
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เขียวเยอะแลพอากาศดี มีแม่น า้อู่เจียงไหลตดัผา่นกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่า่งจากเมืองฉงช่ิง
ประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางดว่นพิเศษตลอดเส้นทางจนถึงเมืองอู่หลง  

 ค ่ำ           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

พกัเมืองอู่หลง  依云度假酒店(武隆县) - Yiyun Holiday Hotel   ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่สำม       (3)   หลุมฟ้ำ 3 สะพำนสวรรค์ ( รวมรถอุทยำนและรถกอล์ฟ )  
                          -  อู่หลง – ฉงช่ิง – ลงเรือส ำรำญ Century Glory 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชมสดุยอดอุทยานแหง่ ชาติท่ีได้รับมรดกโลก
ลา่สดุของจีน อุทยำนแห่งชำติหลุมบ่อฟ้ำ ภผูาท่ีนา่
อศัจรรย์ น าทา่นชมระเบียงกระจกใส ระเบยีงกระจกใส
ขนาดใหญ่ กว้าง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของ
ภเูขาลกูหนึง่ในอุทยานเทียนเซิงซานเฉียว  (อุทยานหลมุฟ้า 
3 สะพานสวรรค์) เป็นจุดชมวิวแหง่ใหม่ในอุทยาน ด้วย
ความสงูถึง 1,200 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล  
จากนัน้ โดยลิฟท์แก้วที่หลุมฟ้ำสะพำนสวรรค์  ชม ซำน
เฉียว 3 สะพำนสวรรค์  天生三橋 บนพืน้ท่ียาว 8 กม. 
กว้าง 10-200 เมตร แผน่ดินมีการยบุตวัลง เน่ืองมาจากการ
กดัเซาะของน า้ ท าให้เกิดสะพานภเูขาธรรมชาติ 3 สะพานท่ี
มีความสงู 280 เมตร หนา 167 เมตร   และเกิดหลมุบอ่ฟ้า
เทียนเกิง ท่ีมีหน้าผาแคนยอนใหญ่ สงูชนั 200-400 เมตร 
จนเกิดโตรกผาลกึ 1 แหง่ ถ า้ 4 แหง่ และเกิดธารน า้ใต้ดินอีก
หลายสาย หลมุบอ่ฟ้าเม่ือมองจากด้านบนจะเหมือนภเูขาท่ีมีรู แตม่องดจูากท่ีไกล ๆ จะเหมือนมีแอ่งน า้
ท่ีอยูก่ลางหบุเขา และเม่ือเดินไปใกล้ ๆ จะได้เห็นหลมุอวกาศขนาดใหญ่ท่ีลอยอยูท่า่มกลางภเูขา น า
ทา่นไปชมแคนยอนโดยลฟิต์ตวัใหญ่ริมผา ชมหบุผาสงูชนั ชมบ้านโบราณกลางหบุเขา (โรงเตีย้มเก่าซึง่
เป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตัง้แต่ในสมยัราชวงศ์ถงั ค.ศ. 618-907) ท่ีสวยจบัตาเม่ือมี
แสงตกจากด้านบนหลมุบอ่ฟ้าสาดสอ่งเข้ามาใจกลางบ้าน หลมุบอ่ฟ้า แกรนด์แคนยอน และบ้ำน
โบรำณ เป็นฉากใหญ่ท่ีใช้ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “ศกึโคน่บลัลงัก์วงัทอง” Curse of the golden flower 
ซึง่น าแสดงโดยโจว  เหวินฟะ ดาราดงัของ ฮ่องกง  ( รวมรถอุทยำนและรถกอล์ฟ )  
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เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภตัตำคำร  

หลงัอาหารน าทา่นเดินทางกลบัเมืองฉงช่ิง ( ใช้เวลา
เดินทาง 2ชัว่โมง 30นาที )  มีพืน้ท่ี 82,300 ก.ม.ติดกบั
มณฑลหเูป่ย์ หหูนนั กุ้ยโจว เสชวนและฉ่านซี ภายในตวั
เมืองมีแม่น า้ไหลพาดผา่นหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่
อนัดบั 8 ของจีน    จากนัน้น าทา่นชม หงหยำต้ง  เป็น
อาคารคอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่สงู 16 ชัน้  สร้างอยูบ่นภเูขา
ขนานไปกบัแม่น า้เจียหลงิ    ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายสนิค้าท่ีระลกึ ฯลฯ  ซึง่ล้วน
แล้วแตก่่อสร้างตกแตง่ในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุ และท่ีน่ีถือเป็นจุดชมวิวชัน้ดี 
อีกทัง้ยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีส าคญั   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร     
20.00 น.    หลังอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ  เตรียมลงเรือส ำรำญ Century Glory ( Shi Ji Rong Yao )  

ระดับ 5 ดำว เรือรุ่นใหม่ ลา่สดุ"Century 
Glory" มลูคา่ราคาเกือบ 300 ล้านหยวน  
งานตกแตง่ภายในใช้ บริษัท ออกแบบเรือ
ส าราญชัน้น าทัง้ในและตา่งประเทศเป็นผู้
ก ากบัการออกแบบและเชิญ บริษัท 
ออกแบบช่ือดงัสญัชาติดตัช์ Studio-L มา
ออกแบบตกแตง่ภายในเรือส าราญ   
เทคโนโลยีขัน้สงูสดุ  เรือส าราญสดุหรูท่ีมีน า้หนกัรวม 15,000 ตนัและความจุผู้ โดยสาร 650 คน    
หรูหราเพียบพร้อมด้วยสิง่อ านวยความสะดวกและห้องพกัภายในเรือ รวมทัง้ห้องอาหาร ,  ห้องสนัทนา
การ , ห้องเสริมสวย และร้านขายของท่ีระลกึ  

21.30 น.      เรือส าราญออกเดินทางจากทา่เรือ 

พกั บนเรือส าราญ  Century Glory ระดบั 5 ดาว   
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วันที่ ส่ี                  (4)   ล่องแม่น ำ้แยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่ำไจ้ – เรือส ำรำญ Century Glory   

 ต่ืนเช้ารับอรุณทา่มกลางบรรยากาศแม่น า้แยงซีเกียง 
07.00 – 08.30 น.      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบน

เรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นำนำชำต)ิ 
 ให้ทา่นได้พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั  พร้อมชมวิว

ทิวทศัน์ของสองฟากฝ่ังล าน า้อนัสวยงาม  
09.00 – 11.30 น.  ชมความงามและธรรมชาติอนัใสบริสทุธ์ิของลุม่

แม่น า้แยงซีเกียง อิสระพกัผอ่น เพลดิเพลนิกบักิจกรรมทางวฒันธรรมบนเรือ ตามอธัยาศยั  
 
 

 

 
 

 

 
 
12.00 – 13.30 น.      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นำนำชำต)ิ 
14.00 – 17.00 น.     น าทา่นขึน้สูฝ่ั่ง   เท่ียวชมความงามของ เจดีย์สือเป่ำไจ้  石宝寨 ตัง้อยูติ่ดขนาบเขาหวีอิ้น้ 

ทางทิศเหนือของแม่น า้แยงซีเกียง สร้างขึน้ในยคุราชวงศ์ห
มิง สมยัปีวา่นลี ่ โครงสร้างลกัษณะสถาปัตยกรรมคล้าย
เจดีย์ ท าจากไม้และเช่ือมตอ่กนัโดยไม่ได้ใช้ตะปเูลย มี 12 
ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึง่นบัเป็นสิง่มหศัจรรย์ท่ีถกูจดั
อนัดบัไว้วา่เป็น 1 ใน 8 สิง่มหศัจรรย์ของโลกก็วา่ได้  
จากนัน้น าทา่นกลบัขึน้สูเ่รือ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
19.00 – 20.30 น.      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นำนำชำติ) 
21.00 – 22.00 น.     ชมกำรแสดง Captain Welcome Party ที่ำงเรือจัดเตรียมไว้  

พกั บนเรือส าราญ  Century Glory ระดบั 5 ดาว   
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วันที่ห้ำ          (5)   ผ่ำน ช่องแคบฉวีถังเสีย – ผ่ำนช่องแคบอูเสีย – เส่ินหน่ีวซ–ี Farewell ปำร์ตี ้      

06.30 น.  ออกก าลงักายรับอรุณ กบัการร ำไทเก๊ก พร้อมด่ืม  ชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรือ 
07.00 – 08.30 น.      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นำนำชำต)ิ 
 ให้ทา่นได้พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั  พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของสองฟากฝ่ังล าน า้อนัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
10.00 น.     เรือแลน่ผา่นช่องแคบฉวีถังเสีย  มีความยาวสัน้ท่ีสดุยาวเพียง 8 กิโลเมตรเทา่นัน้ แตเ่ป็นช่องแคบท่ี

ดงึดดูใจนกัทอ่งเท่ียวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้าน
ตะวนัตกของช่องแ  คบท่ีมีช่ือวา่ ประตขูยุเหมิน กระแสน า้
เช่ียวกรากมาก เรือส าราญต้องฝ่าดา่นอนัแข็งแกร่งนีไ้ป
ด้วย  ความทรนง จากนัน้เรือส าราญจะแลน่ผา่นช่องแคบอู
สยีซึง่มีความยาว 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบใหญ่อนัดบั
หนึง่ในบรรดาช่องแคบในแม่น า้แยงซีเกียง ช่องแคบนี ้

เน่ืองจากอยูใ่นอาณาบริเวณภเูขาหวซูนัจึงมีทศันียภาพท่ี
โดดเดน่เป็นพิเศษ สองฟากฝ่ังจะมีแนวหินผาท่ีมีลกัษณะ
เหมือนหินวางเรียงซ้อนกนัเป็นชัน้อยา่งมีระเบียบ ยอดเขำ  

12 ลูกยืนเด่นตระหง่ำนสองฟากฝ่ังเสมือนหนึง่สร้อยเพชร
มรกตอนังดงามเม็ดหนึง่บนตลิง่ของแม่น า้แยงซีเกียง11.45 
น.    เรือแลน่ผา่นช่องแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) ซึง่มี
ความยาว 44 กิโลเมตร เป็นช่องแคบท่ีสวยท่ีสดุ  ผา่นทิวเขาสลบัซบัซ้อนเป็นฉากเป็นชัน้บนยอดเขา
ปกคลมุด้วยหมอกสขีาว สวยงามสดุบรรยาย   ซึง่มี 12 เนินเขา  รวมด้วยกนั “เขาเทพธิดาดอย” ท่ีมี
ช่ือเสยีงและมีความงดงาม 

12.00 – 13.00 น.      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือ    (เมนูบุฟเฟ่ต์ นำนำชำต)ิ 
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13.30 – 17.30 น.   น าทา่นลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เส่ินหน่ีวซ ี 
神女溪   ตัง้อยูริ่มฝ่ังด้านใต้ของแม่น า้แยงซีเกียง มี
แหลง่ต้นก าเนิดท่ีนครฉงช่ิง   อ าเภออู่ซนั   เขตกวนตู้            
โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอนด้วยกนัคือ     ตอนต้นสาย
ช่ือกวนตู้   ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง  ตอนปลายช่ือ
เสนิหน่ีวซี   ซึง่ไหลลงมาบรรจบรวมกนัท่ีแม่น า้แยงซี
เกียง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบริสทุธ์ิของอากาศ ความ
เงียบสงบกบับรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาช  นิด เปรียบเสมือนทา่นได้เยือ้งยา่งเข้า
สูแ่ดนสขุาวดี  โดยมีเร่ืองเลา่สบืขานกนัวา่ ธารน า้แหง่นีไ้ด้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเลน่น า้กนั อีกทัง้ยงั
ตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้า จึงได้ถกูขนานนามวา่ “ ธารน า้นางฟ้า (เสนิหน่ีวซี) ”  จากนัน้น า
ทา่นกลบัขึน้สูเ่รือ เรือแลน่เข้าสู่ ช่องแคบ  ซีหลิงเสีย ซึง่เป็นช่องแคบท่ียาวท่ีสดุ คือมีความยาวถึง 
76 ก.ม. ท่ีเดน่เป็นพิเศษคือมีหาดมากมาย และน า้ไหลเช่ียวกราก  

 
 

 

 
 
 
 
19.00 – 20.30 น.      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ   (เมนูบุฟเฟ่ต์ นำนำชำต)ิ  
21.00-22.00 น.     ให้ท่ำนได้ชมกำรแสดง บนเรือ  อ ำลำปำร์ตี ้  

พกั บนเรือส าราญ  Century Glory ระดบั 5 ดาว   
 

วันที่หก           (6)   ล่องแม่น ำ้แยงซีเกียง – ขึน้ฝ่ัง - อีช้ำง - รถไฟควำมเร็วสูง – ฉงช่ิง  

07.00 – 08.30 น.    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นำนำชำต)ิ 
เรือถึงท่ำเรือเหมำผิง จากนัน้น าทา่นเช็คเอ้าท์เรือส าราญ
ขึน้ฝ่ัง  ชมอภิมหาโปรเจ็คระดบัโลกท่ีได้รับการบนัทกึกิน
เนสบุ๊ค  เข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ  โครงการเขื่อนยกัษ์ท่ีใหญ่โต
ท่ีสดุอีกอยา่งหนึง่ของจีน นบัตัง้แตก่ารสร้างก า  แพงเมืองจีน 
และเป็นท่ีนา่ภาคภมิูใจเป็นอยา่งยิ่ง การออกแบบเข่ือน
ทัง้หมด สว่นใหญ่เป็นวิศวกรชาวจีน มีความยาวทัง้หมด 
2,309 เมตร สนัเข่ือนสงู 185 เมตร ช่องระบายน า้ของเข่ือน
ยาว 483  เมตร มีประตใูห้เรือผา่น 5 ล าดบัชัน้ เขื่อนนีถ้กู
สร้างให้รับแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหว ได้ถึง 7 ริคเตอร์ 
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  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ   เพื่อโดยสำร
รถไฟควำมเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง ซึง่ถือเป็นรถไฟชินคนั
เซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว  

……  น.  ขบวนท่ี  ....   น าทา่นเดินทางสู ่ฉงช่ิง  หรือ จุงกิง 
เป็นเขตเทศบาลนคร ตัง้อยูภ่าคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน มีพืน้ท่ีติดกบัมณฑลหเูป่ย์ หหูนนั กุ้ ยโจว 
ซื่อชวนและฉ่านซี ภายในตวัเมืองมีแม่น า้ไหลพาดผา่นหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อนัดบั 8 ของ
จีน มีเนือ้ท่ี 82,300 ก.ม.  

........ น.       ถึงเมืองฉงช่ิง จากนัน้น าทา่นสูภ่ตัตาคาร  
ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

                                 พกัเมืองฉงช่ิง  重庆嘉发希尔顿逸林酒店 DoubleTree by Hilton Hotel Chongqing - Nan'an 
ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่  

 

วันที่เจ็ด            (7)        พิพิธภณัฑ์ซำนเสีย –ผ่ำน ชมมหำศำลำประชำคม –ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ำงเปย   
                                   หมู่บ้ำนโบรำณฉือช่ีโข่ว - ฉงช่ิง -  กรุงเทพฯ ดอนเมือง 

เช้ำ        รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
น าทา่นชมน าทา่นเข้าชม พิพิธภณัฑ์ซำนเสีย ซึง่เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บเร่ืองราวของการสร้างเข่ือนยกัษ์ท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก ซานเสยีต้าป้า ท่ีขวางกัน้แม่น า้แยงซีเกียง ผา่น
ชมมหำศำลำประชำคม ( ชมและบนัทกึภาพบรรยากาศ
ด้านนอก ) ซึง่นายพลเฮ่อหลงแหง่กองทพัคอมมิวนิสต์ริเร่ิม

สร้างขึน้ภายหลงัการปฏิวติัส าเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคน
ได้   กวา่ 4,000 คน    ใช้เป็นท่ีประชุมสภาผู้แทนและโรง
ละครของประชาชน สร้างโดยจ าลองแบบมาจากหอเทียน
ถานท่ีเมืองปักก่ิง  
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จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ย่านศนูย์การค้าบน ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่ำงเปย เพื่อเลอืกซือ้สินค้าราคาถกูมากมาย 
ของกิน  ของท่ีระลกึ หรือซือ้เป็นของฝากส าหรับญาติสนิทมติร 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  เมนูพิเศษ สุกีฉ้งช่ิง ( โต๊ะละ1 หม้อ )  
   น าท่าน หลงัอาหารน าท่านชม หมู่ บ้ำนโบรำณฉือช่ีโข่ว เป็น

หมู่บ้านท่ีมีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชือ้ชาติอาศัยอยู่อาคาร
บ้านเรือนภายในหมู่บ้าน ยังคงรูปแบบขอ  งสถาปัตยกรรมจีน
ดัง้เดิมไว้ อิสระให้ท่านสมัผสักลิ่นอายย้อนยุคสมยัราชวงศ์ซ่ง หมิง 
ชิงเลอืกซือ้ของท่ีระลกึหรือของฝาก 

  ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำบบิน 
19.55 น. น าทา่นเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  FD553 
  บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
22.00 น.       เดินทางถึงทา่อำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

  ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร   
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อัตรำค่ำบริกำร        
ก ำหนดกำรเดินทำง 

  พ.ย.2562 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) 

     
พักเดี่ยวเพิ่ม 

 
        ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึน้ไป          42,800 บำท  11,800 บำท  

 
อัตรำนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)                คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยว  (หนังสือเดินทำงไทย)              บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    
  คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

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

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่ เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 

 


