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ก าหนดการเดินทาง       24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 
วันแรก           (1)  กรุงเทพฯ – เมืองฉงช่ิง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเปย   
第一天          （1）曼谷  重庆- 洪崖洞民俗风景区 – 解放碑步行街 

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

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

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนําทา่นชม หงหยาต้ง  เป็นอาคารคอมเพลก็ซ์
ขนาดใหญ่สงู 16 ชัน้  สร้างอยูบ่นภเูขาขนานไปกบัแม่นํา้เจีย
หลงิ    ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายสนิค้าท่ี
ระลกึ ฯลฯ  ซึง่ล้วนแล้วแตก่่อสร้างตกแตง่ในรูปแบบโบราณให้
อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุ และท่ีน่ีถือเป็นจุดชมวิวชัน้ดี 
อีกทัง้ยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสาํคญั   
จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ย่านศนูย์การค้าบน ถนนคนเดนิเจี่ย
ฟ่างเปย เพื่อเลือกซือ้สินค้าราคาถกูมากมาย ของกิน  ของท่ี
ระลกึ หรือซือ้เป็นของฝากสําหรับญาติสนิทมติร 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัเมืองฉงช่ิง 重庆富力艾美酒店 Le Meridien Chongqing Nan'an  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สอง     (2)    เมืองฉงช่ิง – ต้าจู๋  – เขาหนิแกะสลักเป๋าติ่งซาน  – เมืองฉงช่ิง – เรือส าราญ Century Glory  

第二天        (2）   重庆 – 大足 - 宝鼎山石刻 – 重庆 -登最新超五星级游轮“世纪荣耀”-丼行盛大欢 

                                 迎酒会开始壮丽的三峡之旅   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองต้าจู๋  ( ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 30

นาที ) เป็นอําเภอเลก็ๆท่ีอยูท่า่มกลางภเูขา 5 ลกู คือ ภเูขา
เป่ยซนั ภเูขาเป๋าต่ิงซนั ภเูขาหนนัซนั ภเูขาสอืจ้วนซนั และ
ภเูขาสอืเหมินซนั เป็นเมืองท่ีมีพืน้ท่ีสเีขียวด้วยผืนป่าและ
อากาศเย็นสบายตลอดปี 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร  
  นําทา่นเท่ียวชมเขาหินแกะสลักเป่าติ่งซาน 宝鼎山石刻 บุกเบิกโดยสงฆ์รูปหนึง่นามวา่ “จ้าวจือ้เฟิง” 

ในรัชสมยัซง่ใต้ของจกัรพรรดิ”ฉนุซี” บุกเบิกเป็นตวัหลกัในการขุดเจาะแกะสลกัอยา่งยากลาํบากกวา่ 
70 กวา่ปี. หินแกะสลกัเป่าต่ิงซานนัน้มีจุดเยี่ยมชม 13 จุดโดยมี โค้งพระพทุธรูปใหญ่ (ต้าฝอวนั-大佛

湾) เป็นจุดศนูย์กลาง ผนงัหินท่ียาว 500 เมตร สงู 15-30 เมตร ได้มีการแกะสลกัองค์พระอยูถ่ึง หม่ืน
กวา่รูป. หินแกะสลกัท่ีน่ีจะแกะตามรูปลกัษณะของตวัภเูขา ด้วยความปราณีต และพิถีพิถนั บนัทกึ
เร่ืองราวในโลกของปตุชุน. กําแพงด้าน เหนือ ตะวนัออก และ ใต้ มี 19 กลุม่ท่ีแกะสลกับนัทกึเร่ืองราว
ในพระไตรปิฏกเอาไว้ บางจุดเป็นภาพหินแกะสลกัตอ่เน่ือง มีความสวยงามเพียบพร้อมด้วยเนือ้หาบอก
เลา่และเตือนสติผู้พบเห็น เช่น บุญคณุของบิดามารดา นรก สวรรค์เหลา่เทพผู้ปกปักษ์ วฏัจกัรทัง้หก 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1372315-d4198560-Reviews-Yiyun_Holiday_Hotel-Wulong_County.html
http://www.oceansmile.com/China/Chongqing-Furong.htm
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การเวียนวา่ยตายเกิด พระโพธิสตัว์กวนอิมพนัมือ และ อ่ืนๆอีกมากมาย. หินแกะสลกัยงัมีการใช้
นวตักรรมชัน้สงูเข้ามาช่วย การระบายนํา้ เติมส ีเพิ่มแสง โมเมนตมั และ การกนัลมกดักร่อน. 

 
 

 
 
 
 

ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางกลบัเมืองฉงช่ิง ( ใช้เวลาเดินทาง 2ชัว่โมง 30นาที )   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภตัตาคาร     
20.00 น.    หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  เตรียมลงเรือส าราญ Century Glory ( Shi Ji Rong Yao )  

ระดับ 5 ดาว  
เรือรุ่นใหม่ ลา่สดุ"Century Glory" มลูคา่
ราคาเกือบ 300 ล้านหยวน  งานตกแตง่
ภายในใช้ บริษัท ออกแบบเรือสาํราญชัน้นํา
ทัง้ในและตา่งประเทศเป็นผู้ กํากบัการ
ออกแบบและเชิญ บริษัท ออกแบบช่ือดงั
สญัชาติดตัช์ Studio-L มาออกแบบตกแตง่
ภายในเรือสาํราญ   เทคโนโลยีขัน้สงูสดุ  เรือ
สาํราญสดุหรูท่ีมีนํา้หนกัรวม 15,000 ตนัและความจุผู้ โดยสาร 650 คน    หรูหราเพียบพร้อมด้วยสิง่
อํานวยความสะดวกและห้องพกัภายในเรือ รวมทัง้ห้องอาหาร ,  ห้องสนัทนาการ , ห้องเสริมสวย และ
ร้านขายของท่ีระลกึ  

..... น.     เรือสาํราญออกเดินทางจากทา่เรือ  
              ร่วม Captain Welcome Party ทางเรือจดัเตรียมไว้ 

พกั บนเรือสาํราญ “世纪荣耀”游船 Century Glory ระดบั 5 ดาว  
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วันที่สาม          (3)   ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่าไจ้ – เรือส าราญ Century Glory   
第三天            （3） 长江三峡 ，客人上船游览被誉为“江上明珠”---忠县石宝寨，晚上船上文艺晚会 

 ต่ืนเช้ารับอรุณทา่มกลางบรรยากาศแม่นํา้แยงซีเกียง 
07.00 – 08.30 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบน

เรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
 ให้ทา่นได้พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั  พร้อมชมวิว

ทิวทศัน์ของสองฟากฝ่ังลาํนํา้อนัสวยงาม  
09.00 – 11.30 น.  ชมความงามและธรรมชาติอนัใสบริสทุธ์ิของลุม่

แม่นํา้แยงซีเกียง อิสระพกัผอ่น เพลดิเพลนิกบักิจกรรมทางวฒันธรรมบนเรือ ตามอธัยาศยั  
 
 

 

 
 

 

 
 
12.00 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
14.00 – 17.00 น.    นําทา่นขึน้สูฝ่ั่ง   เท่ียวชมความงามของ เจดีย์สือ

เป่าไจ้  石宝寨 ตัง้อยูติ่ดขนาบเขาหวีอิ้น้ ทางทิศ
เหนือของแม่นํา้แยงซีเกียง สร้างขึน้ในยคุราชวงศ์หมิง 
สมยัปีวา่นลี ่ โครงสร้างลกัษณะสถาปัตยกรรมคล้าย
เจดีย์ ทําจากไม้และเช่ือมตอ่กนัโดยไม่ได้ใช้ตะปเูลย 
มี 12 ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึง่นบัเป็นสิง่
มหศัจรรย์ท่ีถกูจดัอนัดบัไว้วา่เป็น 1 ใน 8 สิง่มหศัจรรย์ของโลกก็วา่ได้  จากนัน้นําทา่นกลบัขึน้สูเ่รือ 

 
 
 
 

 
 
 
 
19.00 – 20.30 น.      รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ) 
21.00 – 22.00 น.     ชมการแสดง ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้  

พกั บนเรือสาํราญ “世纪荣耀”游船 Century Glory ระดบั 5 ดาว 
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วันที่ส่ี           (4)   ผ่าน ช่องแคบฉวีถังเสีย – ผ่านช่องแคบอูเสีย – เส่ินหน่ีวซ–ี Farewell ปาร์ตี ้    
第四天          （4）瞿塘峡，巫峡，换小船游览神女溪，晚上宾主惜别联欢晚会     

06.30 น.  ออกกําลงักายรับอรุณ กบัการร าไทเก๊ก พร้อมด่ืม  ชา-กาแฟ บนดาดฟา้เรือ 
07.00 – 08.30 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
 ให้ทา่นได้พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั  พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของสองฟากฝ่ังลาํนํา้อนัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
10.00 น.     เรือแลน่ผา่นช่องแคบฉวีถังเสีย  มีความยาวสัน้ท่ีสดุ

ยาวเพียง 8 กิโลเมตรเทา่นัน้ แตเ่ป็นช่องแคบท่ีดงึดดูใจ
นกัทอ่งเท่ียวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวนัตก
ของช่องแ  คบท่ีมีช่ือวา่ ประตขูยุเหมิน กระแสนํา้เช่ียว
กรากมาก เรือสาํราญต้องฝ่าดา่นอนัแข็งแกร่งนีไ้ปด้วย  
ความทรนง จากนัน้เรือสาํราญจะแลน่ผา่นช่องแคบอูสยี
ซึง่มีความยาว 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบใหญ่อนัดบั
หนึง่ในบรรดาช่องแคบในแม่นํา้แยงซีเกียง ชอ่งแคบนี ้
เน่ืองจากอยูใ่นอาณาบริเวณภเูขาหวซูนัจึงมีทศันียภาพ
ท่ีโดดเดน่เป็นพิเศษ สองฟากฝ่ังจะมีแนวหินผาท่ีมี
ลกัษณะเหมือนหินวางเรียงซ้อนกนัเป็นชัน้อยา่งมี
ระเบียบ ยอดเขา  12 ลูกยืนเด่นตระหง่านสองฟาก
ฝ่ังเสมือนหนึง่สร้อยเพชรมรกตอนังดงามเม็ดหนึ่งบน
ตลิง่ของแม่นํา้แยงซีเกียง11.45 น.    เรือแลน่ผา่นช่องแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) ซึง่มีความ
ยาว 44 กิโลเมตร เป็นช่องแคบท่ีสวยท่ีสดุ  ผา่นทิวเขาสลบัซบัซ้อนเป็นฉากเป็นชัน้บนยอดเขาปก
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คลมุด้วยหมอกสขีาว สวยงามสดุบรรยาย   ซึง่มี 12 เนินเขา  รวมด้วยกนั “เขาเทพธิดาดอย” ท่ีมี
ช่ือเสยีงและมีความงดงาม 

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ    (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
13.30 – 17.30 น.   นําทา่นลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เส่ิน 

หน่ีวซี  神女溪   ตัง้อยูริ่มฝ่ังด้านใต้ของแม่นํา้
แยงซีเกียง มีแหลง่ต้นกําเนิดท่ีนครฉงช่ิง   อําเภออู่
ซนั   เขตกวนตู้            โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน
ด้วยกนัคือ     ตอนต้นสายช่ือกวนตู้    ตอนกลาง
ช่ือจ่ือหยาง  ตอนปลายช่ือเสนิหน่ีวซี   ซึง่ไหลลง
มาบรรจบวมกนัท่ีแม่นํา้แยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง 
ความใสบริสทุธ์ิของอากาศ ความเงียบสงบกบับรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด 
เปรียบเสมือนทา่นได้เยือ้งยา่งเข้าสูแ่ดนสขุาวดี  โดยมีเร่ืองเลา่สบืขานกนัวา่ ธารนํา้แหง่นีไ้ด้มีมวล
หมู่นางฟา้ลงมาเลน่นํา้กนั อีกทัง้ยงัตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟา้ จึงได้ถูกขนานนามวา่ “ ธารนํา้
นางฟา้ (เสนิหน่ีวซี) ”  จากนัน้นําทา่นกลบัขึน้สูเ่รือ เรือแลน่เข้าสู่ ช่องแคบ  ซีหลิงเสีย ซึง่เป็นช่อง
แคบท่ียาวท่ีสดุ คือมีความยาวถึง 76 ก.ม. ท่ีเดน่เป็นพิเศษคือมีหาดมากมาย และนํา้ไหลเช่ียวกราก  

19.00 – 20.30 น.      รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ   (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ  
21.00-22.00 น.     ให้ท่านได้ชมการแสดง บนเรือ  อ าลาปาร์ตี ้  

 
 
 
 
 
 

พกั บนเรือสาํราญ “世纪荣耀”游船 Century Glory ระดบั 5 ดาว   
 

วันที่ห้า           (5)   ล่องแม่น า้แยงซีเกียง – ขึน้ฝ่ัง - อีช้าง – อ าเภอล่ีชวน(รถไฟความเร็วสูง)  
第五天          （5） 上岸游览世界最大水利工程—三峡大坝（含电瓶车），远观三峡大坝五级船闸， 

                               宜昌/利川 乘动车 D… (班车待定)   

07.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาต)ิ 
เรือถึงท่าเรือเหมาผิง จากนัน้นําทา่นเช็คเอ้าท์เรือ
สาํราญขึน้ฝ่ัง  ชมอภิมหาโปรเจ็คระดบัโลกท่ีได้รับการ
บนัทกึกินเนสบุ๊ค  เข่ือนซานเสียต้าป้า  โครงการเขื่อน
ยกัษ์ท่ีใหญ่โตท่ีสดุอีกอยา่งหนึง่ของจีน นบัตัง้แตก่าร
สร้างกํา  แพงเมืองจีน และเป็นท่ีนา่ภาคภมิูใจเป็นอยา่ง
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ยิ่ง การออกแบบเข่ือนทัง้หมด สว่นใหญ่เป็นวิศวกรชาวจีน มีความยาวทัง้หมด 2,309 เมตร สนัเขื่อน
สงู 185 เมตร ช่องระบายนํา้ของเข่ือนยาว 483  เมตร มีประตใูห้เรือผา่น 5 ลาํดบัชัน้ เข่ือนนีถ้กูสร้าง
ให้รับแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหว ได้ถึง 7 ริคเตอร์ 

 
 
 
 
 
 

  
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ   เพื่อโดยสารรถไฟ
ความเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง)  

….. น. ขบวนท่ี  D….   สูอ่ าเภอล่ีชวน, หเูป่ย  
...... น.      ถึงอ าเภอล่ีชวนจากนัน้นําทา่นสูภ่ตัตาคาร  
ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัอําเภอลชีวง利川麓岛国际康养社区酒店 Ludao International Hotel   
ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่  

วันที่หก            (6) อ าเภอล่ีชวน - เอินซือ แกรนด์แคนยอน – หยุ่นหลงเหอ - อ าเภอล่ีชวน 
第六天             （6）利川 - 恩施大峡谷 - 云龙河地缝 - 利川 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางไปสมัผสักบัความงดงามสดุอลงัการ
จากธรรมชาติ ท่ี เอินซือ แกรนด์แคนยอน ทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลหเูป่ย สถานท่ีทอ่งเท่ียว
ระดบั AAAA ท่ีขึน้ช่ือวา่หากไม่ได้ไปแกรนด์แคน
ยอนแหง่นี ้ ถือวา่ยงัมาไม่ถึงเมืองเอินซือ ตัง้ต้นจาก
อ าเภอล่ีชวนเดินทางด้วยรถบสัไปยงัเมืองเอินซอื 
ตลอดเส้นทางทา่นจะได้ชมความงดงามของถนน
เลยีบแม่นํา้ท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาสงูสลบัซบัซ้อน 
ผา่นหมู่บ้านตา่งๆ เรือกสวนไร่นา จนเร่ิมไตร่ะดบัสงู
ขึน้เร่ือยๆ เห็นหมอกสขีาวลอยลอ่ง ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาทีเทา่นัน้  ก็มาถึงจุด
บริการนกัทอ่งเท่ียวบริเวณเชิงเขาจีก้ง ท่ีตัง้ของเอิน
ซือ แกรนด์แคนยอน   เร่ิมต้นการตะลอนเท่ียวใน
ครัง้นี ้ ท่ี "เอินซือ แกรนด์แคนยอนเส้นทางท่ี 
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1" เส้นทางศกึษาธรรมชาติบนภเูขา โดยใน เส้นทางทอ่งเท่ียวนี ้ จะต้องนัง่กระเช้าแก้วขึน้ไปยงับริเวณ
ยอดเขาสงูตระหงา่นเทียมฟา้ ของเทือกเขาจีก้ง ทศันียภาพอนังดงามของหบุเขากว้างใหญ่ ท่ีมียอดเขา
เรียงรายเป็นทิวแถว ยอดเขาเหลา่นีเ้ป็นยอดเขาหินปนูท่ีมีความสงูตัง้แต ่1,500 – 1,900 เมตร ไฮไลต์ท่ี
ทกุๆ คนจะต้องพบเจอก็คือ “ถนนลอยฟา้ริมหน้าผา” โดยจะเป็นเส้นทางเดินท่ีถกูสร้างขึน้เป็นระนาบ
เดียวกบัหน้าผาหินปนูท่ีมีความสงูกวา่ 1,500 เมตร ทอดยาวไปเบือ้งหน้าในระยะทาง 488 เมตร หาก
ใครกลวัความสงูแล้วเส้นทางนีถื้อเป็นจุดวดัความกล้าอยา่งมาก เพราะด้านหนึง่เป็นหน้าผาหินสงู
ตระหงา่น อีกด้านเป็นเหวลกึชวนหวาดเสยีว แตใ่ครท่ีไม่กลวัความสงูก็ถือวา่โชคดีมาก เพราะจะได้ชม
วิวทิวทศัน์อนัแสนกว้างไกลสดุสายตา ประหนึง่ได้ชมวิวและลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟา้   
นําทา่นลงจากยอดเขาโดยมีบนัไดเลือ่นไว้ให้บริการสูจุ่ดหมายปลายทางด้านลา่ง  
 
 
 
 
 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นนัง่รถโดยสาร ท่ีจดัไว้ให้บริการลง
ไปสูศ่นูย์บริการนกัทอ่งเท่ียวท่ีบริเวณตีน
เขา สาํหรับวิวทิวทศัน์ในสว่นนี ้ จะเป็น
ทศันียภาพของ “แม่น า้มังกรเมฆ” 
(หยุ่นหลงเหอ)  เป็นตะเข็บรูปตวัยท่ีูหา
ยากในโลก  มีความยาวทัง้หมด 3,600 เมตรและความลกึเฉ ลีย่ 75 เมตรขณะนีเ้ปิดให้เข้าชมคือ 1.6 
กิโลเมตร  แม่นํา้ท่ีไหลเซาะแนวหินเบือ้งลา่งของขนุเขาจีก้ง จนเกิดเป็นโตรกเขาลกึอนังดงาม เป็น
เส้นทางระยะสัน้ๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะต้องเดินลงบนัได 365 ขัน้ เพื่อไปสูท่างเดินเบือ้งลา่ง ซึง่
เป็นทางเดินท่ีทอดยาวไปตามแนวหน้าผาในโตรกเขาเหนือแม่นํา้มงักรเมฆ คดเคีย้วไปตามแนวผา อีก
ทัง้ระหวา่งทางเดินยงัมี “นํา้ตกมงักรเหลอืง” , “นํา้ตกสายรุ้ง” ท่ีมีสายนํา้ไหลรินลงมาจากป่าด้านบน 
เกิดเป็นม่านนํา้อยูข้่างๆ ริมทางเดิน   ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางกลบัอําเภอลชีวง 
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ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัอําเภอลชีวง利川麓岛国际康养社区酒店 Ludao International Hotel   
ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่  

วันที่เจ็ด          (7)   อ าเภอลีชวง - รถไฟความเร็วสูง – เมืองฉงช่ิง – หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว  
第七天           （7） 利川 / 重庆 乘动车 D… (班车待定) - 磁溪口古镇    

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ   เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง  

…… น.  ขบวนท่ี  D.....   กลับเมืองฉงช่ิง 

…… น. นําทา่นเดินทางกลบัเมืองฉงช่ิง
(Chongqing) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุทางภาค
ตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน อยูเ่หนือแม่นํา้
แยงซีเกียงในบริเวณท่ีไหลมาบรรจบกบัแม่นํา้เจีย
หลงิพอดี ทําให้เกิดปรากฏการณ์แม่นํา้สองส ี ซึง่
ถือวา่อยูใ่นจุดยทุธศาสตร์ท่ีดีมากๆ ในปีค.ศ.
1997 รัฐบาลจีนได้ประกาศยกฐานะฉงช่ิงเป็น 1 ใน 4 มหานครของจีน (ฉงช่ิง เซี่ยงไฮ้ ปักก่ิง และเทียน
สนิ) ทําให้เมืองนีมี้การเจริญเติบโตในด้านตา่งๆ อยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
การศกึษา ทอ่งเท่ียว และคมนาคม 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร  

หลงัอาหารนําทา่นชม นําทา่นชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ี

โข่ว  เป็นหมู่บ้านท่ีมีชนเผา่กลุม่น้อยหลากหลายเชือ้ชาติ
อาศยัอยู ่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้าน ยงัคงรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดิมไว้ อิสระให้ทา่นสมัผสักลิ่น

อายย้อนยคุสมยัราชวงศ์ซง่ หมิง ชิง เลอืกซือ้ของท่ีระลกึ
หรือของฝาก   
จากนัน้นําทา่นชม   

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัเมืองฉงช่ิง 重庆富力艾美酒店 Le Meridien 

Chongqing Nan'an  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่แปด         (8)   พิพิธภณัฑ์ซานเสีย  - มหาศาลาประชาคม(ภายนอก) – หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว –  
                             ฉงช่ิง – กรุงเทพฯ   
第八天           （8）三峡博物馆 - 人民大礼堂外观 - 重庆  曼谷  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1372315-d4198560-Reviews-Yiyun_Holiday_Hotel-Wulong_County.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1372315-d4198560-Reviews-Yiyun_Holiday_Hotel-Wulong_County.html
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นําทา่นชมนําทา่นเข้าชม พิพิธภณัฑ์ซานเสีย ซึง่เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บเร่ืองราวของการสร้างเข่ือนยกัษ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก ซานเสยีต้าปา้ ท่ีขวางกัน้แม่นํา้แยงซีเกียง ผา่นชม
มหาศาลาประชาคม ( ชมและบนัทกึภาพบรรยากาศด้าน
นอก ) ซึง่นายพลเฮ่อหลงแหง่กองทพัคอมมิวนิสต์ริเร่ิมสร้าง
ขึน้ภายหลงัการปฏิวติัสาํเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้   กวา่ 
4,000 คน    ใช้เป็นท่ีประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของ
ประชาชน สร้างโดยจําลองแบบมาจากหอเทียนถานท่ีเมือง
ปักก่ิง  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู
พิเศษ สุกีฉ้งช่ิง ( โต๊ะละ1 หม้อ )  

   นําท่าน หลงัอาหารนําท่านชม หมู่ บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว 
เป็นหมู่บ้านท่ีมีชนเผา่กลุม่น้อยหลากหลายเชือ้ชาติอาศยัอยู่
อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้าน ยงัคงรูปแบบขอ  งสถาปัต
ยกรรมจีนดัง้เดิมไว้ อิสระให้ทา่นสมัผสักลิ่นอายย้อนยุคสมัย
ราชวงศ์ซง่ หมิง ชิงเลอืกซือ้ของท่ีระลกึหรือของฝาก 

  ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนาบบิน 
19.55 น. นําทา่นเหินฟา้กลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  FD553 
  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
22.00 น.       เดินทางถึงทา่อากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

  ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ   
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อัตราค่าบริการ    
   

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเด่ียวเพิ่ม 
ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป      44,800.-บาท 12,800.-บาท 

ค่าบริการนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ปกติ 4 วนัทําการ       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          

   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

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

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
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