กำหนดกำรเดินทำง

วันแรก
第一天

03.00 น.

19 – 26 มีนำคม 2563
2 – 9 เมษำยน 2563

(1) กรุงเทพฯ – เมืองฉงชิ่ง - หงหยำต้ ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ ำงเปย
（1）曼谷

重庆- 洪崖洞民俗风景区 – 解放碑步行街

 พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก TERMINAL1 ชัน้ 2 แถว สายการ
ไทยแอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระ
และเอกสารให้ กบั ท่าน
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06.15 น.
10.20 น.

เที่ยง

ค่ำ

ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ FD556
 บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบิน เมืองฉงชิ่ง ฉงชิ่งเป็ นเมืองใหญ่หนึง่ ในสีข่ องจีนที่ขึ ้น ตรงต่อส่วนกลาง โดยมีสมญานาม
ว่าเป็ นเมืองคีรี เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรแล้ ว
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านชม หงหยำต้ ง เป็ นอาคารคอมเพล็กซ์
ขนาดใหญ่สงู 16 ชัน้ สร้ างอยูบ่ นภูเขาขนานไปกับแม่น ้าเจีย
หลิง ภายในมีร้านค้ า ร้ านอาหาร โรงแรม ร้ านขายสินค้ าที่
ระลึก ฯลฯ ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่ก่อสร้ างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้
อารมณ์และบรรยากาศย้ อนยุค และที่นี่ถือเป็ นจุดชมวิวชันดี
้
อีกทังยั
้ งเป็ นจุดถ่ายรูปที่สาคัญ
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่านศูนย์การค้ าบน ถนนคนเดินเจี่ย
ฟ่ ำงเปย เพื่อเลือกซื ้อสินค้ าราคาถูกมากมาย ของกิน ของที่
ระลึก หรือซื ้อเป็ นของฝากสาหรับญาติสนิทมิตร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักเมืองฉงชิ่ง 重庆富力艾美酒店 Le Meridien Chongqing Nan'an ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

(2) เมืองฉงชิ่ง – ต้ ำจู๋ – เขำหินแกะสลักเป๋ำติ่งซำน – เมืองฉงชิ่ง – เรือสำรำญ 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”-举行盛大欢
迎酒会开始壮丽的三峡之旅

เช้ ำ

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ ำจู๋ ( ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง 30
นาที ) เป็ นอาเภอเล็กๆที่อยูท่ า่ มกลางภูเขา 5 ลูก คือ ภูเขา
เป่ ยซัน ภูเขาเป๋ าติ่งซัน ภูเขาหนันซัน ภูเขาสือจ้ วนซัน และ
ภูเขาสือเหมินซัน เป็ นเมืองที่มีพื ้นที่สเี ขียวด้ วยผืนป่ าและ
อากาศเย็นสบายตลอดปี
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชมเขำหินแกะสลักเป่ ำติ่งซำน 宝鼎山石刻 บุกเบิกโดยสงฆ์รูปหนึง่ นามว่า “จ้ าวจื ้อเฟิ ง”
ในรัชสมัยซ่งใต้ ของจักรพรรดิ”ฉุนซี” บุกเบิกเป็ นตัวหลักในการขุดเจาะแกะสลักอย่างยากลาบากกว่า
70 กว่าปี . หินแกะสลักเป่ าติ่งซานนันมี
้ จุดเยี่ยมชม 13 จุดโดยมี โค้ งพระพุทธรูปใหญ่ (ต้ าฝอวัน-大佛
湾) เป็ นจุดศูนย์กลาง ผนังหินที่ยาว 500 เมตร สูง 15-30 เมตร ได้ มีการแกะสลักองค์พระอยูถ
่ ึง หมื่น
กว่ารูป. หินแกะสลักที่นี่จะแกะตามรูปลักษณะของตัวภูเขา ด้ วยความปราณีต และพิถีพิถนั บันทึก
เรื่ องราวในโลกของปุตชุ น. กาแพงด้ าน เหนือ ตะวันออก และ ใต้ มี 19 กลุม่ ที่แกะสลักบันทึกเรื่ องราว
ในพระไตรปิ ฏกเอาไว้ บางจุดเป็ นภาพหินแกะสลักต่อเนื่อง มีความสวยงามเพียบพร้ อมด้ วยเนื ้อหาบอก
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เล่าและเตือนสติผ้ พู บเห็น เช่น บุญคุณของบิดามารดา นรก สวรรค์เหล่าเทพผู้ปกปั กษ์ วัฏจักรทังหก
้
การเวียนว่ายตายเกิด พระโพธิสตั ว์กวนอิมพันมือ และ อื่นๆอีกมากมาย. หินแกะสลักยังมีการใช้
นวัตกรรมชันสู
้ งเข้ ามาช่วย การระบายน ้า เติมสี เพิ่มแสง โมเมนตัม และ การกันลมกัดกร่อน.

ค่า
20.00 น.

..... น.

ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับเมืองฉงชิ่ง ( ใช้ เวลาเดินทาง 2ชัว่ โมง 30นาที )
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
หลังอำหำรนำท่ ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เตรียมลงเรือสำรำญ Century Glory ( Shi Ji Rong Yao )
ระดับ 5 ดำว
เรื อรุ่นใหม่ ล่าสุด"Century Glory" มูลค่า
ราคาเกือบ 300 ล้ านหยวน งานตกแต่ง
ภายในใช้ บริ ษัท ออกแบบเรื อสาราญชันน
้ า
ทังในและต่
้
างประเทศเป็ นผู้กากับการ
ออกแบบและเชิญ บริ ษัท ออกแบบชื่อดัง
สัญชาติดตั ช์ Studio-L มาออกแบบตกแต่ง
ภายในเรื อสาราญ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งสุด เรื อ
สาราญสุดหรูที่มีน ้าหนักรวม 15,000 ตันและความจุผ้ โู ดยสาร 650 คน หรูหราเพียบพร้ อมด้ วยสิง่
อานวยความสะดวกและห้ องพักภายในเรื อ รวมทังห้
้ องอาหาร , ห้ องสันทนาการ , ห้ องเสริ มสวย และ
ร้ านขายของที่ระลึก
เรื อสาราญออกเดินทางจากท่าเรื อ
ร่ วม Captain Welcome Party ทำงเรือจัดเตรียมไว้
พัก บนเรื อสาราญ “世纪荣耀”游船 Century Glory ระดับ 5 ดาว
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วันที่สำม
第三天

(3) ล่ องแม่ นำ้ แยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่ ำไจ้ – เรือสำรำญ Century Glory
（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

ตื่นเช้ ารับอรุณท่ามกลางบรรยากาศแม่น ้าแยงซีเกียง
07.00 – 08.30 น.  รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรบน
เรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นำนำชำติ)
ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย
พร้ อมชมวิว
ทิวทัศน์ของสองฟากฝั่ งลาน ้าอันสวยงาม
09.00 – 11.30 น. ชมความงามและธรรมชาติอนั ใสบริ สทุ ธิ์ของลุม่
แม่น ้าแยงซีเกียง อิสระพักผ่อน เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมบนเรื อ ตามอัธยาศัย

12.00 – 13.30 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้ องอำหำรบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นำนำชำติ)
14.00 – 17.00 น. นาท่านขึ ้นสูฝ่ ั่ ง เที่ยวชมความงามของ เจดีย์สือ
เป่ ำไจ้ 石 宝 寨 ตังอยู
้ ต่ ิดขนาบเขาหวี ้อิ ้น ทางทิศ
เหนือของแม่น ้าแยงซีเกียง สร้ างขึ ้นในยุคราชวงศ์หมิง
สมัยปี ว่านลี่ โครงสร้ างลักษณะสถาปั ตยกรรมคล้ าย
เจดีย์ ทาจากไม้ และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ ใช้ ตะปูเลย
มี 12 ชัน้ สูงประมาณ 56 เมตร ซึง่ นับเป็ นสิง่
มหัศจรรย์ที่ถกู จัดอันดับไว้ วา่ เป็ น 1 ใน 8 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกก็วา่ ได้ จากนันน
้ าท่านกลับขึ ้นสูเ่ รื อ

19.00 – 20.30 น.  รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นำนำชำติ)
21.00 – 22.00 น. ชมกำรแสดง ที่ทำงเรือจัดเตรียมไว้
พัก บนเรื อสาราญ “世纪荣耀”游船 Century Glory ระดับ 5 ดาว
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วันที่ส่ ี

(4) ผ่ ำน ช่ องแคบฉวีถังเสีย – ผ่ ำนช่ องแคบอูเสีย – เสิ่นหนี่วซี– Farewell ปำร์ ตี ้

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.
ออกกาลังกายรับอรุณ กับการรำไทเก๊ ก พร้ อมดื่ม ชา-กาแฟ บนดาดฟ้าเรื อ
07.00 – 08.30 น.  รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นำนำชำติ)
ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ของสองฟากฝั่ งลาน ้าอันสวยงาม

10.00 น.

เรื อแล่นผ่านช่ องแคบฉวีถังเสีย มีความยาวสันที
้ ่สดุ
ยาวเพียง 8 กิโลเมตรเท่านัน้ แต่เป็ นช่องแคบที่ดงึ ดูดใจ
นักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้ านตะวันตก
ของช่องแ คบที่มีชื่อว่า ประตูขยุ เหมิน กระแสน ้าเชี่ยว
กรากมาก เรื อสาราญต้ องฝ่ าด่านอันแข็งแกร่งนี ้ไปด้ วย
ความทรนง จากนันเรื
้ อสาราญจะแล่นผ่านช่องแคบอูสยี
ซึง่ มีความยาว 42 กิโลเมตร เป็ นช่องแคบใหญ่อนั ดับ
หนึง่ ในบรรดาช่องแคบในแม่น ้าแยงซีเกียง ช่องแคบนี ้
เนื่องจากอยูใ่ นอาณาบริ เวณภูเขาหวูซนั จึงมีทศั นียภาพ
ที่โดดเด่นเป็ นพิเศษ
สองฟากฝั่ งจะมีแนวหินผาที่มี
ลักษณะเหมือนหินวางเรี ยงซ้ อนกันเป็ นชันอย่
้ างมี
ระเบียบ ยอดเขำ 12 ลูกยืนเด่ นตระหง่ ำนสองฟาก
ฝั่ งเสมือนหนึง่ สร้ อยเพชรมรกตอันงดงามเม็ดหนึ่งบน
ตลิง่ ของแม่น ้าแยงซีเกียง11.45 น. เรื อแล่นผ่านช่ องแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) ซึง่ มีความ
ยาว 44 กิโลเมตร เป็ นช่องแคบที่สวยที่สดุ ผ่านทิวเขาสลับซับซ้ อนเป็ นฉากเป็ นชันบนยอดเขาปก
้
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12.00 – 13.00 น.
13.30 – 17.30 น.

19.00 – 20.30 น.
21.00-22.00 น.

คลุมด้ วยหมอกสีขาว สวยงามสุดบรรยาย ซึง่ มี 12 เนินเขา รวมด้ วยกัน “เขาเทพธิดาดอย” ที่มี
ชื่อเสียงและมีความงดงาม
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้ องอำหำรบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นำนำชำติ)
นาท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสิ่น
หนี่วซี 神女溪 ตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่ งด้ านใต้ ของแม่น ้า
แยงซีเกียง มีแหล่งต้ นกาเนิดที่นครฉงชิ่ง อาเภออู่
ซัน เขตกวนตู้
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ด้ วยกันคือ ตอนต้ นสายชื่อกวนตู้ ตอนกลาง
ชื่อจื่อหยาง ตอนปลายชื่อเสินหนี่วซี ซึง่ ไหลลง
มาบรรจบวมกันที่แม่น ้าแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝั่ ง
ความใสบริ สทุ ธิ์ของอากาศ ความเงียบสงบกับบรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด
เปรี ยบเสมือนท่านได้ เยื ้องย่างเข้ าสูแ่ ดนสุขาวดี โดยมีเรื่ องเล่าสืบขานกันว่า ธารน ้าแห่งนี ้ได้ มีมวล
หมู่นางฟ้าลงมาเล่นน ้ากัน อีกทังยั
้ งตังอยู
้ ฝ่ ั่ งตรงข้ ามเทือกเขานางฟ้า จึงได้ ถกู ขนานนามว่า “ ธารน ้า
นางฟ้า (เสินหนี่วซี) ” จากนันน
้ าท่านกลับขึ ้นสูเ่ รื อ เรื อแล่นเข้ าสู่ ช่ องแคบ ซีหลิงเสีย ซึง่ เป็ นช่อง
แคบที่ยาวที่สดุ คือมีความยาวถึง 76 ก.ม. ที่เด่นเป็ นพิเศษคือมีหาดมากมาย และน ้าไหลเชี่ยวกราก
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นำนำชำติ)
ให้ ท่ำนได้ ชมกำรแสดง บนเรือ อำลำปำร์ ตี ้

พัก บนเรื อสาราญ “世纪荣耀”游船 Century Glory ระดับ 5 ดาว
วันที่ห้ำ
第五天

(5) ล่ องแม่ นำ้ แยงซีเกียง – ขึน้ ฝั่ ง - อีช้ ำง – อำเภอลี่ชวน(รถไฟควำมเร็วสูง)
（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.  รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรบนเรือ (เมนูบุฟเฟ่ ต์ นำนำชำติ)
เรือถึงท่ ำเรือเหมำผิง จากนันน
้ าท่านเช็คเอ้ าท์เรื อ
สาราญขึ ้นฝั่ ง ชมอภิมหาโปรเจ็คระดับโลกที่ได้ รับการ
บันทึกกินเนสบุ๊ค เขื่อนซำนเสียต้ ำป้ำ โครงการเขื่อน
ยักษ์ ที่ใหญ่โตที่สดุ อีกอย่างหนึง่ ของจีน นับตังแต่
้ การ
สร้ างกา แพงเมืองจีน และเป็ นที่นา่ ภาคภูมิใจเป็ นอย่าง
ยิ่ง การออกแบบเขื่อนทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นวิศวกรชาว
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จีน มีความยาวทังหมด
้
2,309 เมตร สันเขื่อนสูง 185 เมตร ช่องระบายน ้าของเขื่อนยาว 483 เมตร
มีประตูให้ เรื อผ่าน 5 ลาดับชัน้ เขื่อนนี ้ถูกสร้ างให้ รับแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว ได้ ถึง 7 ริ คเตอร์

….. น.
...... น.
ค่ำ

วันที่หก
第六天

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ เพื่อโดยสำรรถไฟ
ควำมเร็วสูง (300 km/ชั่วโมง)
ขบวนที่ D…. สูอ่ ำเภอลี่ชวน, หูเป่ ย
ถึงอำเภอลี่ชวนจากนันน
้ าท่านสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักอาเภอลีชวง 利川麓岛国际康养社区酒店 Ludao International Hotel
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
(6) อำเภอลี่ชวน - เอินซือ แกรนด์ แคนยอน – หยุ่นหลงเหอ - อำเภอลี่ชวน
（6）利川 - 恩施大峡谷 - 云龙河地缝 - 利川

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามสุดอลังการ
จากธรรมชาติ ที่ เอินซือ แกรนด์ แคนยอน ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ ของมณฑลหูเป่ ย สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ระดับ AAAA ที่ขึ ้นชื่อว่าหากไม่ได้ ไปแกรนด์แคน
ยอนแห่งนี ้ ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองเอินซือ ตังต้
้ นจาก
อำเภอลี่ชวนเดินทางด้ วยรถบัสไปยังเมืองเอินซือ
ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ ชมความงดงามของถนน
เลียบแม่น ้าที่มีฉากหลังเป็ นภูเขาสูงสลับซับซ้ อน
ผ่านหมู่บ้านต่างๆ เรื อกสวนไร่นา จนเริ่ มไต่ระดับสูง
ขึ ้นเรื่ อยๆ เห็นหมอกสีขาวลอยล่อง ใช้ เวลา
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 40 นาทีเท่านัน้ ก็มาถึงจุด
บริ การนักท่องเที่ยวบริ เวณเชิงเขาจี ้กง ที่ตงของเอิ
ั้
น
ซือ แกรนด์แคนยอน เริ่ มต้ นการตะลอนเที่ยวใน
ครัง้ นี ้ ที่ "เอินซือ แกรนด์แคนยอนเส้ นทางที่
1" เส้ นทางศึกษาธรรมชาติบนภูเขา โดยใน เส้ นทาง
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ท่องเที่ยวนี ้ จะต้ องนัง่ กระเช้ าแก้ วขึ ้นไปยังบริเวณยอดเขาสูงตระหง่านเทียมฟ้า ของเทือกเขาจี ้กง
ทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขากว้ างใหญ่ ที่มียอดเขาเรี ยงรายเป็ นทิวแถว ยอดเขาเหล่านี ้เป็ นยอดเขา
หินปูนที่มีความสูงตังแต่
้ 1,500 – 1,900 เมตร ไฮไลต์ที่ทกุ ๆ คนจะต้ องพบเจอก็คือ “ถนนลอยฟ้าริ ม
หน้ าผา” โดยจะเป็ นเส้ นทางเดินที่ถกู สร้ างขึ ้นเป็ นระนาบเดียวกับหน้ าผาหินปูนที่มีความสูงกว่า 1,500
เมตร ทอดยาวไปเบื ้องหน้ าในระยะทาง 488 เมตร หากใครกลัวความสูงแล้ วเส้ นทางนี ้ถือเป็ นจุดวัด
ความกล้ าอย่างมาก เพราะด้ านหนึง่ เป็ นหน้ าผาหินสูงตระหง่าน อีกด้ านเป็ นเหวลึกชวนหวาดเสียว แต่
ใครที่ไม่กลัวความสูงก็ถือว่าโชคดีมาก เพราะจะได้ ชมวิวทิวทัศน์อนั แสนกว้ างไกลสุดสายตา ประหนึง่
ได้ ชมวิวและล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้ า
นาท่านลงจากยอดเขาโดยมีบนั ไดเลือ่ นไว้ ให้ บริ การสูจ่ ุดหมายปลายทางด้ านล่าง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนัง่ รถโดยสาร ที่จดั ไว้ ให้ บริ การลง
ไปสูศ่ นู ย์บริ การนักท่องเที่ยวที่บริ เวณตีน
เขา สาหรับวิวทิวทัศน์ในส่วนนี ้ จะเป็ น
ทัศนียภาพของ
“แม่ นำ้ มังกรเมฆ”
(หยุ่นหลงเหอ) เป็ นตะเข็บรูปตัวยูที่หา
ยากในโลก มีความยาวทังหมด
้
3,600 เมตรและความลึกเฉ ลีย่ 75 เมตรขณะนี ้เปิ ดให้ เข้ าชมคือ 1.6
กิโลเมตร แม่น ้าที่ไหลเซาะแนวหินเบื ้องล่างของขุนเขาจี ้กง จนเกิดเป็ นโตรกเขาลึกอันงดงาม เป็ น
เส้ นทางระยะสันๆ
้ ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะต้ องเดินลงบันได 365 ขัน้ เพื่อไปสูท่ างเดินเบื ้องล่าง ซึง่
เป็ นทางเดินที่ทอดยาวไปตามแนวหน้ าผาในโตรกเขาเหนือแม่น ้ามังกรเมฆ คดเคี ้ยวไปตามแนวผา อีก
ทังระหว่
้
างทางเดินยังมี “น ้าตกมังกรเหลือง” , “น ้าตกสายรุ้ง” ที่มีสายน ้าไหลริ นลงมาจากป่ าด้ านบน
เกิดเป็ นม่านน ้าอยูข่ ้ างๆ ริ มทางเดิน ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับอาเภอลีชวง
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ค่ำ

วันที่เจ็ด
第七天

เช้ ำ
…… น.
…… น.

เที่ยง

ค่ำ

วันที่แปด
第八天

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักอาเภอลีชวง 利川麓岛国际康养社区酒店 Ludao International Hotel
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
(7) อำเภอลีชวง - รถไฟควำมเร็วสูง – เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้ำนโบรำณฉือชี่โข่ ว
（7） 利川 / 重庆 乘动车 D… (班车待定) - 磁溪口古镇

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ เพื่อโดยสำรรถไฟควำมเร็วสูง
ขบวนที่ D..... กลับเมืองฉงชิ่ง
นาท่านเดินทางกลับเมืองฉงชิ่ง
(Chongqing) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ทางภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศจีน อยูเ่ หนือแม่น ้า
แยงซีเกียงในบริ เวณที่ไหลมาบรรจบกับแม่น ้าเจีย
หลิงพอดี ทาให้ เกิดปรากฏการณ์แม่น ้าสองสี ซึง่
ถือว่าอยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ ที่ดีมากๆ ในปี ค.ศ.
1997 รัฐบาลจีนได้ ประกาศยกฐานะฉงชิ่งเป็ น 1 ใน 4 มหานครของจีน (ฉงชิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปั กกิ่ง และเทียน
สิน) ทาให้ เมืองนี ้มีการเจริ ญเติบโตในด้ านต่างๆ อย่างรวดเร็ ว ไม่วา่ จะเป็ นด้ านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา ท่องเที่ยว และคมนาคม
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านชม นาท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณฉือชี่
โข่ ว เป็ นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุม่ น้ อยหลากหลายเชื ้อชาติ
อาศัยอยู่ อาคารบ้ านเรื อนภายในหมู่บ้าน ยังคงรูปแบบ
ของสถาปั ตยกรรมจีนดังเดิ
้ มไว้ อิสระให้ ทา่ นสัมผัสกลิ่น
อายย้ อนยุคสมัยราชวงศ์ซง่ หมิง ชิง เลือกซื ้อของที่ระลึก
หรื อของฝาก
จากนันน
้ าท่านชม
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักเมืองฉงชิ่ง 重庆富力艾美酒店 Le Meridien
Chongqing Nan'an ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
(8) พิพิธภัณฑ์ ซำนเสีย - มหำศำลำประชำคม(ภายนอก) – หมู่บ้ำนโบรำณฉือชี่โข่ ว –
ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
（8）三峡博物馆 - 人民大礼堂外观 - 重庆

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
9

曼谷

นาท่านชมนาท่านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ ซำนเสีย ซึง่ เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่ องราวของการสร้ างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก ซานเสียต้ าป้า ที่ขวางกันแม่
้ น ้าแยงซีเกียง ผ่านชม
มหำศำลำประชำคม ( ชมและบันทึกภาพบรรยากาศด้ าน
นอก ) ซึง่ นายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่ มสร้ าง
ขึ ้นภายหลังการปฏิวตั ิสาเร็ จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้ กว่า
4,000 คน ใช้ เป็ นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของ
ประชาชน สร้ างโดยจาลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมือง
ปั กกิ่ง
เที่ยง
 รั บ ประทำนอำหำรกลำงวั น ณ ภัต ตำคำร เมนู
พิเศษ สุกีฉ้ งชิ่ง ( โต๊ ะละ1 หม้ อ )
นาท่าน หลังอาหารนาท่านชม หมู่ บ้ ำนโบรำณฉื อ ชี่ โข่ ว
เป็ นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุม่ น้ อยหลากหลายเชื ้อชาติอาศัยอยู่
อาคารบ้ านเรื อนภายในหมู่บ้าน ยังคงรู ปแบบขอ งสถาปั ต
ยกรรมจีนดังเดิ
้ มไว้ อิสระให้ ทา่ นสัมผัสกลิ่นอายย้ อนยุคสมัย
ราชวงศ์ซง่ หมิง ชิงเลือกซื ้อของที่ระลึกหรื อของฝาก
ได้ เวลำอันสมควร นำท่ ำนเดินทำงสู่สนำบบิน
19.55 น.
นาท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD553
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.00 น.
เดินทางถึงท่าอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 ขอบคุณท่ ำนที่ใช้ บริกำร 
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อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
ผู้ใหญ่ 20 ท่ ำนขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ / ท่ ำน ( พัก 2 ท่ ำน/ห้ อง)
44,800.-บำท

พักเดี่ยวเพิ่ม
12,800.-บำท

ค่ ำบริกำรนีร้ วม ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ปกติ 4 วันทาการ
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม






ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ ำทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมำยเหตุ
1. จ านวนผู้เดิน ทางขัน้ ต่า ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ย วบิ น , ราคา และรายการอาจมี ก ารเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
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5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อ นออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อ ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อ นทุกครัง้ มิ ฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
14.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดาห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง
ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้
การขีดเขียนหรื อประทับ
เครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก
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