
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกเดินทางวันอาทิตย  วันที่ 16 – 21 ธ.ค.2561 
   เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 
วันแรก           (1)  กรุงเทพฯ – ฉงช่ิง – หงหยาตง – ถนนเจียฝางเปย  

08.00 น. ทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ(ประต2ู-3) 
เคานเตอร E  สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) พบเจาหนาที่บริษัทฯ อํานวยความสะดวกแก
ทาน  

10.30 น.  ออกเดินทางสู   เมืองฉงช่ิง   โดยเท่ียวบินท่ี WE684 
14.50 น.     ถึงสนามบนิ เมืองฉงช่ิง ฉงชิ่งเปนเมืองใหญหนึง่ในส่ีของ

จีนที่ข้ึน ตรงตอสวนกลาง โดยมีสมญานามวาเปนเมืองคีรี 
เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอันเนิน่นานกวา 
3,000 ป หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดาน
ศุลกากรแลว นําทานเที่ยวชม หงหยาตง  อาคารขนาด
ใหญสรางอยูบนภูเขา  ขนานไปกับแมน้ําเจยีหลิงโครงการ 
ประกอบดวย 



โรงแรม รานจําหนายสินคา, รานอาหารพื้นเมือง , รานน้ําชา โรงละครซึง่ลวนแลวแตกอสรางตกแตงใน
รูปแบบโบราณใหอารมณและบรรยากาศยอนยุคสําหรับนกัทองเที่ยวที่มาเที่ยวชม  แลวนําทานไปชอปปงที่
ยานศูนยการคาบน ถนนเจ่ียฝางเปย   เพ่ือเลือกซื้อสินคา ราคาถูกมากมาย ของกนิของทีร่ะลึก หรือซื้อเปน
ของฝากสําหรับคนที่รกัทางบาน ฯลฯ   

 คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

พักฉงช่ิง 重庆江北希尔顿逸林酒店  DoubleTree by Hilton Chongqing North ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา  
 

วันที่สอง     (2)        สวนสาธารณะเออหลิง่ – เมืองฉงชิง่ – เมืองอี๋ชาง – เรือสาํราญ New Century Diamand   
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเท่ียวชม สวนสาธารณะเออหลิง่ ตั้งอยูเขตหวีจงซ่ึงอยูแถบ
แมน้ําแยงซี  และขนาบดวยเจียงหลิงเดิมมีช่ือเรียกวา “ เออเซ่ียง
หล่ิง ”        สวนแหงนี้ตั้งอยูชองแคบเขาซันหล่ิง ซ่ึงมีลักษณะ
เหมือนคอหาน จึงไดถูกขนานนามวา“สวนเออหล่ิง”(สวนคอ
หาน) และถือไดวาเปนชองแคบท่ีมีระยะใกลนครฉงช่ิงมากท่ีสุด 
ภายในบริเวณสวนประกอบดวยสะพานเชือก ศาลาชมวิว 
ฯลฯ  อีกท้ังยังมีบรรยากาศท่ีรมรื่นและทานยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ
นครฉงช่ิง   
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนัน้นําทานเดนิทางสูสถานีรถไฟ   เพ่ือโดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ชั่วโมง) ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 4 ช่ัวโมง ซ่ึงถือเปนรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว  

……. น. เดินทางสูเมืองอี๋ชาง  ขบวนรถไฟที่ D658  
…….  น. ถึงเมืองอีช๋าง เมืองเล็ก ๆ ตอนกลางของแมน้ําแยงซี

เกียง กอน ป ค.ศ. 1978 ยังเปนเมืองท่ีมีพลเมือง
ประมาณ 3 แสนกวาคนท่ีไมมีใครรูจัก เนือ้งดวยรัฐบาล
จีนสรางเขื่อนกักน้ําและโรงงานผลิตไฟฟาพลังน้ํา ทํา
ใหเมืองอีชางกลายเปนเมืองแหลงทองเท่ียวท่ีโดงดัง
ของประเทศจีน นัน่คือการมาลองเรือชมวิวทิวทัศนของ
แมน้ําแยงซีเกียงและการมาชมเขื่อนท่ีใหญท่ีสุดในโลก
ท่ีช่ือวา "ซานเสียตาปา" 
  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

  หลังอาหารนําทานเดินทางสูทาเรือ  เตรียมลงเรือ
สําราญ New Century Diamon   ระดับ 5 ดาว    ท่ี 
หรูหราเพียบพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก 



และหองพักภายในเรือ รวมท้ังหองอาหาร ,  หองสันทนาการ , หองเสริมสวย และรานขายของท่ี
ระลึก     
 
 
 
 
 
    
        ขนาดหอง 25 ตารางเมตร 

พัก บนเรือสาํราญ New Century Diamon   ระดบั 5 ดาว  (เรือระดับ 5 ดาว)  
 

วันท่ีสาม           (3)   ลองแมนํ้าแยงซีเกียง – ชองแคบอูเสยี – เสิ่นหน่ีวซี(รวมเรือเลก็)   

06.30 น.  ออกกําลังกายรับอรุณ กบัการรําไทเกก พรอมดื่ม  ชา-กาแฟ บนดาดฟาเรือ 
07.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาต)ิ 
09.00 – 11.30 น.  ชมความงามและธรรมชาติอันใสบริสุทธิ์ของลุมแมน้ําแยงซีเกยีง อิสระพักผอน เพลิดเพลินกับกจิกรรม

ทางวัฒนธรรมบนเรือ ตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
12.00 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบฟุเฟต นานาชาต)ิ 

จากนัน้นําทานขึ้นฝง ชมอภิมหาโปรเจค็ระดับโลกท่ีไดรับ
การบันทึกกนิเนสบุค  เขื่อนซานเสียตาปา  โครงการเขื่อน
ยักษท่ีใหญโตท่ีสุดอีกอยางหนึ่งของจีน นับตั้งแตการสราง
กํา  แพงเมืองจนี และเปนท่ีนาภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง การ
ออกแบบเขื่อนท้ังหมด สวนใหญเปนวิศวกรชาวจนี มี
ความยาวท้ังหมด 2,309 เมตร สันเขื่อนสูง 185 เมตร ชอง
ระบายน้ําของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูใหเรือผาน 5 ลําดับช้ัน เขื่อนนี้ถูกสรางใหรับแรงส่ันสะเทือนจาก
แผนดินไหว ไดถึง 7 ริคเตอร 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
   

ไดเวลาอันสมควร นําทานกลับข้ึนเรือ 
...... น.        เรือสําราญออกเดินทางจากทาเรือ 
    อิสระเพลินเพลิน กับกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย 
    หรือพักผอนชมวิวสองขางทางแมน้ําแยงซีเกียง 
17.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาติ)   
 ชมการแสดง Captain Welcome Party ท่ีทางเรือจัดเตรียมไว   

พัก บนเรือสาํราญ New Century Diamon   ระดบั 5 ดาว   (เรือระดับ 5 ดาว)  
 
 
 
 
 
 
 
      

วันท่ีสี่            (4)   ลองแมนํ้าแยงซีเกยีง – ชองแคบฉวีถังเสีย – ชองแคบอูเสีย – เสิ่นหน่ีวซี      

07.00 – 08.30 น.      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาต)ิ 
 ใหทานไดพักผอนกนัตามอัธยาศยั  พรอมชมวิวทิวทัศนของสองฟากฝงลําน้ําอันสวยงาม  
 
 
 
 

 
 
 

……. น.  เรือแลนเขาสู ชองแคบ  ซีหลิงเสีย ซึ่งเปนชองแคบที่
ยาวที่สุด คือมีความยาวถึง 76 ก.ม. ทีเ่ดนเปนพิเศษคือ
มีหาดมากมาย และน้ําไหลเชี่ยวกราก ไดเวลาอัน
สมควร  



 นําทานกลับข้ึนเรือนําทานลงเรือเล็กเพื่อชมความงาม
ของ เสิ่นหน่ีวซี     ตั้งอยูริมฝงดานใตของแมน้ําแยงซี
เกียง มีแหลงตนกําเนิดที่นครฉงชิ่ง   อําเภออูซัน   เขต
กวนตู           โดยแบงออกเปน 3 ตอนดวยกันคือ     
ตอนตนสายชื่อกวนตู   ตอนกลางชื่อจื่อหยาง  ตอนปลาย
ชื่อเสินหนี่วซี   ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกนัที่แมน้ําแยงซี
เกียง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ทัศนยีภาพรอบๆสอง
ฟากฝง ความใสบริสุทธิ์ของอากาศ ความเงียบสงบกับ
บรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู 
พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนทานไดเยื้องยางเขาสูแดน

สุขาวด ี  โดยมีเร่ืองเลาสืบขานกนัวา ธารน้ําแหงนี้ไดมีมวล
หมูนางฟาลงมาเลนน้ํากัน อีกทั้งยังตั้งอยูฝงตรงขาม
เทือกเขานางฟา จึงไดถกูขนานนามวา “ ธารน้ํานางฟา 
(เสินหนี่วซี) ”  จากนั้นนําทานกลับข้ึนสูเรือ  

12.00 - 13.30  น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ  
(เมนูบุฟเฟต นานาชาต)ิ 

  เรือแลนผานชองแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) ซึ่งมีความยาว 44 กิโลเมตร เปนชองแคบที่สวย
ที่สุด  ผานทิวเขาสลับซบัซอนเปนฉากเปนชัน้บนยอดเขาปกคลุมดวยหมอกสีขาว สวยงามสุดบรรยาย   
ซึ่งมี 12 เนินเขา  รวมดวยกัน “เขาเทพธิดาดอย” ที่มีชื่อเสียงและมีความงดงาม 

 เชญิทานชมความงามและธรรมชาติอันใสบริสุทธิ์ของลุมแมน้ําแยงซเีกยีง อิสระพักผอน  เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมบนเรือ ตามอัธยาศัย  

18.30 น.       รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาติ) 
20.30 น.      ชมการแสดง ท่ีทางเรือจัดเตรียมไว 

     พัก บนเรือสาํราญ New Century Diamon   ระดับ 5 ดาว    (เรือระดบั 5 ดาว)  
 

วันท่ีหา           (5)   ลองแมนํ้าแยงซีเกยีง – เจดยีสอืเปาไจ – ชมการแสดง บนเรืออําลาปารตี ้  

06.30 น.  ออกกําลังกายรับอรุณ กบัการรําไทเกก พรอมดื่ม  ชา-กาแฟ บนดาดฟาเรือ 
07.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาต)ิ 
   หลังอาหาร นําทานข้ึนสูฝง   เที่ยวชมความงามของ เจดียสือ

เปาไจ   ตั้งอยูติดขนาบเขาหว้ีอ้ิน ทางทิศเหนือของแมน้ําแยง
ซีเกียง สรางข้ึนในยุคราชวงศหมิง สมัยปวานล่ี โครงสราง
ลักษณะสถาปตยกรรมคลายเจดีย ทําจากไมและเชื่อมตอกัน
โดยไมไดใชตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่ง



นับเปนส่ิงมหัศจรรยที่ถูกจัดอันดับไววาเปน 1 ใน 8 ส่ิงมหัศจรรยของโลกก็วาได  จากนั้นนําทานกลับข้ึนสู
เรือ 

 
 
 
 
12.00 - 13.30  น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบฟุเฟต นานาชาต)ิ 
 เรือแลนออกจากทา อิสระใหทานพักผอน หรือ เพลิดเพลิน

กับส่ิงอํานวยความสะดวกบนเรือตามอัธยาศัย ซึ้นมีมุมตางๆ 
ใหพักผอนหยอนใจสมชื่อเรือสําราญ ไมวาจะเปนสระวายน้ํา 
สปา หองออกกําลังกาย รานเสริมสวย โรงภาพยนตรที่จุได 
150 คน มีรานคาขายของที่ระลึก มีหองอาหารใหบริการ
ตลอดทั้งสามม้ือ มีบารใหนั่งดื่มสังสรรคกันตลอดคืน และยัง
มีบริเวณชั้นดาดฟาและหัวเรือที่ใหทุกคนสามารถข้ึนไปชมวิวแมน้ําและภูเขา รวมถึงมีเกาอ้ีอาบแดด และ
มุมใหนั่งพักผอนพูดคุยกันในระหวางการเดินทางอีกดวย  

18.30 น.       รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาติ) 
21.00-22.00 น.     ใหทานไดชมการแสดง บนเรือ  อําลาปารตี ้  
 
 
 
 

 
 

พัก บนเรือสาํราญ New Century Diamon   ระดบั 5 ดาว    (เรือระดับ 5 ดาว)  

วันท่ีหก          (6)      ขึ้นฝงทีฉ่งชิ่ง – หมูบานโบราณฉอืชี่โขว – ฉงชิง่ – กรุงเทพฯ 

07.00 น.           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนู
บุฟเฟต นานาชาต)ิ 
.......  น.  นําทานขึ้นฝงทาเรือฉงชิง่ เปนเมืองหนึ่งในส่ีอันดับใหญของ

จีนท่ีขึน้ตรงตอสวนกลาง โดยมีสมญานามวาเปนเมืองคีร ี
เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอันเนิ่นนานกวา 3,000 
ป นําทานเท่ียวชม หมูบานโบราณฉอืชี่โขว เปนหมูบานท่ีมีชน
เผากลุมนอยหลากหลายเช้ือชาติอาศัยอยู อาคารบานเรือน
ภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปตยกรรมจีนดั้งเดมิ



ไว อิสระใหทานสัมผัสกล่ินอายยอนยคุสมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝาก  
                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู สุกี้ฉงชิ่ง  

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดนิทางสูสนามบิน 
16.00 น.   นําทานเหินฟากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  WE685 
18.15 น.       เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

  ขอบคุณทานท่ีใชบริการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราคาบริการ  
      

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพิ่ม 
        ผูใหญ ทานละ   29,900 .-บาท 8,800.-บาท  

  
อัตราน้ีรวม   คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป)   คาน้ําหนักกระเปา ไมเกิน 20  กก. 

  คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)     คาภาษสีนามบินทุกแหง  
    คาวีซาทองเที่ยว(กรุป)          บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ      
 คาประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 
อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เปนตน. 

   คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน                              
   คาน้ําหนักเกินที่ระบุ  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  และ ภาษนีักทองเที่ยว ( ถามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซาจีน  
1.    หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) เลมจริง มีอายุเหลือใชไมต่ํากวา 6 เดือน    
2.    รูปถายสี ขนาด  2 นิ้ว ทานละ 1 รูป (ไมรับรูปถายขาราชการ) 
3.     กรณีเปนเด็กเดินทาง   ตองมีหนังสือรับรองจากพอแม และสมุดเงินฝากของพอแม  
5. สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน ของพอแม  +  สําเนาหนาพาสปอรตพอแม 
6.    ใบเกิดเด็ก  หรือ  (สูติบัตร) อายุต่ํากวา18ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  อัตราคาวซีาดวน เม่ือสงหนังสือเดินทางลาชา 
   ยื่นวซีาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 1,100 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิท่ี์

จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไม
เท่ียวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคา
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียว  สายการบิน  และ ตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ท่ีอยู
เหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ท้ังทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรอืออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 


