
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กําหนดการเดินทาง มีนาคม – สิงหาคม วันท่ี  

วันแรก           (1)  กรุงเทพฯ –  ฉงชิ่ง –  ถนนเจี่ยฝางเปย  - หงหยาตง  – ลองแมน้ําแยงซีเกียง 

09.00 น. ทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ(ประตู 2-3 ) 
เคานเตอร E  สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE)  

11.30 น.  ออกเดินทางสู   เมืองฉงชิง่   โดยเทีย่วบนิที่ WE684 
14.50 น.      ถึงสนามบิน เมืองฉงชิง่ ฉงช่ิงเปนเมืองใหญหนึ่งในส่ีของจีนท่ีขึน้ 

ตรงตอสวนกลาง โดยมีสมญานามวาเปนเมืองคีร ี เมืองเตา
ไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอันเนิ่นนานกวา 3,000 ป หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรแลว นําทาน
ไปชอปปงท่ียานศูนยการคาบน ถนนเจี่ยฝางเปย   เพ่ือเลอืก
ซื้อสินคา ราคาถกูมากมาย ของกินของท่ีระลึก หรือซือ้เปน
ของฝากสําหรับคนท่ีรักทางบาน ฯลฯ   



จากนัน้นําทานเท่ียวชม หงหยาตง  อาคารขนาดใหญ
สรางอยูบนภูเขา  ขนานไปกับแมน้ําเจยีหลิง  โครงการ 
ประกอบดวยโรงแรม รานจําหนายสินคา, 

ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

20.00 น.    นําทานเดินทางสูทาเรือ  เตรียมลงเรือสําราญ New 
Century Cruises ระดับ 5 ดาว    ท่ีหรหูราเพียบพรอมดวย
ส่ิงอํานวยความสะดวกและหองพักภายในเรือ รวมท้ังหองอาหาร , หองสันทนาการ , หองเสริมสวย 
และรานขายของท่ีระลึก      

21.30 น.        เรือสําราญออกเดินทางจากทาเรือ 

พัก บนเรือสําราญ New Century Cruises (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทยีบเทา 
 

วันที่สอง                 (2)   ลองแมน้ําแยงซีเกียง – เจดียสือเปาไจ  

06.30 น.  ออกกําลังกายรับอรุณ กับการรําไทเกก พรอมดื่ม  
ชา-กาแฟ บนดาดฟาเรือ 

07.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบน
เรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาติ) 

09.00 – 11.30 น.  ชมความงามและธรรมชาติอันใสบริสุทธ์ิของลุม
แมน้ําแยงซีเกียง อิสระพักผอน เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมทางวฒันธรรมบนเรือ ตามอัธยาศัย  

12.00 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาต)ิ 
 
 
 
 
 
 
14.00 – 17.00 น.     นําทานขึ้นสูฝง   เท่ียวชมความงามของ เจดียสือเปาไจ   ตั้งอยูติด

ขนาบเขาหวี้อ้ิน ทางทิศเหนือของแมน้ําแยงซีเกียง สรางขึ้นในยุค
ราชวงศหมิง สมัยปวานล่ี โครงสรางลักษณะสถาปตยกรรมคลาย
เจดีย ทําจากไมและเช่ือมตอกันโดยไมไดใชตะปูเลย มี 12 ช้ัน สูง
ประมาณ 56 เมตร ซ่ึงนับเปนส่ิงมหัศจรรยท่ีถูกจัดอันดับไววา
เปน 1 ใน 8 ส่ิงมหัศจรรยของโลกก็วาได  จากนั้นนําทานกลับขึ้น
สูเรือ 

 



 
 
 
 
 
19.00 – 20.30 น.      รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาติ) 
21.00 – 22.00 น.     ชมการแสดงตอนรับ ทีท่างเรือจัดเตรียมไว 

พัก บนเรือสําราญ New Century Cruises (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทยีบเทา 
 

วันที่สาม                      (3)   ลองแมน้ําแยงซีเกียง – ชองแคบฉวีถังเสีย – ชองแคบอเูสีย – เส่ินหนี่วซี      

06.30 น.  ออกกําลังกายรับอรุณ กบัการรําไทเกก พรอมดื่ม  ชา-กาแฟ บนดาดฟาเรือ 
07.00 – 08.30 น.      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาต)ิ 
 ใหทานไดพักผอนกันตามอัธยาศัย  พรอมชมวิวทิวทัศนของ

สองฟากฝงลําน้ําอันสวยงาม  
...... น.     เรอืแลนผานชองแคบฉวีถังเสีย  มีความยาวส้ันท่ีสุดยาวเพียง 

8 กิโลเมตรเทานั้น แตเปนชองแคบท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียว
พอสมควร โดยเฉพาะชวงดานตะวันตกของชองแ  คบท่ีมีช่ือ
วา ประตูขุยเหมิน กระแสน้ําเช่ียวกรากมาก เรือสําราญตองฝา
ดานอันแข็งแกรงนี้ไปดวย  ความทรนง จากนั้นเรือสําราญจะ
แลนผานชองแคบอูสียซ่ึงมีความยาว 42 กิโลเมตร เปนชอง
แคบใหญอันดับหนึ่งในบรรดาชองแคบในแมน้ําแยงซีเกียง 
ชองแคบนี้เนื่องจากอยูในอาณาบริเวณภูเขาหวูซันจึงมี
ทัศนียภาพท่ีโดดเดนเปนพิเศษ สองฟากฝงจะมีแนวหินผาท่ีมี
ลักษณะเหมือนหินวางเรียงซอนกนัเปนช้ันอยางมีระเบียบ 
ยอดเขา  12 ลูกยืนเดนตระหงานสองฟากฝงเสมือนหนึง่สรอยเพชรมรกตอันงดงามเม็ดหนึ่งบนตล่ิง
ของแมน้ําแยงซีเกียง 

11.45 น.     เรือแลนผานชองแคบอเูสีย (WUXIA GORGE) ซ่ึงมี
ความยาว 44 กโิลเมตร เปนชองแคบท่ีสวยท่ีสุด  ผาน
ทิวเขาสลับซับซอนเปนฉากเปนช้ันบนยอดเขาปก
คลุมดวยหมอกสีขาว สวยงามสุดบรรยาย   ซ่ึงมี 12 
เนินเขา  รวมดวยกัน “เขาเทพธิดาดอย” ท่ีมีช่ือเสียง
และมีความงดงาม 

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาต)ิ 



13.30  น.    นําทานลงเรือเลก็เพ่ือชมความงามของ เส่ินหนี่วซี     ตั้งอยูริมฝงดานใตของแมน้ําแยงซีเกยีง มีแหลง
ตนกําเนดิท่ีนครฉงช่ิง   อําเภออูซัน   เขตกวนตู           โดยแบงออกเปน 3 ตอนดวยกันคือ     ตอนตน
สายช่ือกวนตู   ตอนกลางช่ือจื่อหยาง  
ตอนปลายช่ือเสินหนี่วซี   ซ่ึงไหลลงมา
บรรจบรวมกันท่ีแมน้ําแยงซีเกียง มี
ความยาวประมาณ 30 เมตร ทัศนียภาพ
รอบๆสองฟากฝง ความใสบริสุทธ์ิของ
อากาศ ความเงียบสงบกับบรรยากาศ 
ความเขียวขจีของหมูพฤกษานานาชนิด 
เปรียบเสมือนทานไดเยื้องยางเขาสูแดนสุขาวด ี  โดยมีเรือ่งเลาสืบขานกนัวา ธารน้ําแหงนี้ไดมีมวล
หมูนางฟาลงมาเลนน้ํากัน อีกท้ังยังตั้งอยูฝงตรงขามเทือกเขานางฟา จึงไดถูกขนานนามวา “ ธารน้ํา
นางฟา (เสินหนี่วซี) ”  จากนั้นนาํทานกลับขึ้นสูเรือ เรือแลนเขาสู ชองแคบ  ซีหลงิเสีย ซ่ึงเปนชอง
แคบท่ียาวท่ีสุด คือมีความยาวถึง 76 ก.ม. ท่ีเดนเปนพิเศษคอืมีหาดมากมาย และน้ําไหลเช่ียวกราก 

18.00 – 20.00 น.      รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ   (เมนูบุฟเฟต นานาชาต)ิ  
       หลังอาหารค่ํา  ใหทานไดชมการแสดง บนเรือ 

พัก บนเรือสําราญ New Century Cruises (เรือระดับ 5 ดาว) หรือเทยีบเทา 
 

วันที่ส่ี                   (4)   ลองแมน้ําแยงซีเกียง – อี๋ชาง – เขื่อนซานเสียตาปา  –  ฉงชิ่ง – หงหยาตง – ถนนเจี่ยฝางเปย       

06.00 – 07.00 น.      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ  (เมนูบุฟเฟต นานาชาต)ิ 
07.30 น.      นําทานขึ้นฝง ชมอภิมหาโปรเจ็คตระดับโลกท่ีไดรับการ

บันทึกกินเนสบุค  เขื่อนซานเสียตาปา  โครงการเขื่อน
ยักษท่ีใหญโตท่ีสุดอีกอยางหนึ่งของจีน นับตั้งแตการ
สรางกําแพงเมืองจีน และเปนท่ีนาภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง 
การออกแบบเขื่อนท้ังหมด สวนใหญเปนวิศวกรชาวจีน มี
ความยาวท้ังหมด 2,309 เมตร สันเขื่อนสูง 185 เมตร ชอง
ระบายน้ําของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตใูหเรือผาน 5 
ลําดับช้ัน เขื่อนนี้ถูกสรางใหรับแรงส่ันสะเทือนจาก
แผนดินไหว ไดถึง 7 เร็กเตอร  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  จากนัน้นําทานเดนิทางสูสถานีรถไฟ   เพ่ือโดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ชั่วโมง) ใชเวลา

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง ซ่ึงถือเปนรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว เดนิทางสูเมืองฉงช่ิง  
ขบวนรถไฟที่ D2251 



…… น.  นําทานเดินทางสู ฉงช่ิง  หรือ จุงกิง เปนเขตเทศบาลนคร ตั้งอยูภาคตะวันตกเฉยีงใตของจีน มีพ้ืนท่ี
ติดกับมณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว ซ่ือชวนและฉานซี ภายในตวัเมืองมีแมน้ําไหลพาดผานหลายสาย
เปนเมืองขนาดใหญอันดับ 8 ของจีน มีเนื้อท่ี 82,300 ก.ม.  

.......  น.  ถึงเมืองฉงช่ิง  
ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

                            พัก 重庆富力艾美酒店(Le Meridien Chongqing Nan'an Hotel)  5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา         (5)         หมูบานโบราณฉือชีโ่ขว - ฉงชิง่ -  กรุงเทพฯ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเท่ียวชม หมูบานโบราณฉอืชี่โขว เปนหมูบานท่ีมีชนเผากลุมนอยหลากหลายเช้ือชาติอาศัยอยู 
อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปตยกรรมจีนดั้งเดิมไว อิสระใหทานสัมผัสกล่ินอาย
ยอนยุคสมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝาก  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
15.50 น.  บินลัดฟากลับ  กรุงเทพฯ  โดยเทีย่วบินที่ WE685 
18.00 น.   ถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบคุณทานทีใ่ชบริการ 

 



 
อัตราคาบริการ       

ไกดทองถ่ิน พูดภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ 
 
ออกอังคาร เสาร  ใชเรือ  CenturyParagon/Legend 
ศุกร  อาทิตย   ใชเรือ  CenturySun/Diamond   
 
อัตราน้ีรวม   คาที่พักโรงแรม 2 คืน (2ทาน/หอง) 

  คารถทัศนาจร 3 วนั   
   บัตรเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการ   

 คาน้ําเปลา วันละ  1 ขวด/ทาน   
 คาประกันอุบัติเหตุทุกท่ีนั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 อาหารตามรายการ 

อัตรานี้ไมรวม   คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ  
  คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  เปนตน. 
  คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน   อัตรา 200หยวน/วนั/คณะ                                        
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  และ ภาษีนกัทองเท่ียว ( ถามี ) 
 คาวีซาทองเท่ียว ( หนังสือเดินทางไทย ) 
 คาภาษสีนามบินทุกแหง 

 
  

รายการ ผูใหญ  
(พัก 2 ทาน/หอง) 

พักเดี่ยวเพิม่ 

 
คาทัวร  

( ไมรวมตั๋วเคร่ืองบิน 
- วีซาจีน ) 

2 ทาน ( ใชรถ 5 ท่ีน่ัง) 27,800 บาท  12,800 บาท 
4 ทาน ( ใชรถ 7 ท่ีน่ัง) 24,800 บาท  12,800 บาท 
6 ทาน ( ใชรถ 14ท่ีน่ัง) 23,800 บาท  12,800 บาท 
8 ทาน ( ใชรถ 14 ท่ีน่ัง) 23,300 บาท  12,800 บาท 

คาวีซาจีน ยื่นปกติ 4วันทําการ 1,500 บาท/ทาน 


