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ฉงชงิ ลอ่งเรอื 3 ชอ่งแคบ แมน่ําฉางเจยีง 
(แมนํ่าแยงซเีกยีง)长江三峡 

ไมล่งรา้นรฐับาล 
5 วนั 4 คนื Thai Smile 
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วนัเดนิทาง 
ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดยีวจา่ย
เพมิ 

วซีา่เดยีว 

28 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 35,999.- 14,800.- รวม 

25-29 พ.ย. 62 35,999.- 14,800.- รวม 

*ฟรนีาํวนัละ 1 ขวด*ไมม่รีาคาเด็ก*ไมแ่จกกระเป๋า 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ฉงชงิ 

07.30 น. คณะพรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมูบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั4 เคาน์เตอรE์สายการบนิ
ไทยสมายลโ์ดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ
ทา่น 

10.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฉงชงิสนามบนิเจยีงเป่ยโดยเทยีวบนิทWีE684 

14.50 น. เดนิทางถงึเมอืงฉงชงิ ซงึตังอยูภ่าคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนีในปีค.ศ.1937รัฐบาลพรรคกวัหมนิ
ตังไดย้า้ยเมอืงหลวงจากหนานจงิมาอยูท่ฉีงชงิเป็นการชวัคราวถงึปีค.ศ.1946ซงึเป็นชว่งญปีุ่ นรุกราน
ประเทศจนีและเป็นชว่งสงครามโลกครังทสีองแตเ่ดมินันฉงชงิเป็นเมอืงใหญ่อันดับสองของมณฑลซอื
ชวนตอ่มาเมอืวันท1ี4 มนีาคมค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชงิเป็นเขตปกครอง
พเิศษทขีนึตรงกับรัฐบาลกลางฉงชงิมพีนืท8ี2,300ตร.กม.จงึเป็นมหานครทใีหญท่สีดุของประเทศจนีมี
ประชากร30.49ลา้นคนและเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคม
ทางบกทางนําและทางอากาศทอียูท่างทศิตะวันตกดว้ย 

นําทา่นสูห่งหยาตง้ 红崖洞 อาคารขนาดใหญ่สรา้งตดิกับผา
ภเูขาขนานกับแมนํ่าเจยีหลงิออกแบบกอ่สรา้งและตกแต่งใน
รูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคในอาคาร
ประกอบดว้ยโรงแรมรา้นคา้จําหน่ายสนิคา้รา้นอาหารพนืเมอืง
รา้นนําชาโรงละครใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเดนิชมและ
เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง 

คํา รับประทานอาหารคําณภตัตาคาร 

 พกับนเรอืสําราญหรรูะดบั 6 ดาวCENTURY GLORY 
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วนัทสีอง ลอ่งแมน่าํแยงซเีกยีง-หอเจดยีส์อืเป่าไจ-้เมอืงเฟิงต(ูเมอืงผ)ี-งานเลยีงตอ้นรบั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารบนเรอืหลังอาหารใหท้า่นอสิระหรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆบนเรอืตาม
อธัยาศัย 

 หรอืเลอืกซอืออฟชนัรายการเมอืงเฟิงตู 丰都 มฉีายาว่าเป็น เมอืงผ ีตังอยู่รมิฝังแม่นํา สรา้งขนึสมัย
ราชวงศฮ์นั เมอืประมาน2000ปีกอ่น พอมาถงึสมยัราชวงศซ์ง่ เมอืประมาน 900 ปีกอ่นเคยมนีายอําเภอ
แซ ่หวาง “王”  และนายอําเถอ แซเ่หยยีน “阎” มาปกคลองทเีมอืงเฟิงต ูแต่ดว้ยภายหลังคนทบีันทกึ
จดประวัตขิองเมอืงเฟิงต ูไดจ้ดแซท่งัสองคนสลับกัน เลยเป็น 阎 กอ่น 王 ภาษาจนีสองตัวนรีวมกัน 阎

王 มคีวามหมายแปลว่า“ยมบาล” ดังนันชาวบา้นเมอืงเฟิงตู เห็นว่า ‘ผดิแลว้เลยตามผดิ’จงึได ้
เอาเรอืงราวสรา้งเป็นเมอืงนรก ตามความเชอืของศาสนาเตา๋ขนึมา ซงึมยีมทตู ผูต้รวจสมดุบญัชรีายชอื
ของวญิญาณ ขา้มสะพานจําใจ ภาพลงโทษทรมานตกนรก18ชนั ใหค้นไปดูว่าตอนทเีรามชีวีติอยูใ่น
โลกมนุษยนั์นเคยทําเรืองชัวดอีะไรบา้ง? และใหก้นินําชาขลีมืก่อนมาเกดิใหม่ ซงึเป็นการสอนให ้
คนเราควรทําแตส่งิดีๆ  ไมงั่นก็จะตอ้งตกนรก ถกูลงโทษทรมาน  

รายการชมเมอืงเฟิงตเูป็นรายการขายออฟชนัหากทา่นใดสนใจสามารถตดิตอ่ไดท้LีOBBY ราคา290
หยวนตอ่ทา่น 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

จากนันนําท่านลงเพือขนึรถไปชมหอเจดยีส์อืเป่าไจ้ 石宝寨 สรา้งขนึในสมัยเฉียนหลงฮ่องเต ้
ราชวงศช์งิลักษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดยีห์ันหนา้ไปฝังแมนํ่าหลังพงิภเูขาทังหลังสรา้งดว้ยไมแ้ละ
เชอืมตอ่กนัโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลยม ี12 ชนัสงู 56 เมตร ซงึนับเป็นสงิมหัศจรรยท์างสถาปัตยกรรมทถีูก
จัดอนัดับไวว้า่เป็น 1 ใน 8 ของโลก 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

พบกบัการเลยีงตอ้นรบัจากกปัตนัเรอืและเหลา่กลาสเีรอือยา่งอบอุน่และชมการแสดงบนเรอื 

  พกับนเรอืสําราญหรรูะดบั 6 ดาว CENTURY GLORY 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม ลอ่งแมน่าํแยงซเีกยีง-ชวถีงัเซยี-อเูซยี-เสนิหนงุซ(ีลงเรอืเล็ก)-ซหีลงิเซยี-งานเลยีง
อาํลา   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารบนเรอื 

 ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์บรเิวณสองฝังแม่นําเรือแล่นผ่านเมอืงไป๋ตเีฉงิ 白帝城 หรือเรียกว่าเมอืง
จกัรพรรดขิาวอยูใ่นเขตอําเภอเฟิงเจยีตังอยูท่างตอนเหนอืของปากชอ่งแคบฉวถีังเสยีบนยอดเขาสงู
กว่า 750 เมตรทตีังของเมอืงลอ้มรอบดว้ยนํา 3 ดา้นและภเูขาอยูด่า้นซา้ยภายในเมอืงโบราณแห่งนี
ประกอบดว้ยวัดอู่หัว,ตําหนักหมงิเหลยีงและศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง
ราชวงศห์มงิและชงินอกจากนยีงัมรีปูเคารพของหลวิเป่ย,จเูกอะเหลยีง, กวนอ,ู จางเฟ่ยในยคุสามกก๊ 

รายการเมอืงไป๋ตเีฉงิเป็นรายการออฟชนัหากท่านใดสนใจสามารถตดิตอ่ไดท้LีOBBYราคา 290 หยวน
ตอ่ทา่น 
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เรอืจะแลน่ผา่นเขตทวิทัศนช์อ่งแคบชวถีงัเซยี 瞿塘峡 ชงึเป็นชอ่งแคบทสีนัทสีดุมคีวามยาวเพยีง  8 
กโิลเมตรแตเ่ป็นชอ่งแคบทมีภีเูขาสองฟากฝังทยีงิใหญต่ระการตาโดยเฉพาะประตูขยุเหมนิ 夔门 สมัย
ทียังไม่ไดส้รา้งเขือนบรเิวณนีกระแสนําจะไหลเชยีวกรากมากเนืองจากนําทีมีหนา้กวา้งกว่าหนึง
กโิลเมตรและถกูบบีใหไ้หลผา่นทปีระตขูยุเหมนิเหลอืแค1่50เมตรเทา่นันและตอ่จากนันเรอืจะแลน่ผา่น
ชอ่งแคบอเูซยี 巫峡 มคีวามยาวประมาณ 45กโิลเมตรเป็นชอ่งแคบยาวอันดับสองในบรรดาชอ่งแคบ
ของแมนํ่าแยงซเีกยีงอเูซยีเป็นชอ่งแคบทงีามสง่าสองฟากฝังจะมแีนวภเูขาหนิผาสลับซบัซอ้นทเีรยีง
รายกนัเป็นชนัๆอยา่งมรีะเบยีบกอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพทโีดดเด่นสวยงามเป็นพเิศษชมความสวยงามของ
ยอดเขา 72 ยอดโดยเฉพาะยอดเขานางฟ้าอันลอืชอืเชอืกันว่ามาล่องแมนํ่าแยงซเีกยีงไมเ่ห็นนางฟ้า
เทา่กบัมาไมถ่งึแมนํ่าแยงซเีกยีง 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางณหอ้งอาหารบนเรอื 

นําท่านลงเรือขนึฝังแลว้เปลียนเรือเล็กเพือชมความงามของลําคลองเสนิหนุง 神农溪 ตลอด
ระยะทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตทิังสองฟากฝังแห่งสายนําลําธาร
จากนันนําท่านกลับสู่เรือสําราญช่วงบ่ายๆเรือจะแล่นเขา้สู่ซหีลงิเซยี 西陵峡 ซงึเป็นชอ่งแคบทีมี
ขนาดยาวทสีดุมคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตร สมัยกอ่นทยีังไมไ่ดส้รา้งเขอืนชอ่งแคบซหีลงิเป็น
ชอ่งแคบทมีอีันตรายทสีุดสําหรับการเดนิเรอืเนืองจากมทีังหนิแก่งและหนิโสโครกทีนับไม่ถว้นแต่
หลังจากทไีดส้รา้งเขอืนขนึแกง่หนิบรเิวณชอ่งแคบเหลา่นไีดถ้กูทําลายไปเสยีสว่นใหญอ่กีทังระดับนํา
ก็ไดเ้พมิสงูขนึมากจงึทําใหก้ารเดนิเรอืไดอ้ยา่งสะดวก 

คํา  รับประทานอาหารคําณหอ้งอาหารบนเรอื 

  ***พบกบัการเลยีงอาํลาจากกปัตนัเรอืและเหลา่กะลาสเีรอื*** 

  พกับนเรอืสําราญหรรูะดบั6ดาว CENTURY GLORY 

 

วนัทสี ี  เขอืนซานเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอร)ี-อชีาง(รถไฟความเร็วสงู)-ฉงชงิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารบนเรอื 

  นําทา่นขนึฝังชมเขอืนยกัษ(์รวมรถแบตเตอร)ี อภมิหาโปรเจ็คระดับกนิเนสบุ๊คซานเสยีตา้ป้า 三峡

大坝 เป็นเขอืนทใีหญโ่ตทสีดุในโลกมคีวามยาวทังหมด 3,035 เมตรชอ่งระบายนํายาว 483 เมตรซงึ
สามารถเก็บกักนําไดถ้งึ 39.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตรส่วนสันเขอืนสูง 185 เมตรแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
กล่าวคอื 2 ส่วนสําหรับผลติกระแสไฟฟ้าซงึสามารถผลติพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งใหพ้นืท1ีใน5ของ
ประเทศจีนอกี1ส่วนสําหรับระบายนําและ 2 ส่วนเป็นประตูสําหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรอืทมีี
ระวางขบันําตังแต ่3000-10,000 ตันและเรอืทมีรีะวางขบันํานอ้ยกวา่ 3,000 ตันนําทา่นขนึฝังทเีมอืงอี
ชางเมอืงอชีางตังอยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหเูป่ยและอยูป่ากชอ่งแคบซหีลงิเสยีของแมนํ่าแยง
ซเีกยีงทางทศิตะวันออก 

เทยีง รับประทานอาหารกลางณภตัตาคาร 

  จากนันนําทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงอชีางนงัรถไฟความเร็วสูงเพอืเดนิทางกลับไปยังเมอืง
ฉงชงิ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.) 
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คํา รับประทานอาหารคําณภตัตคาร 

 พักท ีLE MERIDIEN CHONGQING NAN’AN HOTEL OR SAME 5* 

 

วนัทหีา้ สวนเออ่หลงิ-ศาลาประชาคม(ดา้นนอก)-พพิธิภณัฑส์ามผา-ถนนคนเดนิเจยีฟ่าง
เป่ย* **ชมิสกุหีมาลา่ฉงชงิ 重庆麻辣火锅*** 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ณโรงแรมทพีัก 

 นําทา่นชมสวนสาธารณะเออ๋หลงิ จากนันชมดา้นนอกของมหาศาลาประชาคม 人民大会堂 และเขา้
ชมพพิธิภณัฑส์ามผา 三峡博物馆 

เทยีง รับประทานอาหารกลางชมิสกุหีมาลา่ฉงชงิ 重庆麻辣火锅 

จากนันนําทา่นไปถนนคนเดนิเจยีฟางเปยอสิระเลอืกซอืของทรีะลกึหรอืของฝากไดเ้วลาอันสมควรนํา
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฉงชงิเจยีงเป่ย 

 

16.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยเทยีวบนิท ีWE685 

18.30 น. ถงึท่าอากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

***************************** 

อตัรานรีวม  

1. คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป)  
2. คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง / หอ้งบนเรอื Deluxe Room Type มรีะเบยีง ขนาด 26 ตร.ม. 1หอ้งพัก 2 ท่านไม่

มเีตยีงเสรมิ 
3. คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
4. คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ  
5. คา่ภาษีสนามบนิไทย  
6. คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
7. คา่วซีา่จนี (1,650 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี 

คา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ  
2. คา่ทปิคนขบัรถคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวมจ่าย 220 หยวน/ทรปิ)  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
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4. คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว  
5. คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานที
ทรีะบใุนโปรแกรมไดทั้นอันเนอืงมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง
บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทบีรษัิททัวร์
ตอ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บตัรผา่นประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการ
ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไว ้
ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีี
ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีี
การขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

* หากท่านมเีทยีวบนิภายในประเทศ รถไฟ หรอื รถทัวร ์กรุณาสอบถามเจา้หนา้ททีุกครังกอ่นออกตัว เนืองจากสาย
การบนิอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบนิหรือเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบตัว 
ภายในประเทศทกุกรณ ี

สํารองทนีงัมดัจํา10,000 บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วัน
เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

-ความเสยีหายต่างๆทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย
การถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆฯลฯ 

-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 

 

ราคารวม* คา่ตวัเครอืงบนิ + รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) / คา่วซีา่จนี (เดยีว) 
 
ราคาไม่รวมค่าทปิกระเป๋าขนึ-ลง, ค่าบรกิารยังไม่รวมค่าทปิไกด์ทอ้งถนิและค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิและค่าทปิ
หัวหนา้ทัวรร์วม 220 หยวน / ทา่นตลอดทรปิ 
 
หมายเหต ุ
1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนั
ชดิทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 
4. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสยีงว่า รายการท่องเทยีวในเสน้ทางนี จะขนึอยูก่ับสภาพภูมอิากาศหากมอีุป
สรรคทํ์าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืท่องเทยีวไมไ่ด ้เชน่ เทยีวบนิยกเลกิ เทยีวบนิล่าชา้ อากาศไมเ่ออือํานวยใน
การทอ่งเทยีวหรอืในกรณีอนืๆ บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืค่าบัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใหเ้ท่านัน หากบัตรไดถู้ก
ใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ 

 


