
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง   วนัที ่28 มถุินายน – 4 กรกฎาคม  2561   ( 7 วนั 6 คืน ) 
28/6 กรุงเทพฯ–ฉงช่ิงFD –วดักยุหยวน- เมืองอู่ฮัน่-พิพิธภณัฑหู์เป่ย-์ ถนนคนเดินเจียงฮัน่- 

เขาบู๊ต้ึง 
曼谷 - 归元寺  -  湖北博物馆 - 江汉步行街 - 武当山 

WUDANSHAN HOTEL 
4*หรือเทียบเท่า 

29/6 เขาบู๊ต้ึง-ตาํหนกัทองจินเต้ียน(กระเชา้ข้ึน-ลง)ตาํหนกัไท่เหอกง-ตาํหนกัจ่ือเซียว-ตาํหนกัหนานเหยยีน    
ตาํหนกัยซูู่กง เรียนไทเ้กก็ 1 ชัว่โมง   武当山 - 金顶（含缆车）太和宫 - 紫霄宫  

南岩宫 -玉虚宫练太极拳1小时 

WUDANSHAN HOTEL 
4*หรือเทียบเท่า 

30/6 เขาบู๊ต้ึง-เมืองเซียงหยาง-กู่หลงจง(บา้นพกัขงเบง้)- หยชีาง-ข้ึนเรือสาํราญหรู   
武当山 - 襄阳 - 古隆中 - 宜昌 - 上游船 

President cruise NO.7 *
หรือเทียบเท่า 

01/7 ลอ่งแมนํ่า้แยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลงิเสีย) - เข่ือนซานเสียตา้ป้า     
游船-三峡大坝-船 迎宴长欢  

President cruise NO.7  
หรือเทียบเท่า 

02/7 ช่องแคบอูเสีย -  เสินนวีซี่ หรือ เสินหนงซี  - ช่องแคบชวีถงัเสีย                                        
巫峡-神溪农 -瞿塘峡 

President cruise NO.7  
หรือเทียบเท่า 

03/7 เจดียสื์อเป่าไจ ้– กปัตนัเล้ียงอาํลา                               
石宝寨- 送晚会欢  

President cruise NO.7  
หรือเทียบเท่า 

04/7 หมู่บา้นโบราณฉือช่ีโข่ว –หงหยาต-้กรุงเทพฯ FD573 
重庆-磁器口-洪崖洞- -曼谷 

 

 



วนัแรก  สนามบนิดอนเมือง – อู่ฮ่ัน – วดักยุหยวน – พพิธิภณัฑ์หูเป่ย – ถนนคนเดนิเจียงฮ่ัน – ภูเขาอู่ตงัซาน (บู้ตึง้)   

05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินใหก้บัท่าน 

07.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองอู่ฮัน่ AIR ASIA โดยสายการบิน เทีย่วบนิที ่FD 570 ( บริการอาหารบนเคร่ือง ) 
11.30 น.  ถึง“เมืองอู่ฮ่ัน” ตั้งอยูต่อนกลางของแม่นํ้าแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นท่ีประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยูใ่นพ้ืนท่ีของ

แม่นํ้า  2 สาย มีประชากรกวา่  8 ลา้นคนและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 3,500 ปี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านสู่ วดักยุหยวน วดัเก่าแก่ 1 ใน 4 ท่ียิง่ใหญ่ของเมือง   อู๋ฮัน่ สร้าง

ข้ึนในสมยัราชวงศห์มิงถึงราชวงศชิ์งมีอายรุาว 300 กว่าปี ภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานพระโพธิสัตวก์วนอิมและพระอรหนัต ์
500 องคท่ี์ป้ันจากดินฉาบดว้ยสีทอง เป็นวดัท่ีคนมานิยมมากราบไหว ้  จากนั้นนาํท่านสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ย เป็น
หน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของจีน ตั้งอยู่บนถนนตงหูซ่ึงเป็นถนนท่ีตดัเลาะไปตามทะเลสาบตงหู เป็นพิพิธภณัฑ์
ระดบัมณฑลท่ีจดัแสดงวตัถุโบราณต่างๆ กว่า 200,000 ช้ิน  จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงบนถนนคนเดินเจียงฮ่ัน ท่ีซ่ึงรวมสินคา้ไว้
มากมาย ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย และสินคา้พ้ืนเมืองในราคาถูกใจ  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ อู่ตังซาน (เขาบู๊ตึง้) 
เป็นเทือกเขาท่ีมีความสําคญัของลทัธิเต๋า ท่ีเล่าสืบมาว่าปรมาจารยเ์จินอู่หรือเทพเจา้เสวียนอู่ ท่ีศาสนาเต๋าเคารพนับถือได้
บาํเพญ็ตบะบนยอดเขาแห่งน้ี ตั้งแต่เร่ิมฝึกฝนจนสําเร็จวิชาขั้นสูงสุดท่ีน่ี ท่านไดใ้ชว้ิชาทั้งบุ๋นและบู๊ต่อกรกบัภิกษุหลายรูป
ของฝ่ายพุทธจนไดรั้บชยัชนะ จนสามารถยดึเขาแห่งน้ีมาเป็นท่ีพาํนกัสืบมา เขาบู๊ต๊ึงไดก้ลายมาเป็นแหล่งฝึกวิชาและเขา้ฌาน
ของนกัพรตลทัธิเต๋าหลายสาํนกัมาหลายยคุหลายสมยั และยงัเป็นท่ีกาํเนิดสุดยอดวิชากงัฟูท่ีโด่งดงัตามท่ีเราเคยคุน้หูคุน้ตา
ในนิยายกาํลงัภายในดว้ย เขตโบราณสถานบนเขาบู๊ต๊ึง มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นหมู่ตึก
โบราณซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และส่วนท่ีเป็นทิวทศัน์ธรรมชาติ อาทิ สระนํ้ า, บ่อนํ้ าพุร้อน, ถํ้า, หนา้ผาและ
ยอดเขารวมกว่าร้อยแห่ง ส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ ยอดเขาทั้งหลายไดห้ันเหเขา้หากนัท่ีจุดศูนยร์วมดัง่กลีบดอกบวัสวรรค ์วดัน้ี
เร่ิมตน้สร้างสมยัราชวงศ์ถัง กษตัริยถ์งัไถ่จง ขอพรให้ฝนตกตามฤดู และได้สมปราถนาได้เร่ิมต้นสร้างวดัข้ึนมา สมยั
ราชวงศห์มิง เจริญท่ีสุดถือเป็นศาสนาแห่งชาติ และเป็นสถานท่ีฮ่องเตใ้ชติ้ดต่อกนัสวรรค ์วดัแห่งน้ีสร้างก่อนพระราชวงัท่ี
ปักก่ิงประมาณ 5 ปี และในปี ค.ศ. 1997 ไดรั้บรางวลัมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติจากองคก์ารยเูนสโก ้ ปัจจุบนั
ขา้งบนมีหมู่บา้น ชาวบา้นปลูกชาเขียวอู่ตงัฉา ท่ีเป็นชาท่ีโด่งดงัของท่ีน่ี บนภูเขาแห่งน้ียงัมีสมุนไพรกว่าร้อยชนิด ตามธรรม
เนียมของท่ีน่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรถ่ายรูปกบันักบวชถา้ไม่ได้รับอนุญาติ และไม่ควรเหยียบธรณีประตู เพราะธรณีประตู
เปรียบเสมือนไหล่เทวดา และอีกอยา่งคนจีนเช่ือถือวา่เป็นการสร้างธรณีประตูไวป้้องกนัภูติผปิีศาจดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
     พกัที ่ WUDANSHAN  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* ( เชิงเขาบู้ตึง้ ) 
 
 

วนัทีส่อง บู้ตึง้(อู่ตังซาน) – ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) – วิหารทอง – วังไท่เหอกง ไหว้เทพเจ้าเสวีย๋นอู่ (องค์ต้นกําเนิดตั๋วเหล่า
เอีย๊ะ) ทีจ่ินติง่ - วงัหนานเหยยีนกง (ตาํหนักผาใต้) - ตาํหนักยูซู่กง   

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านน่ังกระเช้าสู่ ยอดเทียนจู้ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด (สัญลกัษณ์ของ
เขาบู๊ต้ึง) มีความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเล 1,612 เมตร เป็นท่ีตั้งของวิหารใหญ่แห่งศาสนาเต๋า ถา้มองมุมสูงจะเหมือนกบัหอ
ทองตั้งอยู่บนหลงัเต่า ถือว่าเป็นจุดท่ีฮวงจุย้ดีท่ีสุด ผ่านหนานเหมินไท่กง (เช่ือว่าผ่านจุดน้ีแลว้ก็เปรียบเสมือนผ่านเขา้เขต
สวรรคแ์ลว้)  เขา้สู่เขต  จินเตีย้น (วหิารทอง) สร้างข้ึนเม่ือปีท่ี 14 (ค.ศ.1416)ในรัชสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อ แห่งราชวงศห์มิง มี
ความสูง 5.5 เมตร กวา้ง 5.8 เมตร นํ้ าหนกัทองเหลืองชุบทองคาํ 360 กว่าชัง่ ฝีมือการสร้างของช่างโบราณจากปักก่ิง แลว้
ล่องเรือจากปักก่ิงมาตามคลองจิน-หาง และส่งมาตามคลองสาขาย่อย ซ่ึงเป็นตาํหนักท่ีเช่ือกนัว่าจะนําแต่โชคลาภมาให ้
ภายในวิหารงามวิจิตรดว้ยลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดบัมุข เป็นท่ีประดิษฐานรูปสําริดของเทพเจา้เจินอู่(เสวียนอู่) 



นํ้ าหนกั 10 ตนั ขา้งในมีตะเกียงโบราณ 600 ปีมาแลว้ไม่เคยดบั เพราะลมจากภายนอกเขา้มาภายในตาํหนกัไม่ได ้มีหีบทอง 
1.4ชัง่ และส่ิงมงคลในหอทอง ดา้นนอกวิหาร เป็นกาํแพงเมืองจ่ือจินเฉิง มีความยาว 1,500 เมตร ก่อข้ึนเป็นรูปทรงภูเขา
นอกจากน้ียงัมีพระราชวงัจ่ือเซียว ท่ีสร้างข้ึนในสมยัหยง่เล่อ ปีท่ี 11 (ค.ศ.1413) ท่ีสามารถอนุรักษอ์ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ท่ีสุด
มาจนถึงวนัน้ี จากนั้นนาํท่านสู่ หนานเหยียนกง (ตาํหนักผาใต้) สถานท่ีสาํเร็จเป็นเซียนของพระเจา้เสวียนอู่ ปลูกสร้างข้ึนบน
หนา้ผางามท่ีสวยสุดในบรรดา 36 หนา้ผาบนเขาบู๊ต้ึง ตาํหนกัสร้างอิงแนบหนา้ผาทางทิศใต ้มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยงั
ตาํหนักยาวหลายร้อยเมตร สาธุชนผูมี้ศรัทธาแรงกล้าจะเดินทางมาสงบจิตปักธูปบนหัวมงักร ซ่ึงเช่ือกันว่าจะนําพาผู ้
หาญกลา้ กา้วสู่สรวงสวรรคแ์ละนิพพาน เพราะจุดน้ีจะอยูต่รงกนัขา้มกบัตาํหนกัทองจินเต้ียนบนยอดเขาเทียนจูเฟิง ท่ีอยูห่่าง
ออกไปในแนวตรงท่ี 10 กิโลเมตรพอดี  ฝ่ังซา้ยมือมีตาํหนกัต่างๆให้ขอพร เช่นตาํหนกัพ่อ-แม่ องคเ์สวียนอู่ และเทพเจา้ใน
ลทัธิเต๋าองคต่์างๆ เช่นเทียนอ่ีเจินช้ินกง / เทพเจา้ฟ้า-ดิน / เทียนจ่ือวา่นเหนียน 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ ตําหนักจ่ือเซียวกง หรืออารามเมฆม่วง สถานท่ีทาํพิธีขอพร สถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์แห่งท่ี 9 ของจีน เก่าแก่สุดในภูเขาอู่ตงัซาน สร้างโดยกษตัริย ์ซ่งฮุยจง ฮ่องเต ้สมยัซ่งเหนือ แต่ปัจจุบนัส่ิงก่อสร้าง
เป็นสมยัหมิงๆคนทัว่ไปเขา้ไดแ้ค่ตาํหนกั 2 จากทั้งหมด 4 ตาํหนกั เลียนแบบก่อสร้างจากกูก้ง ตาํหนกัท่ีสอง ไหวอ้งคเ์สวียน
อู่ หลงัองคเ์สวียนอู่ เป็นภาพนิทานเร่ืองสอนเร่ืองความกตญัญู รูปป้ันฝ่ังซ้ายมือคือ จางซานฟง ฝ่ังขวาคือ หล่ีตง้ปิง 1 ใน 8 
เซียน ส่วนตาํหนกัท่ีสามเป็นสถานท่ีไหวเ้ทพเจา้เสวียนอู่ของฮ่องเต ้ วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีอลงัการท่ีสุดในภูเขาแห่งน้ีและมีฮวง
จุย้ดีท่ีสุด เป็นสถานท่ีทาํพิธีของลทัธิเต๋าในปัจจุบนัดว้ย  จากนั้นนาํท่านชม ตาํหนักยูซู่กง  ปัจจุบนัไดป้รับเป็นสถานบนัสอน
มวยไทเ้ก๊ก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่ือเสียงของภูเขาบูต้ึ้ง วิชามวยไทเ้ก๊กนอกจากจะเป็นวิชาป้องกนัตวัแลว้ยงัสามารถฝึกเพ่ือรักษา
สุขภาพไดด้ว้ย ... พเิศษให้ท่านได้เรียนมวยไท้เก๊กกบัอาจารย์ผู้มีช่ือเสียงประมาณ 1 ช่ัวโมงเพือ่เป็นพืน้ฐานการออกกาํลงักาย
และสุขภาพทีด่ ี สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางลงจากภูเขาบูต้ึ้ง 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
     พกัที ่ WUDANSHAN  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* ( เชิงเขาบู้ตึง้ ) 
 

วนัทีส่าม อู่ตงัซาน – เมืองเซียงหยาง – กู่หลงจง (บ้านพกัขงเบ้ง) – อีช๋าง – ขึน้เรือสําราญ PRESIDENT CRUISE No. 7         

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง ตั้งอยู่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมยั 2500 ปีก่อนในสมยัราชวงคชุ์นชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจ๋ิว และเป็นเมืองทางยทุธศาสตร์ท่ี
ขงเบง้ยใุนยดึครองเป็นฐานท่ีมัน่จากซุนกวน กาํแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ดา้น 6 ประตู ตั้งอยูท่ี่ริมแม่นํ้ าฮัน่สุ่ยซ่ึงไหลผา่น
ประตูเหนือ ภาคใตมี้ภูเขาเจ้ียนซาน ฝ่ังตะวนัออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกาํบงั ซ่ึงมีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกนัว่า 
สร้างโดยมารดาของพระเจา้ “จูล่ี” สมยัราชวงค ์“จ่ิน” ยคุจา้นกว๋อ  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ กู่หลงจง(บ้านเกิดขงเบ้ง)  บา้นพกัขงเบง้ ตั้งอยูทิ่ศตะวนัตก ห่างจาก
เมืองเซียงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็นบา้นพกัอาศยัของขงเบง้ เซ่จูเก๋อ ช่ือเหลียง นามขงเบง้ (ปีค.ศ. 181-234) คนซานตง ตอน
อายุ 17 ตามคุณพ่อ จูเก๋อเสียมาท่ีเมืองเซียงหยางและเก็บตวัขยนัหมัน่เพียร อ่านหนงัสือและสังเกตการเมืองภายนอกอย่าง
ใกลชิ้ด มีฉายาว่า มงักรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เล่าป่ีและพ่ีนอ้งร่วมสาบาน กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตวัท่ีกระท่อมหลงจงถึง 3 
คร้ัง เล่าป่ีไดคุ้ยกบัจูเก๋อเหลียง ขงเบง้อธิบายสภาพการเมืองในเวลานั้น เสนอความคิดเห็พร้อมทั้งวิธีรวบรวมประเทศใหเ้ป็น
เอกภาพ รวมทั้งนโยบาย และกลยุทธ์ และยินดีเป็นท่ีปรึกษากุนซือของเล่าป่ี ในท่ีสุดไดส้ร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก เมือง
เซียงหยาง ตั้งอยูภ่าคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมยั 2500 ปีก่อนในสมยัราชวงคชุ์นชิว เป็นเมือง
เก่าของเกงจ๋ิว และเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์ท่ีขงเบง้ยุในยึดครองเป็นฐานท่ีมัน่จากซุนกวน กาํแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 
ดา้น 6 ประตู ตั้งอยูท่ี่ริมแม่นํ้าฮัน่สุ่ยซ่ึงไหลผา่นประตูเหนือ ภาคใตมี้ภูเขาเจ้ียนซาน ฝ่ังตะวนัออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกาํบงั ซ่ึง
มีฉายาวา่ เมือง “ฟูหยนิ” (คุนหมิง) ลือกนัวา่ สร้างโดยมารดาของพระเจา้ “จูล่ี” สมยัราชวงค ์“จ่ิน” ยคุจา้นกว๋อ ชม ซุ้มประตู 



“กู่หลงจง” 古隆中 สองขา้งมีตวัอกัษรคาํสอนของท่านขงเบง้ “ตา้นป๋อหมิงจ้ือ หนิงจ้ิงจวื้อหยว่น” สร้างสมยัจกัรพรรดิก
วงชวี่แห่งราชวงศชิ์ง ประตูทางเขา้แห่งกระท่อมหญา้ท่านขงเบง้ เมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย  จากนั้นเดินทางสู่เมืองอ๋ีชาง  

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านลงเรือสาํราญ PRESIDENT CRUISE No.7 เพื่อเร่ิมตน้แห่งการล่อง
แม่นํ้ าแยงซีเกียง ภายในมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ล็อบบ้ี ห้องอาหาร ห้องฟิตเนส บาร์ ร้านเสริมสวย ห้องนวด
ฝ่าเทา้ ฯลฯ ใหท่้านไดพ้กัผอ่นและชมทศันียภ์าพอนังดงามสองฟากฝ่ังแม่นํ้าแยงซีเกียง ^_^ หลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ์ค่ะ ^_^ 

 

วนัทีส่ี่ ล่องแม่นํา้แยงซีเกยีง – ช่องแคบซีหลงิเสีย – ชมเข่ือนซานเสียต้าป้า – งานเลีย้งต้อนรับ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ โดยเรือจะล่องแล่นสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีมีขนาดยาวท่ีสุด 1 ใน 3 ช่องแคบ
ใหญ่น้อยในแม่นํ้ าแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมยัก่อนช่องแคบซีหลิง ถือไดว้่าเป็นช่องแคบท่ีมีอตัรา
ความเส่ียงสูงท่ีสุดในการแล่นเรือ เน่ืองจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกท่ีนบัไม่ถว้น และผดุโผล่อยูต่ามนํ้า  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟต์นานาชาติ หลงัอาหารนาํท่านข้ึนจากเรือเปล่ียนเป็นรถอุทยานชม เข่ือนยักษ์ที่
อลังการใหญ่ที่สุดในโลก ซันเสียต้าป้า เม่ือสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 จะครองตําแหน่งเข่ือนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สันเข่ือนมี
ความยาว 3035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกกันํ้ าได ้ 39.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 2 ส่วนสําหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า 1ส่วนกลางสําหรับระบายนํ้ าอีก 2 ส่วนเป็นประตูสําหรับเรือผ่าน ส่วนท่ีหน่ึงสําหรับเรือท่ีมีระวางขบันํ้ า 
3000-10,000 ตนั และอีกส่วนสําหรับเรือท่ีมีระวางขบันํ้ าไดน้้อยกว่า 3,000 ตนั ช่องระบายนํ้ าของเข่ือนยาว 483 เมตร มี
ประตูใหเ้รือผา่น 5 ลาํดบัชั้น เข่ือนน้ีถูกสร้างใหรั้บแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวไดถึ้ง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแลว้ ยงัช่วยป้องกนันํ้ าท่วมหลากสองฝากฝ่ังแม่นํ้ าแยงซีเกียงและสามารเก็บกกันํ้ าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้
พื้นท่ี 1 ใน 5 ของประเทศจีน   

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ โดยงานเล้ียงรับรองจากเรืออยา่งอบอุ่นพร้อมกบัการแนะนาํโปรแกรมวนัรุ่งข้ึน 
จากนั้นเชิญท่านสนุกกบัการจดังานสังสรรคป์าร์ต้ี ท่านจะไดร่้วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงแสงสีเสียงบนเรือ    
^_^ หลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ์ค่ะ ^_^ 

 

วนัทีห้่า  ช่องแคบอูเสีย – เสินหนงซี – ช่องแคบชวถีงัเสีย  

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ จากนั้นเรือจะแล่น ผ่านช่องแคบอูเสีย มีความยาว 44 ก.ม. ซ่ึงเป็นช่องแคบใหญ่อนัดบัหน่ึงใน
บรรดา 3 ช่องแคบของแม่นํ้าแยงซีเกียง ช่องแคบน้ีเน่ืองจากอยูใ่นอาณาบริเวณภูเขาหวซูนัจึงมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษ 
โดยท่ีสองฟากฝ่ังจะมีแนวหินผาท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายซอ้นกนัเป็นชั้นอยา่งมีระเบียบ ซ่ึงมียอดเขา 12 ลูกตั้งเด่น
ตระหง่านสองฟากฝ่ัง เปรียบเสมือนหน่ึงสร้อยเพชรมรกตอนังดงามของแม่นํ้าแยงซีเกียง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟต์นานาชาติ อิสระพักผ่อนบนเรือกับส่ิงอํานวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็น
ห้องฟิตเนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น     

บ่าย นาํท่านลงเรือเล็กเพ่ือชมความงามของเสินหน่ีวซี ตั้งอยู่ริมฝ่ังดา้นใตข้องแม่นํ้ าแยงซีเกียง มีแหล่งตน้กาํเนิดท่ีนครฉงช่ิง 
อาํเภออูซาน เขตกวนตู ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกนัคือ ตอนตน้สายช่ือกวนตู ้ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง ตอนปลายช่ือเสินห
น่ีซี ทั้ง 3 สายจะไหลลงมาบรรจบรวมกนัท่ีแม่นํ้ าแยงซีเกียง เป็นลาํธารท่ีมีความยาว 15 กิโลเมตร ทศันียภาพรอบๆ สองฟาก
ฝ่ังท่ีสวยงาม ความบริสุทธ์ิของอากาศ ความเงียบสงบ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด คนทอ้งถ่ินเรียกลาํธารแห่งน้ี
ว่า "ลาํธารสาวงาม"  สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัข้ึนเรือลาํใหญ่เพื่อเดินทางต่อ ชมบรรยากาศระหว่างเรือจะแล่นผ่านเขต
ทิวทศัน์ของ ช่องแคบชูถังเสีย ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดเพียง 8 ก.ม.เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบท่ีสามารถดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวไดพ้อสมควร โดยเฉพาะช่วงดา้นตะวนัตกของช่องแคบท่ีมีช่ือวา่ประตูขยุเหมิน กระแสนํ้าจะเช่ียวกรากมาก เรือ
สาํราญตอ้งฝ่าด่านอนัแขง็แกร่งน้ีไปดว้ยความทรนง (เปรียบนยัดงัคนเม่ือพานพบอุปสรรคในชีวิตแลว้ตอ้งอยา่ทอ้ถอยหรือ
ยอมแพท่ี้จะฝ่าฟันไปใหพ้น้ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ หลงัอาหารอสิระพกัผ่อน  



วนัทีห่ก  เจดย์ีสือเป่าไจ้ – งานเลีย้งอาํลา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า บนเรือ จากนั้นนาํท่านชม วัดสือเป่าไจ้ ตั้งอยูบ่นหนา้ผาทางทิศเหนือของแม่นํ้ าแยงซีเกียงในนครฉง
ช่ิง สันนิษฐานว่าวดัสร้างข้ึนในช่วงปลายสมยัราชวงศห์มิงโดยเป็นวดัพทุธท่ีมีลกัษณะผสมของลทัธิเต๋าเขา้ไป ปัจจุบนัตวัวดั
ตั้งอยูใ่นวงลอ้มของเข่ือนขนาดเล็กโดยมีทางเขา้วดัเช่ือมมาจากอีกดา้นหน่ึง สัญลกัษณ์สาํคญัของวดัท่ีมองเห็นมาแต่ไกลก็
คือเจดียโ์บราณสูง 12 ชั้น โดยดา้นหน่ึงของเจดียย์ึดติดกบัหน้าผาไดอ้ย่างแนบสนิท ภายในมีบนัไดซิกแซกให้เดินข้ึนไป
ดา้นบนไดซ่ึ้งจากดา้นบนน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์รอบๆวดัไดไ้กลสุดลูกหูลูกตาทั้งวิวธรรมชาติและส่วนท่ีเป็นอาคาร
บา้นเรือน เดิมทีวดัสือเป่าไจต้ั้งอยูติ่ดกบัหนา้ผาโล่งๆซ่ึงสามารถล่องเรือเขา้ไปใกล้ๆ ได ้แต่ผลกระทบจากการก่อสร้างเข่ือน
ซานเสียทาํให้ระดบันํ้ าบริเวณรอบๆสูงข้ึนและจะไปทาํลายโครงสร้างทั้งหมดของวดั ทางการจีนจึงไดส้ร้างเข่ือนเล็กๆ
ลอ้มรอบวดัเอาไวเ้พ่ือเป็นเกราะป้องกนัไม่ใหว้ดัไดรั้บความเสียหายมว้า่โครงสร้างของวดัสือเป่าไจท้ั้งหมดเป็นไมท่ี้เจาะเขา้
ไปจนติดหนา้ผาแต่ก็สามารถผา่นช่วงเวลานบัร้อยๆปีมาได ้การก่อสร้างนั้นทาํโดยไม่มีตะปูแมแ้ต่ตวัเดียวซ่ึงนบัเป็นอีกหน่ึง
ภูมิปัญญาของชาวจีนท่ีใช้เทคนิคในการขดัและสลกัไมเ้ขา้ด้วยกนัจนกลายมาเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาท่ีลํ้ าค่ามาจนถึง
ปัจจุบนั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟต์นานาชาติ อิสระพักผ่อนบนเรือกับส่ิงอํานวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็น
ห้องฟิตเนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น  หรือสามารถซ้ือออฟช่ันบนเรือได้  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ บุฟเฟต์นานาชาต ิพร้อมร่วมงานเล้ียงอาํลาจากทางเรือ  
^_^ หลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ์ค่ะ ^_^ 
 

วนัทีเ่จ็ด  ฉงช่ิง – หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว – หงหย้าต้ง – ฉงช่ิง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า บนเรือ หลงัอาหารอาํลาเรือสาํราญหรู เขา้สู่ มหานครฉงช่ิง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนท่ีข้ึนตรง
ต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามวา่เป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็นแหล่งกาํเนิดของชนเผา่ปาหยโีบราณ มี
ประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี  

 นาํท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บา้นท่ีมีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่ อาคารบา้นเรือนภายใน
หมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้อิสระให้ท่านสัมผสักล่ินอายยอ้นยุคสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง เลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกหรือของฝาก   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาํท่านเดินทางสู่ “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ 
ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร  ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีถือเป็นจุดนดัพบพกัผอ่นของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้ง
ยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสาํคญัของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ยสมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน สนามบนิฉงช่ิง 

18.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD 553 (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
20.05 น. เดินทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน    
 

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

อตัราค่าบริการ ** ทวัร์นีไ้ม่เข้าร้านช้อปป้ิง *** 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ **ราคาพเิศษ ไม่มีราคาเดก็** 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

 วนัที ่28  มถุินายน – 4 กรกฎาคม   2561   37,999.- 37,999.-  13,500.-  
 

กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดนิทางได้ 
ก่อนการจองตัว๋เคร่ืองบินกรุณาติดต่อทางบริษทัก่อน เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซ้ือตัว๋เพื่อเดินทางใบใหม่ 



  

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเด่ียว ท่านละ 1,500 บาท  
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    
- ค่านํ้ ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ  
 -ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
***ค่าทปิไกด์ หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง  
 

เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

เง่ือนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบนิแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเตม็ 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิ
จะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทํา
เร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงั

ไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผดิชอบชาํระ

ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินกาํหนด และบริษทัฯ จะ
หกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

 



@ @  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจีน @ @ 

เอกสารสําหรับผู้เดนิทางทีม่ีอายุเกนิ 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 

สําหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุน้อยกว่า 18 ปีมีบดิา-มารดาเดนิทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ใหแ้นบใบเปล่ียนช่ือ  
สําหรับผู้เดนิทางทีเ่ป็นเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี ไม่มีบดิา-มารดา เดนิทางด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 
สําหรับผู้เดนิทางทีเ่ป็นเพศที ่3  *** ต้องโชว์ตวัต่อสถาทูต*** 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

ยืน่วีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,050 บาท 
 

สถานทูตจีนอาจปฏเิสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีงันีคื้อ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วีซ่า 
4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดนิทางตามรายการทีก่าํหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราและสายการบนิกาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสายการบินท่ี
จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํให้มิสามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียืน่วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มนาํของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพ่ือเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้  

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพ่ือเดินทางใบใหม่  


