
 

 

 
 

 

“เซี�ยงไฮ ้นครปารีสแห่งตะวนัออก” 
***สดุคุม้ เที�ยวเต็มอิ�ม ไม่ลงรา้นรฐับาล*** 

... เชญิท่านสมัผสัเมอืงที�มอีากาศสบายตลอดปี พรอ้มชมบรรยากาศที�งดงามในยามคํ�าคืน ณ นครเซี�ยงไฮ ้...  
โรงแรมที�พกัช ั�นเยี�ยม อาหารจีนรสชาตดิ ั�งเดมิหลากหลายเมนูในสไตลต์น้ตาํรบัแบบเซี�ยงไฮ ้ 

ที�เราคดัสรรอย่างดเียี�ยมสาํหรบัท่าน พรอ้มการบริการดว้ยความประทบัใจและสะดวกสบายตลอดการเดนิทาง  
 

“เซี�ยงไฮ ้เวิลด์ ไฟแนนเชี�ยล เซน็เตอร”์ ตึกที�สูงเป็นอนัดบัสี�ของโลก – ลอ่งเรือโบราณโจวจวง  
เมืองจาํลองสามก๊ก – วดัพระใหญ่หลินซาน – ลอ่งเรือทะเลสาบซหี ู– เมืองจาํลองซง่ – โชว์ราชวงศซ์ง่  

  วดัพระหยก – สวนอวี�หยวน – ถนนนานกิง – เฉินหวงัเมี�ยว – กายกรรม ERA 
นั�งรถไฟแม่เหลก็แมกเลฟ (MAGLEV TRAINS) ความเร็วเทียบเท่าเครื�องบิน 430 กม./ชม.   

กําหนดการเดินทาง 
 
วนัเสาร์ที� 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)  กรุงเทพฯ – เซี�ยงไฮ้ 
08.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว D สายการบินไทยเคาน์เตอร์ 7-12  
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
11.00 น.  ออกเดินทางสู่เซี�ยงไฮ ้โดยเที�ยวบิน TG 664 
16.15 น. ถึงสนามบินผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ้ ศูนยก์ลางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที�ใหญ่ที�สุดของจีน 

เป็นเมืองท่าที�สําคญัปากแม่นํ�าซีเกียงประตูแห่งการคา้ระหวา่งจีนกบัต่างชาต ิ 
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า จากนั�นนาํท่านขึ�นชมวิวบนอาคาร เซี�ยงไฮ้ เวิล์ด ไฟแนนเชี�ยล เซ็นเตอร์  

ท่านสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของนครเซี�ยงไฮไ้ดร้อบทิศทาง ซึ� งเป็นอาคารสูงที�สุดในประเทศ 
และสูงเป็นอนัดบั 4 ของโลก สําหรับอาคารสูงในนครเซี�ยงไฮนี้�มีจาํนวนชั�น 101 ชั�น สูง 492 
เมตร ภายในตึกประกอบดว้ยโรงแรมระดบัหรู สํานกังาน ห้องประชุมนานาชนิด Media Center 
ภตัตาคารและหา้งสรรพสินคา้ 

 นาํเขา้ที�พกั GRAND MERCURE HOTEL BAOLONG หรือเทียบเท่า 
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วนัอาทิตย์ที� 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)   เซี�ยงไฮ้ – โจวจวง – อู๋ซี – เมอืงจาํลองสามก๊ก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองโจวจวง หมู่บา้นโบราณที�ลอ้มรอบดว้ยลาํนํ� า ที�ปัจจุบนัยงัคงอนุรักษ์

ความงามของสถาปัตยกรรมสิ�งปลูกสร้างแบบจีนดั�งเดิมที�มีอายุกวา่ 900 ปี ร้อยละ 60 เป็นอาคาร
บา้นเรือนที�ก่อสร้างในสมยัราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911)         
นาํท่าน ล่องเรือ ชมความงามรอบๆเมืองที�สะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผูค้นที�อยู่
ริมนํ�าเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์และบรรยากาศแบบยอ้นยุค ผ่านชมสะพานโคง้โบราณ ที�มกัปรากฏ
ใหเ้ห็นในภาพเขียนจีน เช่น สะพานหยงอนั (Yong’an) และสะพานซื�อเต๋อ (Shi’de) หรือสะพาน
คู่สะทอ้นให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผูค้นที�มีความสัมพนัธ์กบัสายนํ� าแมก้าลเวลาจะ
เปลี�ยนไปซึ� งยงัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เวนิสแห่งประเทศจีน” และไดรั้บการยกย่องจาก 
องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โจวจวงเป็นเมืองโบราณที�ยงัคงอนุรักษ์ความงามทางดา้น
สถาปัตยกรรมของสิ�งปลูกสร้างต่างๆ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอู๋ซี  เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดเล็กที�ได้รับฉายาว่า “เซี�ยงไฮ้น้อย”                

นาํชม เมืองจําลองสามก๊ก ซึ� งใชเ้ป็นที�จาํลองการถ่ายทาํภาพยนตร์จีนประวตัิศาสตร์เรื� องสามก๊ก 
สนุกสนานและตื�นตาตื�นใจกับฉาก “สามทหารเสือรบลี�โบ้” ชมกองทพัโจโฉ เรือหอเล่าปี�            
วงัซุนกวน พร้อมใหท้่านชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบไท่หู ซึ� งเป็นทะเลสาบอนัดบั 3 
ซึ� งตั�งอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงและมณฑลเจียงซู มีพื�นที�ประมาณ 930 ตารางไมล์ มีเกาะใน 
ทะเลสาบอยู่ 48 เกาะ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั RAMADA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัจนัทร์ที� 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)  อู๋ซี – วดัหลนิซาน – หังโจว 
  ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เมอืงจาํลองซ่ง   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านนมสัการหลินซานต้าฝ๋อ ณ วัดหลินซาน ซึ� งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง 88 เมตร                 

เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาติลกัษณะพระพกัตร์สง่างามยิ�งนกั  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง เมืองที�ไดรั้บขนานนามวา่เป็นเมือง

ไข่มุกนํ�าจืดและใบชาที�ลือชื�อของเมืองจีน จากนั�นนาํท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ที�สวยงาม
ที�สุดของดินแดนเจียงหนนั ผ่านชมสะพานดว้นซึ� งเป็นที�มาของตาํนานเรื� อง “นางพญางูขาว” 
และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์นํ�าลึก จากนั�นนาํท่านชม เมืองจําลองซ่ง เป็นเมืองจาํลองที�
ใหญ่ที�สุดในประเทศจีนและยงัเป็นสถานที�แสดงให้เห็นถึงศิลปวฒันธรรมและสิ�งก่อสร้างใน
สมยัราชวงศ์ซ่ง แลว้ท่านจะไดช้มแฟนตาซีโชว ์การแสดงอนัตระการตาแสงสีเสียงอลงัการ
เกี�ยวกบัความเป็นมาของราชวงศ์ซ่งตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงเรื� องราวความรักอมตะของ
นางพญางูขาว ไดส้มกบัคาํที�วา่ “เที�ยวเมืองซ่งหนึ�งวัน เหมือนย้อนเวลากลับไปหนึ�งพันปี”  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HANGZHOU LANDISON PLAZA หรือเทียบเท่า 
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วนัองัคารที� 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)  หังโจว – เซี�ยงไฮ้ – วดัพระหยกขาว 
   ช้อปปิ� งถนนนานกงิ – โชว์กายกรรม ERA  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่เซี�ยงไฮ ้ 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชม วัดพระพุทธรูปหยกขาว หรือที�ชาวจีน เรียกกนัว่า ยู่ฝอซื�อ (Yu Fo Si) เป็นวดัที�มี

ชื�อเสียงที�สุดในเซี�ยงไฮ ้โดยในปี ค.ศ 1882 มีพระภิกษุรูปหนึ�งไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูปหยกขาวมา
จากประเทศพม่า และไดส้ร้างวดัขึ�นมาเพื�อประดิษฐานพระพุทธรูป ต่อมาในปี ค.ศ 1918 วดัเก่าถูก
ไฟไหม ้จึงมีการสร้างวดัใหม่ขึ�นทดแทน และตั�งชื�อวา่วดัพระหยกจนถึงปัจจุบนันี�   จากนั�นนาํท่าน
สู่ ย่านถนนนานกิง ถนนสายนี� เป็นย่านชอ้ปปิ� งเก่าแก่ที�สุดของเซี�ยงไฮ ้ซื�อขายกนัคึกคกัตั�งแต่
ทศวรรษ 1920 ตั�งอยู่ฝั�งผู่ซี กินพื�นที�ยาวตั�งแต่ฝั�งตะวนัตกของ “The Bund” ไปจนถึง “People 
Square” เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดเ์นมจากทั�วโลก ช่วงเทศกาลสําคญัๆอย่างปีใหม,่ ตรุษจนี 
และคริสตม์าส ชาวเซี�ยงไฮแ้ละนกัท่องเที�ยวจะมารวมตวักนัฉลองความสุขสันต์บนถนนสายนี�  
พื�นที�ด้านตะวนัออกของนานกิงอนุรักษ์เป็นถนนคนเดินที�คึกคกัที�สุดเป็นศูนย์รวมร้านค้า
หา้งสรรพสินคา้ชั�นนาํ ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้พื�นเมืองและของที�ระลึกมากมาย  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํท่านชม กายกรรม ERA ซึ� งเป็นกายกรรมรูปแบบใหม่ของเซี�ยงไฮ ้
ประกอบดว้ยแสงสี เสียงที�ไฮเทค, ผาดโผน, ทนัสมยัและเร้าใจ 

 นาํเขา้ที�พกั GRAND MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

วนัพุธที� 17 เมษายน พ.ศ. 2562 (5)  เซี�ยงไฮ้ – สวนอี�หยวน – เฉินหวงัเมี�ยว – กรุงเทพฯ    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม สวนอี�หยวน  สร้างขึ�นในปี 1559 ในสมยัจกัรพรรดิเจียจิ�ง (JiaJing) แห่งราชวงศ์หมิง   

เป็นตน้แบบของสวนธรรมชาติแบบจีน โดยมีสถาปนิกที�มีพรสวรรคอ์ย่าง จางหนานยาง (Zhang 
Nanyang) เป็นผูอ้อกแบบใหก้บัผูว้า่ราชการมณฑลเสฉวน ชื�อ ผนัหยุนตว้น (Pan Yundaun) เป็น
สวนที�จดัแบบจีนที�เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเซี�ยงไฮ้ มีอาณาบริเวณเกือบ 12 เอเคอร์ ภายใน
ประกอบดว้ย สระบวั บ่อปลา เรือนดื�มนํ� าชา ภูเขาเทียม ทะเลสาบ กาํแพงมงักร 5 ตวั ก้อนหิน
รูปร่างแปลกจากทะเลสาบไท่หู ตน้ไมเ้ก่าแก่อายุหลายร้อยปี อาทิ ตน้แป๊ะก๊วย อายุกว่า 400 ปี    
โรงงิ�วและ ศาลาชมจนัทร์ที�สร้างเพื�อชมจนัทร์บนฟ้าจากหน้าต่างห้อง หรือชมภาพสะทอ้นดวง
จนัทร์ในสระนํ� าด้านข้างและศาลาอีกหลายศาลาที�เชื�อมต่อด้วยสะพานซิกแซก ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับความงามที�สร้างสรรค์อย่างลงตวัแทจ้ริง เป็นสวนที�สร้างโดยมีลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมในสมยัราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงปัจจุบนัเป็นสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจของ
ชาวเมือง ประกอบไปดว้ยเนินเขาน้อยใหญ่ประดบัประดาดว้ยแมกไมน้านาพนัธ์ุ สลบักบัหิน
รูปร่างแปลกตามากมาย  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซื�อสินคา้พื�นเมืองบริเวณ เฉินหวังเมี�ยว จาํหน่ายของที�ระลกึ

และของฝาก เช่น ภาพเขียนสีสวยสด, ขวดแกว้ที�เขียนดว้ยสีวาดจากดา้นในเหมาะใชต้ ั�งโชวห์รือ
เป็นของฝาก, ชุดกี�เพา้สวย ๆ หลายสไตลใ์นราคาที�ต่อรองได ้และร้านอาหารต่างๆ ที�น่าลองชิม 
เช่น ซาลาเปาเซี�ยงไฮ ้(เสี�ยวหลงเปา), ขนมที�อยู่ในหีบห่อที�โชวค์วามน่ากินของขนมและหีบห่อ
สีสันสดใสน่ารักเหมาะเป็นของฝากฯลฯ อีกทั�งอาคารร้านคา้ซึ� งส่วนใหญ่สร้างในราชวงศ์หมิง        
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และชิง ที�ไดบ้รรยากาศของจีนอย่างแทจ้ริง ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินโดย รถไฟแม่เหลก็    
แมกเลฟ (MAGLEV TRAINS) มีความเร็วเทียบเท่า เครื�องบิน 430 กม./ชม. 

17.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TG 665 
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
 
หมายเหตุ   
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคท์ี�จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงนิ) เดินทางกบัคณะทวัร์ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ 
หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้
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หลักฐานประกอบการยื�นขอวซ่ีา 
1.  พาสปอร์ต: หนงัสือเดินทางที�เหลืออายุใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งสําหรับประทบัตราวีซ่าอย่าง

นอ้ย 5 หนา้ *** (ประเภทหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ไม่สามารถเพิ�มหน้า
ได้ ต้องทําหนังสือเดินทางใหม่เท่านั�น) *** 

   http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194 
2.  รูปถ่าย   รูปสี พื�นหลงัสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กวา้งส่วนศีรษะ:15มม. 

ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา พิมพ์ลงบนกระดาษ
สําหรับรูปถ่ายเท่านั�น จาํนวน 2 ใบ ในการยื�นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลงั
พาสปอร์ต อย่าใหรู้ปเป็นรอยเดด็ขาด) เสื�อสุภาพไม่โป๊เปลือย หา้มใส่เสื�อสีขาว เพราะฉากหลงัสี
ขาวแลว้ หา้มใส่แวน่ และ/หรือ เครื�องประดบั ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื� องแบบ
ถ่ายรูป เช่น เครื�องแบบทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กรุณาระบุชื�อ สถานที�ทาํงาน สถานที�ศึกษา พร้อมที�อยู่และเบอร์โทรศพัทข์องแต่ละท่านตรงตามความเป็น
จริงอย่างชดัเจนเพื�อสะดวกในการขอวซ่ีา 

4.  สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้น 
5.  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 1 เดือน  

 
***ยื�นเอกสารล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง***  

 
 

ระเบียบการสํารองที�นั�ง ** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 406) ** โทร. 0-2250-8999 แฟกซ์. 0-2250-9980-1 
1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

10,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 
2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใช้จ่ายใน

ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  
 2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 

 

 
 

http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194
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อตัราค่าบริการ 

(ราคาสาํหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ �นไป) 

พกัห้องคู่ ท่านละ  52,900.- บาท 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี มีเตียง (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน) 50,900.- บาท 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / ไม่มีเตียง (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 48,900.- บาท 

พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ     12,000.- บาท 

 

อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 
 ค่าภาษสีนามบินกรุงเทพฯ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศจีน 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 
 คา่ที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารทุกมื�อตามที�ระบุในรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 

 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั  
 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, ค่าธรรมเนียมยื�นวซ่ีาด่วน 
 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ / ค่าซกัรีด / คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่านํ�าหนกักระเป๋าที�เกินกาํหนดของสายการบิน 
 
หมายเหตุ 
ราคา และ รายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน โรงแรมที�พกั 
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอ็ม ดี ทวัร์ 

08 มกราคม 2562 
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