“เซียงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก”
***สุดคุม้ เทียวเต็มอิม ไม่ลงร้านรัฐบาล***
... เชิญท่านสัมผัสเมืองทีมีอากาศสบายตลอดปี พร้อมชมบรรยากาศทีงดงามในยามคําคืน ณ นครเซียงไฮ้ ...
โรงแรมทีพักชันเยียม อาหารจีนรสชาติดงเดิ
ั มหลากหลายเมนูในสไตล์ตน้ ตํารับแบบเซียงไฮ้
ทีเราคัดสรรอย่างดีเยียมสําหรับท่าน พร้อมการบริการด้วยความประทับใจและสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

“เซียงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์” ตึกทีสูงเป็ นอันดับสีของโลก – ล่องเรือโบราณโจวจวง
เมืองจําลองสามก๊ก – วัดพระใหญ่หลินซาน – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เมืองจําลองซ่ง – โชว์ราชวงศ์ซง่
วัดพระหยก – สวนอวีหยวน – ถนนนานกิง – เฉินหวังเมียว – กายกรรม ERA
นังรถไฟแม่เหล็กแมกเลฟ (MAGLEV TRAINS) ความเร็วเทียบเท่าเครืองบิน 430 กม./ชม.
กําหนดการเดินทาง

วันเสาร์ ที 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)
08.00 น.
11.00 น.
16.15 น.
คํา

กรุงเทพฯ – เซียงไฮ้

คณะพร้ อ มกัน ทีสนามบิน สุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทยเคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่ เซี ยงไฮ้ โดยเทียวบิน TG 664
ถึงสนามบินผู่ตง มหานครเซี ยงไฮ้ ศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรมทีใหญ่ทีสุ ดของจีน
เป็ นเมืองท่าทีสําคัญปากแม่นาซี
ํ เกียงประตูแห่งการค้าระหว่างจีนกับต่างชาติ
รับประทานอาหารคํา จากนันนําท่านขึนชมวิวบนอาคาร เซี ยงไฮ้ เวิ ล์ด ไฟแนนเชี ยล เซ็ นเตอร์
ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของนครเซี ยงไฮ้ได้รอบทิศทาง ซึ งเป็ นอาคารสู งทีสุ ดในประเทศ
และสู งเป็ นอันดับ 4 ของโลก สําหรั บอาคารสู งในนครเซี ยงไฮ้นีมีจาํ นวนชัน 101 ชัน สู ง 492
เมตร ภายในตึกประกอบด้วยโรงแรมระดับหรู สํานักงาน ห้องประชุ มนานาชนิ ด Media Center
ภัตตาคารและห้างสรรพสิ นค้า
นําเข้าทีพัก GRAND MERCURE HOTEL BAOLONG หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโจวจวง หมู่บา้ นโบราณทีล้อมรอบด้วยลํานํา ทีปั จจุบนั ยังคงอนุ รักษ์
ความงามของสถาปั ตยกรรมสิ งปลูกสร้ างแบบจีนดังเดิมทีมีอายุกว่า 900 ปี ร้ อยละ 60 เป็ นอาคาร
บ้านเรื อนทีก่ อสร้ า งในสมัย ราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911)
นําท่าน ล่ องเรื อ ชมความงามรอบๆเมืองทีสะท้อนให้เห็นความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตของผูค้ นทีอยู่
ริ มนําเพลิดเพลินกับทิวทัศน์และบรรยากาศแบบย้อนยุค ผ่านชมสะพานโค้งโบราณ ทีมักปรากฏ
ให้เห็นในภาพเขียนจีน เช่น สะพานหยงอัน (Yong’an) และสะพานซื อเต๋ อ (Shi’de) หรื อสะพาน
คู่สะท้อนให้เห็นความเป็ นอยู่แ ละวิถีชีวิตของผูค้ นทีมีความสัมพันธ์ กบั สายนําแม้กาลเวลาจะ
เปลียนไปซึ งยังได้รับการขนานนามว่าเป็ น “เวนิ สแห่ งประเทศจีน” และได้รับการยกย่องจาก
องค์ การยูเ นสโกให้ เป็ นมรดกโลก โจวจวงเป็ นเมืองโบราณทียัง คงอนุ รักษ์ค วามงามทางด้า น
สถาปั ตยกรรมของสิ งปลูกสร้ างต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอู๋ ซี เป็ นเมืองอุตสาหกรรมขนาดเล็กทีได้รั บฉายาว่า “เซี ยงไฮ้น้อย”
นําชม เมืองจําลองสามก๊ ก ซึ งใช้เป็ นทีจําลองการถ่ายทําภาพยนตร์ จีนประวัติศาสตร์ เรื องสามก๊ก
สนุ ก สนานและตืนตาตืนใจกับฉาก “สามทหารเสื อ รบลี โบ้” ชมกองทัพโจโฉ เรื อ หอเล่ า ปี
วังซุ นกวน พร้ อมให้ท่านชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบไท่หู ซึ งเป็ นทะเลสาบอันดับ 3
ซึ งตังอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋ อเจียงและมณฑลเจียงซู มีพืนทีประมาณ 930 ตารางไมล์ มีเกาะใน
ทะเลสาบอยู่ 48 เกาะ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก RAMADA PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

เซียงไฮ้ – โจวจวง – อู๋ซี – เมืองจําลองสามก๊ก

อู๋ซี – วัดหลินซาน – หังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เมืองจําลองซ่ ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนมัสการหลินซานต้ าฝ๋ อ ณ วั ดหลินซาน ซึ งเป็ นพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร
เป็ นพระพุทธรู ปปางห้ามญาติลกั ษณะพระพักตร์ สง่างามยิงนัก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อเจียง เมืองทีได้รับขนานนามว่าเป็ นเมือง
ไข่มุกนําจืดและใบชาทีลือชื อของเมืองจีน จากนันนําท่านล่องเรื อชม ทะเลสาบซี หู ทีสวยงาม
ทีสุ ดของดินแดนเจียงหนัน ผ่านชมสะพานด้วนซึ งเป็ นทีมาของตํานานเรื อง “นางพญางู ขาว”
และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์ นาลึ
ํ ก จากนันนําท่านชม เมืองจําลองซ่ ง เป็ นเมืองจําลองที
ใหญ่ทีสุ ดในประเทศจีนและยังเป็ นสถานทีแสดงให้เห็นถึงศิ ลปวัฒนธรรมและสิ งก่ อสร้ างใน
สมัยราชวงศ์ซ่ง แล้วท่านจะได้ช มแฟนตาซี โ ชว์ การแสดงอันตระการตาแสงสี เสี ยงอลังการ
เกียวกับความเป็ นมาของราชวงศ์ซ่งตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั รวมถึงเรื องราวความรั กอมตะของ
นางพญางูขาว ได้สมกับคําทีว่า “เทียวเมืองซ่ งหนึงวัน เหมือนย้ อนเวลากลับไปหนึงพันปี ”
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HANGZHOU LANDISON PLAZA หรื อเทียบเท่า

เซี ยงไฮ้-โจวจวง-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 4 คืน (13-17 เมษายน 2562)
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วันอังคารที 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)
เช้า
เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางกลับสู่ เซี ยงไฮ้
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม วั ดพระพุ ทธรู ปหยกขาว หรื อทีชาวจีน เรี ยกกันว่า ยู่ฝอซื อ (Yu Fo Si) เป็ นวัดทีมี
ชือเสี ยงทีสุ ดในเซี ยงไฮ้ โดยในปี ค.ศ 1882 มีพระภิกษุรูปหนึงได้อญั เชิญพระพุทธรู ปหยกขาวมา
จากประเทศพม่า และได้สร้ างวัดขึนมาเพือประดิษฐานพระพุทธรู ป ต่อมาในปี ค.ศ 1918 วัดเก่ าถูก
ไฟไหม้ จึงมีการสร้ างวัดใหม่ขึนทดแทน และตังชือว่าวัดพระหยกจนถึงปั จจุบนั นี จากนันนําท่าน
สู่ ย่ านถนนนานกิง ถนนสายนี เป็ นย่านช้อปปิ งเก่ าแก่ ทีสุ ดของเซี ยงไฮ้ ซื อขายกันคึกคักตังแต่
ทศวรรษ 1920 ตังอยู่ฝังผู่ซี กิ นพืนทียาวตังแต่ฝังตะวันตกของ “The Bund” ไปจนถึง “People
Square” เป็ นแหล่งช้อปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัวโลก ช่วงเทศกาลสําคัญๆอย่างปี ใหม่, ตรุ ษจีน
และคริ สต์มาส ชาวเซี ยงไฮ้และนักท่องเทียวจะมารวมตัวกันฉลองความสุ ขสันต์บนถนนสายนี
พืนทีด้า นตะวัน ออกของนานกิ ง อนุ รั ก ษ์เ ป็ นถนนคนเดิน ทีคึ ก คัก ทีสุ ดเป็ นศู น ย์ ร วมร้ า นค้า
ห้างสรรพสิ นค้าชันนํา ให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้าพืนเมืองและของทีระลึกมากมาย
รั บประทานอาหารคํา / นํา ท่านชม กายกรรม ERA ซึ งเป็ นกายกรรมรู ปแบบใหม่ของเซี ยงไฮ้
ประกอบด้วยแสงสี เสี ยงทีไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้ าใจ
นําเข้าทีพัก GRAND MERCURE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 17 เมษายน พ.ศ. 2562 (5)
เช้า

เทียง
บ่าย

หังโจว – เซียงไฮ้ – วัดพระหยกขาว
ช้ อปปิ งถนนนานกิง – โชว์กายกรรม ERA

เซียงไฮ้ – สวนอีหยวน – เฉินหวังเมียว – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม สวนอีหยวน สร้ างขึนในปี 1559 ในสมัยจักรพรรดิเจียจิง (JiaJing) แห่ งราชวงศ์หมิง
เป็ นต้นแบบของสวนธรรมชาติแบบจีน โดยมีสถาปนิกทีมีพรสวรรค์อย่าง จางหนานยาง (Zhang
Nanyang) เป็ นผูอ้ อกแบบให้กบั ผูว้ า่ ราชการมณฑลเสฉวน ชือ ผันหยุนต้วน (Pan Yundaun) เป็ น
สวนทีจัดแบบจีน ทีเหลือ อยู่เพีย งแห่ งเดียวในเซี ยงไฮ้ มีอาณาบริ เวณเกื อบ 12 เอเคอร์ ภายใน
ประกอบด้วย สระบัว บ่อปลา เรื อนดืมนําชา ภูเขาเทียม ทะเลสาบ กําแพงมังกร 5 ตัว ก้อนหิ น
รู ปร่ างแปลกจากทะเลสาบไท่หู ต้นไม้เก่ าแก่ อายุหลายร้ อยปี อาทิ ต้นแป๊ ะก๊วย อายุกว่า 400 ปี
โรงงิวและ ศาลาชมจันทร์ ทีสร้ างเพือชมจันทร์ บนฟ้ าจากหน้าต่างห้อง หรื อชมภาพสะท้อนดวง
จัน ทร์ ในสระนําด้านข้า งและศาลาอีก หลายศาลาทีเชื อมต่อ ด้วยสะพานซิ ก แซก ให้ท่า นได้
เพลิดเพลิ นกับความงามทีสร้ างสรรค์อ ย่า งลงตัวแท้จริ ง เป็ นสวนทีสร้ างโดยมีล กั ษณะทาง
สถาปั ตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงปั จจุบนั เป็ นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจของ
ชาวเมือง ประกอบไปด้วยเนิ นเขาน้อยใหญ่ประดับประดาด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ สลับกับหิ น
รู ปร่ างแปลกตามากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื อสิ นค้าพืนเมืองบริ เวณ เฉิ นหวังเมียว จําหน่ายของทีระลึก
และของฝาก เช่น ภาพเขียนสี สวยสด, ขวดแก้วทีเขียนด้วยสี วาดจากด้านในเหมาะใช้ตงโชว์
ั หรื อ
เป็ นของฝาก, ชุดกีเพ้าสวย ๆ หลายสไตล์ในราคาทีต่อรองได้ และร้ านอาหารต่างๆ ทีน่ าลองชิ ม
เช่น ซาลาเปาเซี ยงไฮ้ (เสี ยวหลงเปา), ขนมทีอยู่ในหีบห่อทีโชว์ความน่ ากิ นของขนมและหี บห่ อ
สี สันสดใสน่ารักเหมาะเป็ นของฝากฯลฯ อีกทังอาคารร้ านค้าซึ งส่ วนใหญ่สร้ างในราชวงศ์หมิง

เซี ยงไฮ้-โจวจวง-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 4 คืน (13-17 เมษายน 2562)
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17.25 น.
21.00 น.

และชิง ทีได้บรรยากาศของจีนอย่างแท้จริ ง ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินโดย รถไฟแม่ เหล็ก
แมกเลฟ (MAGLEV TRAINS) มีความเร็ วเทียบเท่ า เครื องบิน 430 กม./ชม.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที TG 665
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี )

หมายเหตุ
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะ
หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้
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หลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่า
1. พาสปอร์ ต: หนังสื อเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน และมีหน้าว่างสําหรั บประทับตราวีซ่าอย่าง
น้อย 5 หน้า *** (ประเภทหนังสื อเดินทางแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-passport) ไม่ สามารถเพิมหน้ า
ได้ ต้ องทําหนังสื อเดินทางใหม่ เท่ านัน) ***
http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194
2. รู ปถ่าย
รู ปสี พืนหลังสี ขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่ วนศีรษะ:15มม.
ถึง 22มม., ความสู งส่ วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิ ดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษ
สําหรั บรู ปถ่ ายเท่า นัน จํา นวน 2 ใบ ในการยืนวีซ่ าทุก ประเภท (ให้ใช้คลิ ปหนี บมา ข้างหลัง
พาสปอร์ ต อย่าให้รูปเป็ นรอยเด็ดขาด) เสื อสุ ภาพไม่โป๊ เปลือย ห้ามใส่ เสื อสี ขาว เพราะฉากหลังสี
ขาวแล้ว ห้ามใส่ แว่น และ/หรื อ เครื องประดับ ต้องเห็นใบหู ชดั เจน ไม่อนุ ญาตให้ใส่ เครื องแบบ
ถ่ายรู ป เช่น เครื องแบบทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เป็ นต้น

3. กรุ ณาระบุชือ สถานทีทํางาน สถานทีศึกษา พร้ อมทีอยู่และเบอร์ โทรศัพท์ของแต่ละท่านตรงตามความเป็ น
จริ งอย่างชัดเจนเพือสะดวกในการขอวีซ่า
4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 1 เดือน
***ยืนเอกสารล่ วงหน้ า 2 สั ปดาห์ ก่อนการเดินทาง***

ระเบียบการสํ ารองทีนัง ** (โทรศัพท์ ติดต่ อหมายเลขภายใน 406) ** โทร. 0-2250-8999 แฟกซ์ . 0-2250-9980-1
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
10,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
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อัตราค่ าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)
พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี มีเตียง (พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1-2 ท่าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / ไม่ มีเตียง (พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

52,900.- บาท
50,900.- บาท
48,900.- บาท
12,000.- บาท

อัตรานีรวม

 ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมือตามทีระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ไม่ รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่าธรรมเนียมยืนวีซ่าด่วน
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกินกําหนดของสายการบิน
หมายเหตุ

ราคา และ รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
08 มกราคม 2562
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