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วันแรก

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ – หังโจว

07.30 น.

คณะพรอม ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร D
สายการบินไทย เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
ออกเดินทางสู เซี่ยงไฮ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664
เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และพิธีการทางศุลกากร นําทานชม มหานครเซี่ยงไฮ เมืองที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู
บริเวณปากแมน้ําแยงซีเกียง เปนเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษ มีทาเรือที่มีจํานวนเรือคับ
คั่งที่สุดในโลก ไดรับการขนานนามวาเปน "นครปารีสแหงตะวันออก" ถูกจัดใหอยูในกลุมมหานครไฮโซ
อันดับ 5 ของโลกเปนเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ ของภูมิภาค ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา
การเงิน การลงทุน รวมถึง ดานแฟชั่น และการทองเที่ยว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) หังโจว เปนราชธานีสมัยราชวงศซง
(ค.ศ.1127-1279) และเปน 1 ใน 6 นครโบราณ เปนนครเกาแกเมืองหนึ่งของจีนอายุ กวา 2,100 ป ถือ
เปนเมืองที่อยูในเขตภาคตะวันออกที่ไดรับการพัฒนาอยางสูงสุดแลว หังโจวเปนเมืองที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเปนเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของจีน รวมทั้งมั่ง
คั่งไปดวยเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะมากมาย
นําทานเขาที่สูพัก Sheraton Grand Hangzhou Binjing Hotel, หรือเทียบเทา
www.sheraton.com

10.45 น.
16.00 น.

ค่ํา

วันที่สอง

หังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู – คฤหาสนเกาของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน - อูเจิ้น –
ลองเรือแจวชมหมูบานโบราณ – ซูโจว – ถนนโบราณซานถังเจีย

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูบริเวณทาเรือเพื่อ ลองเรือชมทะเลสาบซีหู ที่ใครก็ตางหลงใหลไมวาจะเปน ฮองเตมาร
โคโปโล นักเขียน นักกวีจากทั่วสารทิศตางพรรณนาถึงทัศนียภาพของทะเลสาบซีหู อันเปนมนตเสนหที่ทํา
ใหนักเดินทางตองมาเยือนสักครั้ง เมื่อป พ.ศ. 2554 ไดมีการขึ้นทะเบียนโดยองคการยูเนสโกให ทะเลสาบ
ซีหู เมืองหังโจว เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม นําทานชม คฤหาสนเกาของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน เปน
พอคาใหญผูมีอิทธิพลในปลายสมัยยุคราชวงศชิง เขามีชีวิตอยูในชวงป 1823 ถึง 1885 เกิดที่อําเภอจี้ซี ใน
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เที่ยง
บาย

ค่ํา

มณฑลอานฮุย สมัยเด็กยากจนมาก แตมาตั้งตัวไดดีที่หางโจว คนเรียกเขาวาเปนพอคาหมวกแดง (หงติ่ง
ซางเหริน) หมายถึงพอคาที่มีอิทธิพลตอรัฐบาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองอูเจิ้น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เปนหมูบานเล็ก ๆ ที่เกาแก มีนักเขียน
และนักประพันธมากที่สุด เปนทองถิ่นเกาแก เปนเมืองริมน้ํา บานริมคลอง อยูหางจากนครเซี่ยงไฮเพียง
100 กม. และหางจากเมืองหังโจวเมืองทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กม.สรางขึ้นตั้งแตราชวงศซง นําทาน
ลองเรือแจวชมบานโบราณ สมัยราชวงศซงมีอายุกวา 1,000 ป ไปตามคลองสายเล็ก ๆ ที่คดเคี้ยว ผาน
ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเมืองอูเจิ้น ชมโรงงานยอมผาบาติกโบราณ และโรงหมักเหลา เปนตน
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองซูโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม.) นําทานชม ถนนโบราณซาน
ถังเจี ย หรือ ถนนซานถัง เป นถนนสายโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุด ในเมืองซูโจว และเปน ยานการคาและ
วัฒนธรรมที่มีความเจริญคึกคักมากในชวงราชวงศหมิงและชิงรานคาและบานตั้งเรียงรายเปนแถวริมแมน้ํา
ซานถัง ยามพลบค่ํา โคมไฟสีแดงหนาบานเปลงแสงสวาง เสียงเพลงพื้นเมืองดังแววมาสัมผัสโสต ประสาน
เปนหนึ่งเดียวกับสายน้ํา สวยราวกับภาพเขียน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาที่สู Grand Metro Park Hotel, Suzhou หรือเทียบเทา
www.suzhouhoumetroparkhotel.com

วันที่สาม

ซูโจว – สวนหลิวหยวน – อูซี - พระใหญหลิงซาน + วังกบิลพัตร (นั่งรถราง) – เซี่ยงไฮ –
ถนนนานกิง

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บาย

ทานชม สวนหลิวหยวน สรางเมื่อป ค.ศ. 1800 ในสมัยราชวงศชิงมีเนื้อที่ 25 ไร เปนโบราณสถานอัน
เกาแกสวยงามของซูโจว ไดรับการยกยองเปนมรดกโลก และเปนสวนที่สมบูรณแบบเลื่องชื่อของจีน รอบ
บริ เวณตกแตงดว ยภู เขาจํ าลอง เกงจีน ศาลาริ มน้ํ า ระเบี ยงยาว สะพานโคง ลั กษณะอัน หลากหลาย
กลมกลืนกับอาคาร สวนดอกไม และสระน้ําลําธาร เหมือนกับนําบานพักเขาไปวางอยูทามกลางการโอบ
ลอมของธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองอูซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองโบราณที่สรางเมื่อราว 3,000 ปกอน
เปนเมืองอุตสาหกรรมเกาในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทะเลสาบไทหูพาดผานแบงเมือง
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ค่ํา

ออกเปนสองสวน เนื่องจากเปนเมืองที่ไดรับการพัฒนาเมื่อไมนานมานี้ จึงถูกขนานนามวา "เซี่ยงไฮนอย"
จากนั้ น นํ าท านนมั ส การ พระใหญห ลิง ซานต า ฝอ อยู ริ ม ทะเลสาบไท หู สร า งสมั ย ราชวงศ ถัง เป น
พระพุทธรูปปางหามญาติขนาดใหญสูง 85 เมตร ลักษณะพระพักตรสงางาม และชาวจีนใหความเคารพ
นับถือเปนอยางมาก ดานหนาลานจตุรัส มีการแสดงพิธีสรงน้ําพระ มังกร 9 ตัว จะพนน้ําสรงพระสัมฤทธิ์
สูง 25 เมตรที่ยืนบนดอกบัว ประกอบดนตรีและเสียงสวดมนต จากนั้น นําทานชม วังกบิลพัตรจําลอง วัง
หิ น ออนรู ป โดม 3 โดม หลั งคาฉาบด ว ยทองคํ า ภายในจั ด แสดงชี ว ประวั ติ ของพระพุ ทธเจ า ชมภาพ
จิตรกรรมและประติมากรรมที่สวยงามตระการตาบนผนังและเพดาน ดานหนาพระราชวัง เปนพระราชวัง
โปตาลาจําลอง และดานหนาเปนหนอเจดียรอยพระพุทธบาทที่จําลองมาจากเมืองสิบสองปนนา
นําทานเดินทางกลับสู เมืองเซี่ยงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ตอดวยชอปปงที่ทันสมัยดวยสินคา
แฟชั่น ทั้งแบรนดเนม และสินคาพื้นเมืองมากมาย ดวยความยาวกวา 1.30 กิโลเมตรบน ถนนนานกิง ทั้ง
ยังไดชมอาคารแหลงชอปปงที่สรางดวยสไตลยุโรปโบราณ เพราะยานนี้เคยเปนเขตเชาเกาของฝรั่งมากอน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาที่สูพัก Sheraton Grand Shanghai Pudong Hotel หรือเทียบเทา
www.sheraton.com/pudong

วันที่สี่

เซี่ยงไฮ – หาดไวทาน – อุโมงคเลเซอร – เซี่ยงไฮทาวเวอรชั้นที่ 118 –
ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง – กายกรรม ERA SHOW

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน

นําทานสู เขตไวทาน บริเวณหาดเจาพอเซี่ยงไฮ เดิมเปนเขตเชาของพวกยุโรป (ชาวตางชาติเรียกเขตนี้วา
“เดอะ บุนด”) ชมอาคารรูปทรงทันสมัยตามสถาปตยกรรมยุโรป จากนั้น นําทานนั่ง อุโมงคเลเซอร ลอด
ใตแมน้ําหวังผู โดยยานพาหนะพิเศษ แคปซูลมหัศจรรย ขามฝากจากฝงผูตงใหม (ตะวันออก) สูผูตงเกา
(ตะวั น ตก)ระหว างลอดอุโ มงคทานจะได ช มการยิ งแสงเลเซอร สี สั น ต าง ๆ และการประดั บ ไฟตลอด
ระยะทาง นําทานเดินทางสู ตึกเซี่ยงไฮทาวเวอร ( รวมขึ้นตึกจุดชมวิวชั้นที่ 118 ) คือตึกระฟาที่ตั้งอยู
ในเขตผูตง นครเซี่ยงไฮ ออกแบบโดย Gensler เซี่ยงไฮทาวเวอร คือตึกที่สูงที่สุดในกลุมตึกที่ติดกัน 3 หลัง
ในเขต ผูตง อีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร และศูนยการเงินโลกเซี่ยงไฮ เซี่ยงไฮทาวเวอรในปจจุบันเปน
ตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และสูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเบิรจคาลิฟาในดูไบ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส นอกจากนี้ยังมีปลองลิฟตยาวที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บาย

ค่ํา

จากนั้น นําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค ค.ศ.1920 – 1930
ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนนแหงนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการ
จัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปนแบบติดดิน หรือที่ปจจุบันเรียกวา “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปดวยคาเฟ
และรานขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําชม กายกรรม ERA SHOW สุดยอดอลังการโชวกายกรรมที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรกราฟฟค ฉากแอนนิเมชั่น ดนตรีบรรเลง ทั้งรองสด และเทป ประกอบแสง สี เสียง ที่ลงตัว
และสวยงาม โดยทีมงามสรางจากตางประเทศ ชม Highlight ขี่มอเตอรไซดไตลูกโลก กายกรรมดัดตัว
การโหนตัว แสดงกายกรรมในอากาศ เปนตน ดวยทีมงานที่มีคุณภาพและชํานาญการ เพราะตองอาศัย
การฝกฝนที่ยาวนาน
นําทานเขาที่สูพัก Sheraton Grand Shanghai Pudong Hotel หรือเทียบเทา
www.sheraton.com/pudong

วันที่หา

เซี่ยงไฮ – วัดพระหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน
บาย
17.25 น.
21.00 น.

นําทานเดินทางสู วัดพระหยกขาว เพื่อนมัสการพระพุทธรูปหยกขาว ที่อัญเชิญมาจากประเทศพมา ในป
ค.ศ. 1928 เปนพระพุทธรูปหยกปางสมาธิ สูง 1.9 เมตร ประดิษฐานบนชั้น 2 ของวิหารเก็บพระธรรม
และพระพุทธรูปหยกปางไสยาสน ยาว 69 เซนติเมตร ประดิษฐานอยูชั้นลาง นําทานเคารพสักการะเพื่อ
ความเปนสิริมงคลจากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ตลาด 100 ป พบบรรยากาศที่จําลอง
รานคาแบบบานเรือนสมัยราชวงศซง ขายผลิตภัณฑของที่ระลึกพื้นเมือง และยังมีรานอาหารพื้นเมืองให
ทานไดลิ้มลอง อาทิ เสี่ยวหลงเปา ถังหลงเปา เตาหูทอด นกทอด ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินกลับสูสนามบิน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

****************************************
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อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

6-10, 13-17, 20-24, 27-31
3-7, 24-28
1-5, 8-12, 15-19, 22-26
5-9, 12-16, 19-23, 26-30
3-7, 10-14, 17-21, 24-28
7-11, 14-18, 21-25
4-8, 11-15, 18-22, 25-29
2-6, 9-13, 16-20, 23-27
6-10, 13-17, 20-24

ราคาไมลงรานชอปทานละ
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักหองเดี่ยวเพิ่มอีกทานละ

กําหนดการเดินทาง

เมษายน

12-16

ราคาไมลงรานชอปทานละ
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักหองเดี่ยวเพิ่มอีกทานละ
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ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
55,900.55,900.55,900.55,900.6,900.-

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
57,900.57,900.57,900.57,900.6,900.-
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หมายเหตุ
. การเดินทางในแต่ละครังต้ องมีผ้ เู ดินทางเป็ นผู้ใหญ่ (เด็กอายุตํากว่า ปี ต้องจ่ายเป็ นราคาผู้ใหญ่)
. ราคานีอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจากค่าความผกผันของนํามันเชือเพลิงทีอาจเกิดขึนได้
หลังจากการออกราคานี **
3. เงือนไขการชําระเงิน สําหรับโปรแกรมนี ชําระเต็มจํานวนก่อนการเดินทาง 21 วัน
อัตรานีรวม
 ค่าตัวเครื องบินไป – กลับ ชันประหยัด (ท่านต้ องเดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านัน) สายการบิน และเส้ นทางตามระบุในรายการ
เท่านัน
 ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี นามั
ํ นตามรายการทัวร์ ทางบริ ษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที 07 มกราคม
หากทางสายการบิน
มีการเรี ยกเก็บเพิมจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
 ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้ าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าโรงแรมทีพักตามระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ห้ องพักห้ องละ 2 - 3 ท่าน
 ค่าอาหารและเครื องดืมตามรายการทีระบุเท่านัน
 นําหนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ ท้องเครื องท่านละ กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแล
ของท่านเอง นําหนักไม่เกิน 7 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุ และ สุขภาพ ในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลอันเนืองมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 5,000,000 บาท
ของ บริ ษัท ไทยวิวฒ
ั น์ ประกันภัย จํากัด
 หัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
 สมนาคุณทุกท่านด้ วยเซ็ทเดินทางมาตรฐานของทางบริ ษัทฯ
 ราคานีรวมค่าวีซา่ แบบเดียวแล้ ว
อัตรานีไม่ รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทางหรื อพาสปอร์ ต
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมและอาหารทีสังเพิมเติม
จากรายการทีทางบริ ษัทฯจัดให้ เป็ นต้ น
 ค่าส่วนเกินนําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีทีกระเป๋ าของท่านนําหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนดต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้ าวทีกลับเข้ าประเทศ
 ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซา่ สําหรับบุคคลต่างด้ าว ทีเดินทางไปยังประเทศทียกเว้ นวีซา่ ท่องเทียวสําหรับบุคคลสัญชาติไทย
 ค่าภาษี ทอ่ งเทียวหากมีการเรี ยกเก็บเพิม
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ตัวเครืองบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป - กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จา่ ย
ส่วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึงทางบริ ษัทฯไม่สามารถเข้ าไป
แทรกแซงได้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯได้ ดาํ เนินการออกตัวเครื องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางจะต้ องรอ REFUND ตามระบบ
ของ
สายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าทีฯเพือยืนยัน ในกรณีทีตัวเครื องบินสามารถ ทํา
REFUND
ได้ หรื อไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ
ค่ าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงและค่ าประกันวินาศภัยทางอากาศ
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่าสุดทีมีการปรับค่าธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึนราคาใน
ภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิมทีทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ งณ วันทีออกตัว
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