Wonderful Shanghai Surprise! 5 Days

วันที่แรก

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หังโจว

10.45 น.

ออกเดินทางโดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG644 นาท่านเหินฟ้าสู่ มหานครเซี่ ยงไฮ้
ณ ประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน
อาหารเที่ยงบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม

16.00 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมหานครเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร


เมืองหังโจว เป็ นราชธานีสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.1127-1279) และเป็ น 1 ใน 6 นครโบราณ เป็ น
นครเก่าแก่เมืองหนึ่งของจีนอายุ กว่า 2,100 ปี ถือเป็ นเมืองที่อยูใ่ นเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างสู งสุ ดแล้ว
พักค้างแรม ณ โรงแรม New Century Grand Hotel Hangzhou

4*

หรื อเทียบเท่า เมืองหังโจว

วันที่สอง

หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู –คฤหาสน์เก่าของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน – อู่เจิน้ –
ล่องเรื อแจวชมหมู่บ้านโบราณ – ซูโจว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


ล่ องทะเลสาบซีหู สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็ นมนต์เสน่ห์ให้นกั ท่อเงที่ยวต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งใน
ชีวิตเมื่อ่ปี พ.ศ. 2554 ได้มีการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้ ทะเลสาบซี หู เมืองหังโจว เป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม



คฤหาสน์ เก่ าของเศรษฐี หูเซี่ ยเหยียน เป็ นพ่อค้าใหญ่ผมู ้ ีอิทธิพลในปลายสมัยยุคราชวงศ์ชิง เขามี
ชีวิตอยูใ่ นช่วงปี 1823 ถึง 1885 เกิดที่อาเภอจี้ซี ในมณฑลอานฮุย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



เมืองอู่เจิ้น เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่เก่าแก่ มีนกั เขียน และนักประพันธ์มากที่สุด เป็ นท้องถิน่ เก่าแก่
เป็ นเมืองริ มน้ า บ้านริ มคลอง สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซ่ง



ล่ องเรื อแจวชมบ้ านโบราณ สมัยราชวงศ์ซ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี ไปตามคลองสายเล็ก ๆ ที่คดเคี้ยว
ผ่านชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเมืองอู่เจิ้น ชมโรงงานย้อมผ้าบาติกโบราณ และโรงหมักเหล้า



ค่า

เมืองซูโจว เดินทางเข้าสู่ เมืองซูโว ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel , Suzhou

4*

หรื อเทียบเท่า เมืองซูโจว

ซูโจว – สวนหลิวหยวน – อู๋ซี – พระใหญ่ หลิงซาน – วังกบิลพัตร ( นัง่ รถราง)

วันที่สาม

ถนนนานกิง – เซี่ยงไฮ้

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร


สวนหลิวหยวน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1800 ในสมัยราชวงศ์ชิงมีเนื้อที่ 25 ไร่ เป็ นโบราณสถานอัน
เก่าแก่สวยงามของซูโจวได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลก เป็ นสวนทีส่ มบูรณ์แบบเลื่องชื่อของจีน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็ นเมืองโบราณที่สร้างเมื่อราว 3,000 ปี ก่อน เป็ นเมือง
อุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากเป็ นเมืองที่ได้รับการขนาน
นามว่า “เซี่ยงไฮ้ น้อย”



พระใหญ่ หลิงซานต้ าฝอ สร้างสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นพระพุทธรู ปปางห้ามญาติขนาดใหญ่สูง 85
เมตร ลักษณะพระพักตร์ สง่างาม ชาวจีนให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก



เมืองเซี่ ยงไฮ้ ช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยด้วยสิ นค้าแฟชัน่ ทั้งแบรนด์เนม และสิ นค้าพื้นเมือง
มากมาย ถนนนานกิง ทั้งยังได้ชมอาคารแหล่งช้อปปิ้ งที่สร้างด้วยสไตล์ยโุ รปโบราณ

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม

Four Points By Sheraton Shanghai Pudong Hotel 4*

หรื อเทียบเท่า เมืองเซี่ ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์
วันที่สี่

– เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ช้ ันที่ 118 –

บัวหิมะ – ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง – กายกรรม Era Show – เซี่ยงไฮ้
กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


หาดไว่ ทาน บริ เวณหาดเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ ชมอาคารรู ปทรงทันสมัยตามสถาปัตยกรรมยุโรป เดิม
เป็ นเขตเช่าของพวกยุโรป ปัจจุบนั คือย่านธุรกิจที่มีความสาคัญอย่างมากของประเทศจีน



อุโมงค์เลเซอร์ ลอดใต้แม่น้ าหวังผู่ โดยยานพาหนะพิเศษ แคปซูลมหัศจรรย์ ข้ามฝากจากฝั่งผู่ตง
ใหม่ สู่ ผู่ตงเก่า ระหว่างลอดอุโมงค์ท่านจะได้ชมการยิงแสงเลเซอร์ สี สันต่าง ๆ



ตึกเซี่ ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ( รวมขึ้นตึกจุดชมวิวชั้นที่ 118 ) ตึกระฟ้าที่ต้ งั อยูใ่ นเขตผู่ตง มีตึกที่ติดกัน 3
หลังในเขต ผู่ตง อีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์ ในปัจจุบนั เป็ นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน สู ง
ที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเบิร์จคาลิฟาในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยงั มี
ปล่องลิฟต์ยาวที่สุดในโลก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


ย่านศิ ลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็ นเขตอยูอ่ าศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไป
ด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่ มมีชื่อเสี ยง ในปี ค.ศ. 1998



บัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวกเป็ นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ
เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรื อแสบร้อน

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร


ERA SHOW สุ ดยอดอลังการโชว์กายกรรมที่ทน
ั สมัยด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ค

ฉากแอนนิเมชัน่ ดนตรี บรรเลง ทั้งร้องสด และเทป ประกอบแสง สี เสี ยง
พักค้างแรม ณ โรงแรม

Four Points By Sheraton Shanghai Pudong Hotel 4*

หรื อเทียบเท่า เมืองเซี่ ยงไฮ้

วันที่ห้า
เช้า

เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – ตลาดเฉินหวังเมีย่ ว

–

กรุงเทพฯ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 วัดพระหยกขาว นมัสการพระพุทธรู ปหยกขาว ที่อญั เชิญมาจากประเทศพม่า ในปี ค.ศ. 1928
เป็ นพระพุทธรู ปหยกปางสมาธิ สู ง 1.9 เมตร ประดิษฐานบนชั้น 2 ของวิหารเก็บพระธรรม และ
พระพุทธรู ปหยกปางไสยาสน์ ยาว 69 เซนติเมตร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

17.25 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665 นาท่านเหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ

21.00 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*

รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านัน้ *

อัตราค่าบริการ สาหรับรายการ
Shanghai Highlights Surprise! 5 Days
อัตราค่าบริการทัวร์
เดินทางในช่ วง เมษายน – ตุลาคม

2562 (ยกเว้ น 10-15 เมษายน 62)

ราคาท่ านละ /บาท

ผู้ใหญ่ เดินทางจานวน 4 – 5 ท่ าน ราคาเริ่ มต้ น ( ยกเว้ นอาหารกลางวัน + อาหาค่า )

25,500.-

ผู้ใหญ่ เดินทางจานวน 6 – 7 ท่ าน ราคาเริ่มต้ น ( อาหาร ครบมุกมื้ อ )

24,500.-

ผู้ใหญ่ เดินทางจานวน 8 – 9 ท่ าน ราคาเริ่มต้ น ( อาหาร ครบมุกมื้ อ )

21,900.-

พักเดี่ยว

7,000.-

ค่ าบริ การรวม






มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำรถรับส่งตำมรำยกำรท่องเที่ยว
ค่ำห้ องพัก สองท่ำนต่อหนึง่ ห้ อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำเข้ ำเข้ ำชมตำมสถำนที่ที่ระบุในรำยกำร

ค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม






ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั ้นประหยัด (สำหรับเดินทำงเป็ นหมู่คณะ เดินทำงไป-กลับ พร้ อมกัน)
ไม่รวมหัวหน้ ำทัวร์
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจำกค่ำบริกำร)
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำเครื่องดื่ม
ค่ำบริกำรตัดบัตรเครดิต

