.

รายการทัวร์ เซี่ยงไฮ้ – ผู่โถวซาน – หังโจว - เซี่ยงไฮ้ 4 คืน 5 วัน
โดยสายการบินไทย ( TG )

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
08.30 น.
11.00 น.
16.15 น.

ปี ใหม่ 2018

กรุ งเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ – หำดไว่ทำน – ขึน้ หอไข่ มุก
พร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้ น 4 ประตูทำงเข้ ำหมำยเลข 2
เคำน์ เตอร์ D 12-17 สำยกำรบินไทยโดยเจ้าหน้าที่จากทางห้างฯ คอยบริ การต้อนรับท่าน
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 664 สู่ นครเซี่ยงไฮ้ บริ การอาหารกลางวันบนเครื่ อง
ถึงสนำมบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเมืองเซี่ ยงไฮ้ ซึ่ งเป็ นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในจีน มี
พื้นที่ 5,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง 12 เขต ประชากร 12 ล้านคน พื้นที่ในเมือง 150 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรในเมือง 6 ล้านคนเศษจากนั้นนาท่านนัง่ รถลอดอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ าหวงผู่

ค่ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ

อำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านชมหำดว่ำยทัน ริ มฝั่งแม่น้ าหวางผูเ่ จียง ซึ่ งชาวเซี่ ยงไฮ้เรี ยกว่าหาดเซี่ ยงไฮ้ อันเป็ นจุด
ชมทัศนียภาพที่โดดเด่นของนครเซี่ ยงไฮ้ นาท่าน “ ขึน้ หอไข่ มุก” เป็ นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเอเชียและสู ง
เป็ นอันดับ 3 รองจาก แคนนาดาและรัสเซีย หอไข่มุก สู ง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในหอไข่มุก
เป็ นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ ว 7 เมตร/ 1 วินาที สมควรแก่เวลานาท่าน เข้ ำสู่ ทีพ่ กั
พักที่ NEW CENTURY PUXI HOTEL
เซี่ยงไฮ้ - ผู่โถวซำน– วัดเจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป– วัดป่ ำไผ่ ม่วง -หนำนไห่ กวนอิม
อำหำรเช้ ำในโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเสิ่ นเจียเหมินโดยใช้สะพานอ่าวหังโจว [ Hangzhou Bay Bridge] ซึ่งเป็ น
สะพาน ที่ยาวที่สุดในโลก 36 กิโลเมตร มีมูลค่า 1.42 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ทอดตัวเชื่อมระหว่าง
เมืองท่าชายฝั่งทะเลของมณฑล โดยตัวสะพานเริ่ มสร้างขึ้นจากทิศเหนื อตรงเมืองท่า

12.00 น
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ถึงเกำะ “ผู่โถวซำน” ต้ นกำเนิดเจ้ ำแม่ กวนอิม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน มนัสกำรเจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป ซึ่ งเป็ นสถานที่ศกั ด์สิทธิ์ ที่ชาวผูโ่ ถวซานให้ความเคารพนับ
ถือมากกว่า 2000 ปี ประดิษฐานอยูท่ ี่ตาหนักริ มทะเล เป็ นวัดเก่าแก่ของเกาะนี้ จากนั้นนาท่าน สู่
วัดป่ ำไผ่ ม่วง (จือจู้หลิน) ถือกันว่าเป็ นสถานที่กาเนิ ดเจ้าแม่กวนอิมด้วยเหตุที่ภายในวัดเต็มไปด้วย
ต้นไม้ไผ่ข้ ึนอยูเ่ รี ยงรายเขียวขจีไปทัว่ ทาให้บรรยากาศภายในวัดมีความสงบร่ มเย็น สมควรที่ผศู ้ รัทธา
ในพุทธศาสนาจามาแสวงบุญ ณ ที่แห่งนี้ นาท่านสักการะพระโพธิ์ สัตว์กวนอิมใหญ่ซ่ ึ งหันพระพักตร์
ไปทางทะทะเล (หนำนไห่ กวนอิม) เป็ นองค์งดงามที่สุดในเกาะสู งถึง 28 เมตร
อำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร เข้ ำสู่ ทีพ่ กั พักที่ PU TUO SHAN HOTEL
ผู่โถวซำน – วัดผู่จี้ – วัดฝำอวี่ –หังโจว – ถนนโบรำณหอฝ่ ำงเจย์
อำหำรเช้ ำในโรงแรม
หลังอำหำรเช้ ำ นาท่าน เดินทางสู่ “ วัดผู่จี้ “ ซึ่งเป็ นวัดแรกมีชื่อเสี ยงมากที่สุดในเกาะผูโ่ ถวซาน
สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนัง่ สมาธิ ที่ใหญ่ที่สุด ชาวบ้านเรี ยกว่า เฉี ยนซื่ อ หรื อ วัดก่อน ตั้งอยูท่ างด้าน
ใต้ของเกาะผูโ่ ถวซานสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ทาการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิ์เจิ้งแห่ง
ราชวงศ์ชิง จะมีความแตกต่างจากวัดพุทธทัว่ ไป เนื่ องจากมีองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็ นพระประธานสู ง
8.8 เมตร มีพระโพธิ์ สัตว์อีก 32 ปาง ประดิษฐานอยูส่ องข้างวิหาร “ ชมวัดฝ่ ำหวี่ “ซึ่ งเป็ นวัดใหญ่
อันดับสองของเขาลูกนี้ สร้างสมัยราชวงศ์ชิงพระเจ้าคังซี ได้ทาการซ่อมแซมวัดและเปลี่ยนชื่อใหม่จาก
“เทียนฮัวฝ่ าหวี่” เป็ น“วัดฝ่ าหวี”่ วัดแห่งนี้เป็ นวัดที่มีความสาคัญมาแต่อดีต ตัวพระอุโบสถนั้นได้ใช้
วัสดุที่ล้ือถอนจากพระราชวังในสมัยราชวงศ์หมิงมาประกอบสร้างเป็ นพระอุโบสถ ให้ท่านได้
นมัสการกราบไหว้ขอพรจากองค์พระโพธิ์ สัตว์และพระพุทธรู ปต่าง ๆ สมควรแก่เวลาเดินทางออกจาก
ผูโ่ ถวซาน โดยเรื อข้ามฟาก สู่ ท่าเรื อจูเจียเจี้ยน
อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทาง สู่ “เมืองหังโจว” ตั้งอยูท่ างเหนื อของมณฑล เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมายาวนาน
ปรากกฎร่ องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรี ยกว่าเมืองเฉี ยนถัง สมัย
ราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็ นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ต้ งั หังโจวเป็ นเมืองหลวง หังโจวเป็ นเมือง
งดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้ รับสมญานามว่า “สวรรค์ บนดิน”
นาท่านชม “ ถนนโบรำณเหอฝ่ ำงเจย์ “ เป็ นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 12 เมตร ในสมัย
ราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อนขณะที่เมืองหังโจวเป็ นราชธานีอยูน่ ้ นั ถนนเห่อฝ่ างเป็ น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ถนนเห่ อฝ่ างในปัจจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึงสภาพ

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่ำ

ดั้งเดิมของสิ่ งปลูกสร้างโบราณส่ วนหนึ่งบ้านเรื อนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และ
มุงหลังคาสี คราม มีลกั ษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณสองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป
อำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอำหำรนำท่ ำน สู่ พักที่ RAMADA HGH HOTEL / หรื อเทียบเท่ำ
หังโจว – พระจีก้ ง – นำงพญำงูขำว – ล่ องเรื อทะเลสำบซี หู – เซี่ยงไฮ้ – กำยกรรม ERA
อำหำรเช้ ำในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่าน สู่ “ วัดพระจีก้ ง หรื อ วัดจิง้ ฉื อ “ ตั้งอยูบ่ นภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซี หู
แห่งเมืองหังโจว ในประเทศจีน เป็ นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง เนื่ องจากไฟไหม้ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ นวัดจิง้ ฉื อในปั จจุบนั ซึ่ งแปลว่า สะอาด บริ สุทธิ์
ภายในมีพระโพธิ สัตย์กวนอิมพันกร รู ปปั้ นพระจี้กง และมีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน
ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีที่ได้รับยกย่องว่าเป็ นหนึ่งในสิ บของดีแห่งซี หู ระฆัง
เทพเก้ามังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้ นปี จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสี ยง
ระฆังเที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปี ใหม่นาท่านชม” เจดีย์นางพญางูขาว “ เป็ นเจดียท์ ี่สะกดวิญญาณของ
นางพญางูขาวตามตานานของจีนทางรัฐบาลหังโจวได้ลงทุนตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้ข้ ึนชมภายในเจดียย์ งั มีภาพแกะสลักด้วยไม้เป็ นการเล่าเรื่ องราวของนางพญางูขาว
นาท่าน “ล่ องเรื อทะเลสาบซีหู” ทะเลสาบทีไ่ ด้ สมญานามว่า “ไข่ มุกแห่ งเมืองหังโจว”อยูท่ างตะวันตก
ของเมืองหังโจว เป็ นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขา น้ าในทะเลสาบใสสะอาดงดงามดัง่
ผิวกระจกมองไปไกลๆเห็นเจดียน์ างพญางูขาวที่มีเรื่ องเล่าเป็ นตานานความรักอันยิง่ ใหญ่ เป็ นบ่อเกิด
ของบทกวีและนิยายดังหลายแห่ง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
นาท่ านเดินทาง สู่ “ เมืองเซี่ยงไฮ้ ” มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่ได้รับการพัฒนาเจริ ญรุ่ งเรื อง
จนถูกขนานนามว่า “ปำรีสตะวันออก” เซี่ ยงไฮ้เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค
ตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้นื ที่ 6,200 ตรกม. มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 14 ล้านคน ทั้งยังเป็ นเมืองท่า
พาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้
อำหำรค่ำ ณ ภัตตคำร
หลังอำหำร นำท่ำนชม “กำยกรรม ERA “ สุ ดยอดกายกรรมของเมือง
เซี่ ยงไฮ้ ศิลปะการแสดงใหม่ล่าสุ ดที่ผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนและ
ความทันสมัยไว้ดว้ ยกันได้อย่างลงตัวใช้ทุนมากกว่า 100ล้านหยวนในการ
สร้างฉากอันยิง่ ใหญ่อลังการและเครื่ องแต่งกายที่มีความวิจิตรงดงาม

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

12.30 น.
บ่ ำย

17.20 น.
21.15 น.

อัตราค่าบริการ

นักท่องเที่ยวได้ชมการแสดงประกอบแสงสี เสี ยงสุ ดไฮเทค ซึ่ งมีท้ งั ความอ่อนช้อยและความผาดโผน
ตื่นเต้นเร้าใจหลากหลายชุด อาทิเช่น ขี่มอเตอร์ ไซด์วนในลูกกลม ชุดวงล้อมิเลเนี่ยม การต่อตัว และ
อื่น ๆ อีกมากมาย สมควรแก่ เวลำเข้ ำ สู่ ทพี่ กั NEW CENTURY PUXI HOTEL
เซี่ยงไฮ้ –วัดหลงหัว – เฉิงหวงเมี่ยว –รถไฟแม่ เหล็ก - กรุ งเทพฯ
อำหำรเช้ ำในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่ ำน สู่ “วัดหลงหัว” วัดโบราณแห่งมหานครเซี่ ยงไฮ้
เป็ นวัดที่ ซุ นกวน สร้างถวายเป็ นพระกุศลแก่พระมารดาให้ท่านได้ไหว้
พระขอพร เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ตวั ท่านเอง
อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ให้ ท่ำนได้ ช้อปปิ้ ง “ตลำด เฉินหวังเมี่ยว ตลำดร้ อยปี ” ซึ่ งเป็ นตลาดเก่าของ
คนเซี่ ยงไฮ้ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปี ที่ยงั ความงดงามและช้อปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมือง เสื้ อผ้า หรื อจะลองชิ มเสี่ ยวหลงเปำ
สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรี ยมตัว เดินทางสู่ สนำมบินผู่ตงโดยนาท่านนัง่
รถไฟแม่เหล็กความเร็ วสู ง(รถไฟแม่ เหล็กบูเร็ตเทรน)การคมนาคมใหม่
ล่าสุ ดของนครเซี่ ยงไฮ้ ซึ่ งสามารถทาความเร็ วได้ถึง 430 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง (ใช้เวลาประมาณ 7 นาที) เพลิดเพลินกับจอมอนิ เตอร์ และสัมผัส
ความทันสมัยภายในรถไฟ
ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 665 กลับกรุ งเทพฯ
ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพทุกๆ ท่ำน…….


ปี ใหม่ 2018 จำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ ท่ำนละ
35,900
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี ท่ ำนละ
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี ท่ ำนละ
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี ท่ ำนละ
พักห้ องเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ
5,500

บำท (พักห้ องละ 2 ท่ำน)
บำท (ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 มีเตียง)
บำท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำนเสริมเตียง)
บำท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำนไม่ เสริมเตียง)
บำท


-

 เอกสำรประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 
สำหรับพำสปอร์ ตไทย
พำสปอร์ ตอำยุใช้ งำนได้ ไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือนขึน้ ไป (นับจำกวันเดินทำง)
รู ปถ่ ำยขนำด 2 นิว้ จำนวน 2 รู ป (รู ปสี เท่ำนั้น) ( ฉำกหลังสี ขำว )

อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม






ค่ ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นทัศนำจร ( Economy class )
 ค่ ำอำหำรตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำร
ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการ ( พัก 2 ท่านต่อห้อง )  ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าบริ การ และค่าวีซ่า
ค่าพาหนะบริ การนาเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่รายการระบุ
ค่าสัมภาระเดินทาง น้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ )

อัตรำนีไ้ ม่ รวม







ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารสาหรับผูถ้ ือหนังสื อสาคัญต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าพาหนะ รายการท่องเที่ยว และ อาหาร พิเศษที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่ ำนละ 10 หยวน ต่ อวันต่ อคน
ในส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร

ชาระเงิน สาหรั บการสารองโปรแกรมท่ องเที่ยว
ทางห้ างฯ ขอรั บเงินมัดจาท่ านละ 10,000 บาท ณ วันจองและชาระเงินส่ วนที่เหลือทัง้ หมดก่ อนเดินทาง 14 วัน
การยกเลิกทัวร์
 กรณียกเลิกก่ อนวันเดินทาง ภายใน 30 วันทาการ ทางห้างฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
 กรณียกเลิกก่อนวันเดินทำง ภำยใน 14 วันทำกำร ทางห้างฯขอหักเงิน 50% ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกกำรเดินทำงกะทันหัน (อย่ ำงน้ อย 6 วันทำกำร ) ทางห้างฯของสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วิซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระเงินค่ามัดจาที่นงั่ สายการบิน 5,000 บาท
และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตนั้น ๆ เรี ยกเก็บ

หมำยเหตุ










บริ ษทั ๆ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ๆ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ๆ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชาระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
บริ ษทั ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามอออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ๆ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั องค์การ
ท่องเที่ยว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งนี้จะ
ยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าประกันวินาศภัย ในปั จจุบนั หากราคาดังกล่าวปรับ
สูงขึ้น บริ ษทั ๆ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตามความเป็ นจริ ง ที่ทางสายการบินนั้น ๆ ได้เรี ยกเก็บ

