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ก าหนดวันเดนิทาง      26 - 31 ตุลาคม 2562 
    2 – 7 พฤศจิกายน / 9 – 14 พฤศจิกายน 2562 
    16 – 21 พฤศจิกายน / 23 – 28 พฤศจิกายน 2562 
 

วันแรก             (1)   กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้   

08.00 น.        พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  4 ประต ู3 เคาน์เตอร์สายการ
บินไทย  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสาร  

10.35 น.           โดยเท่ียวบินท่ี TG 664  นําทา่นเหินฟ้าสูเ่มืองเซี่ยงไฮ้     
 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง   

   เวลาท่ีเมืองจีน เร็วกวา่ กรุงเทพฯ  1 ชัว่โมง   
15.50 น. ถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองท่ีเจริญท่ีสดุใน

ประเทศจีน และยงัเป็นศนูย์กลางทางการเงินการธนาคารและยงั
เป็นแหลง่ท่ีนกัลงทุนตา่งชาติเข้ามาลงทนุ มีพืน้ท่ีประมาณ 69 
ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน   หลงัผา่นพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้ว  นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
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ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  พักเซี่ยงไฮ้ 上海新华联索菲特 Sofitel Shanghai Hongqiao Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที่สอง        (2)  เซี่ยงไฮ้ – จูเจียเจียน  - เกาะผู่ถัวซาน - วัดผู่จีซ้ื่อ - วัดฝ่าวี่ –กวนอิมทะเลใต้   - วัดไผ่ม่วง 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําทา่นเดินทางสู ่จูเจียเจียน  朱家尖  

( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) เป็นจุดชมวิว
ระดบัชาติตัง้อยูใ่นสว่นตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาะ  โจ
วซาน ในจงัหวดัเจ้อเจียง ซึง่อยูห่า่งออกไป 1.35 ไมล์ 
คือเกาะผู่ถัวซาน 普陀山  เกาะท่ีใหญ่เป็นอนัดบัห้าใน
หมู่เกาะโจวซานมีพืน้ท่ี 72 ตารางกิโลเมตร  ในปี 2009 
ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่ชาติ
ของ AAAA     รถโค้ชปรับอากาศ ผา่นสะพานข้าม
อ่าวหังโจว  杭州湾大桥 ความยาว 36  กิโลเมตร มี 6 

ช่องทางจราจร มีโครงสร้างเป็นสะพานขงึ ใช้
งบประมาณในการก่อสร้าง ราว 54,000 ล้านบาทซึง่
เป็นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก ตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2550 เร่ิมต้นจากเมืองเจียซิงทางทิศเหนือไปสิน้สดุท่ี
เมืองหนิงโปทางทิศใต้  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางโดยเรือดว่น สู ่ เกาะผู่ถัว

ซาน  ซึง่ตัง้อยูท่ี่ทะเลเหลยีนฮวัหยาง   ซึง่หา่งจากอ่าว
หางโจว มณฑลเจ๋อเจียงไปทิศตะวนัออกประมาณ 100 
ไมล์ทะเล ซึง่ประกอบด้วยเกาะผูถ่วัซานเกาะลัว่เจียซาน
และเกาะจูเจียเจีย  เกาะผูถ่วัซานมีเนือ้ท่ีเพยีง 12.5 
ตารางกิโลเมตร  วดัตา่งๆ บนเกาะเร่ิมสร้างในสมยั
ราชวงศ์ถงัและซง่ และเจริญรุ่งเรืองในสมยัราชวงศ์หมิง
และชิง  ปัจจุบนันีย้งัเหลอืประมาณ 10 วดั นบัเป็นภเูขาช่ือดงัทาง
ศาสนาพทุธ  ติดอนัดบัหนึ่งใน  สีข่องจีน และเป็นธรรมสถานของ
พระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว์ (พระแม่กวนอิม) โดยได้ฉายานามวา่ 
“เป็นท่ีอยูข่องเทพยดา”    จากนัน้นําทา่นนมสัการพระพทุธรูปท่ีวัดผู่
จีซ้ื่อ普济寺เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุ 1 ใน 3 แหง่ของผู่ถวัซานอายกุวา่ 900 
ปี สร้างในสมยัราชวงศ์ซง่เหนือปี ค.ศ.1080 เพื่อถวายแดอ่งค์พระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวร ภาย ในมีวิหาร 9 แหง่  เป็นวดัเดียวเทา่นัน้ท่ี
พระอุโบสถมีรูปปัน้พระแม่กวนอิมเป็นองค์ประธาน แทน
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พระพทุธเจ้า และ มีรูปปัน้พระแม่กวนอิม 32 ปาง อยูส่องข้าง  แตล่ะองค์จะมีโฉมหน้าและการแตง่กายที่
ตา่งกนัซึง่ปัน้ขึน้ตามคําบรรยายในตํานาน     
นําทา่นนมสัการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดฝ่าวี่ 法雨寺 ซึง่เป็นวดัท่ีมีฐานะสงูสงัเกตไุด้จากสิง่ของท่ีใช้ตกแตง่วดั
ทัง้หมดจะเป็นสเีหลอืงวดันีส้ร้างโดยจกัรพรรด์ิถังซี 

 
 
 
 
 

แล้วนําทา่นสกัการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้  สงู 33 เมตร ยืนประทบั 
บนฐานดอกบวั ทําพธีิเบิกเนตร ปี 1997  สร้างด้วยเงินศรัทธาท่ีบริจาค
จากพทุธศาสนิกชนเป็นเงิน 270 ล้านหยวน  นําทา่นเดินทางสู ่วัดพระ
แม่กวนอิมไม่ยอมไป 不肯去观音院  สาเหตท่ีุช่ือวดันีคื้อเม่ือปีค.ศ. 
916 ได้มีพระชาวญ่ีปุ่ นช่ือหุ้ยเออ๋ ได้แอบนํารูปสลกัพระแม่กวนอิมจาก
ภเูขาอู่ไถซาน ซึง่ก็เป็นพทุธคีรีหนึง่ในสีข่องจีนลงเรือ เพื่อจะนําไป
ประดิษฐาน ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือลอ่งเรือมาจนถงึหมู่เกาะผูถ่อ ซาน
แหง่นีก็้เกิดพายลุกูใหญ่ขึน้ทําให้เรือไม่สามารถแลน่ตอ่ไปได้ จึงนํารูป
สลกัพระแม่ฯขึน้ฝ่ังเพื่อรอพายสุงบ แล้วพายก็ุสงบลงทนัที เม่ือเห็น
เช่นนัน้ก็ได้นํารูปสลกัพระแม่ฯ ลงเรือเพื่อจะเดินทางตอ่ ทนัใดนัน้ก็เกิด
พายขุึน้อีกจึงจําเป็นต้องนํา รูปสลกัพระแม่ฯ ขึน้ฝ่ังอีก
ครัง้ เกิดเหตกุารณ์เช่นนีข้ึน้ถึง 3 ครัง้ด้วยกนั พระหุ้ย
เอ๋อ จึงได้ตัง้จิตอธิษฐานวา่ หากชาวญ่ีปุ่ นจะไม่ได้ชม
บุญของพระแม่กวนอิมองค์นีก็้ขอให้เกิดพายขุึน้อีกครัง้ 
ทนัใดนัน้ก็เกิดพายขุึน้โดยฉบัพลนัให้ทกุคนได้เห็น
ประจกัษ์ ดงันัน้พระหุ้ยเอ๋อจึงจําเป็นต้องอญัเชิญรูป
แกะสลกัพระแม่กวนอิมขึน้ฝ่ังและสร้างศาลาเล็ก ๆ เพียงพอแคก่นัแดด-ฝนไว้ เทา่นัน้ แล้วก็เดินทางจากไป 
ตอ่มาภายหลงัได้มีการสร้างตอ่เติมโดยบรรดาชาวบ้านผู้ มีจิตศรัทธา จนกลายมาเป็นวดัท่ีเห็นกันใน 
ปัจจุบนัสว่นช่ือของวดัก็ได้เรียกกนัตามตํานานท่ีเลา่ขานกนัมา   

นําทา่นเท่ียววัดไผ่ม่วง 紫竹林 ท่ีมีรูปพระแม่กวนอิมทําด้วยหยกขาว ทางเข้าประตวูดัมีภาพแกะสลกัพระ
อรหนัต์ภาพละ 9 องค์อยู ่2 ภาพ ท่ีพทุธศาสนิกชนไทยสร้างถวาย   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักบนเกาะผู่ถัวซาน 普陀山祥生大酒店  Xiangsheng Grand Hotels & Resorts Mountain Putuo 

   ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม        (3)  เกาะผู่ถัวซาน –  หนิงปอ – อุทยานเสวี่ยโต้วซาน – บ้านเก่าเจียงไคเช็ค    

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นนัง่เรือกลบัฝ่ัง จากนัน้โดยรถโค้ชปรับอากาศนําทา่นสู่
เมืองหนิงปอ 宁波 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) 
ตัง้อยูใ่นมณฑลเจ้อเจียง ติดชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกของ
จีน มีพืน้ท่ี 9,672 ตร.กม. หนิงปอ หมายถึง "คลื่นทะเลอนั
เงียบสงบ" เป็นช่ือท่ีเหมาะอยา่งยิ่งกบัเมืองริมฝ่ังทะเลท่ีมีฉาก

หลงัเป็นภเูขาและทา่เรือตามธรรมชาติแหง่นี ้ เป็นหนึง่ในเมือง
เก่าแก่ท่ีสดุของจีน และเป็นเมืองทา่ท่ีทนัสมยัและได้รับการ
พฒันาโดยเช่ือมตอ่กบันครเซี่ยงไฮ้  

นําทา่นสู ่อุทยานเสวี่ยโต้วซาน 雪窦山  จดัเป็นวนอุทยาน 

แหง่ชาติระดบั AAAA ภเูขาสงู 800เมตร มีพืน้ท่ี 85.3 ตาราง
กิโลเมตร หา่งจากหนิงปอ 20กิโลเมตร  นบัเป็นพทุธคีรีอนัดบั
ท่ี 5 และเป็นจุดชมวิวท่ีสาํคญัในมณฑลเจ้อเจียง ภเูขาลกูนีใ้น
อดีตประมาณ 145ล้านปีมาแล้วเคยเป็นภเูขาไฟ และปะทุ
อยา่งแรงเม่ือ 10ล้านปีก่อน ทําให้เกิดร่องรอยการเคลือ่นตวั
ของชัน้หินกลายเป็นภเูขายงัปัจจุบนั นําทา่นนมสัการท่ี วัด

เสวี่ยโต้ว 雪窦寺  ตัง้อยูใ่จกลางภเูขา วดันีส้ร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์จินตะวนัตก ( ค.ศ.291 )  และเจริญรุ่งเรืองในสมยั
ราชวงศ์ถงัและซง่ ตํานานเลา่วา่พระศรีอริยเมตไตรยภพหนึง่
ได้จุติมาเกิดในรูปของพระพงุยุ้ย จําพรรษาท่ีวดัแหง่นี ้โดยพระ
รูปนีช้อบออกธุดงค์สะพายยา่มท่ีมียารักษาโรค เท่ียวแจกจ่าย
ยาให้แก่ชาวบ้าน เม่ือทา่นมรณภาพชาวบ้านจึงได้สร้างรูปปัน้
ไว้เป็นท่ีกราไหว้บูชา  ท่ีประตวูดั มีคําจารึกท่ีเขียนโดย เจียงไค
เช็ค เม่ือปี ค.ศ. 1927  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นสูเ่มืองเฟิงหวั  หา่งจากเมืองหนิงปอไป 30ไมล์ ซึง่เป็น 
บ้านเก่าเจียงไคเช็ค มีพืน้ท่ีครอบคลมุ 4,800 ตารางเมตร 
ลกัษณะการสร้างแบบสมยัราชวงศ์ชิง มีอาคารพืน้ท่ี 1,850
ตารางเมตร บริเวณบเนมีตกึทัง้หมด 6 หลงั 
เจียงไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีของจีน  เป็นหวัหน้าพรรคก๊ก
มินตัง๋  ระหวา่ง ค.ศ.1928-1975 จนกระทัง่พรรคคอมมิวนิสต์
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สามารถท่ีจะปฏิวติัพรรคก๊กมินตัง๋ได้สาํเร็จ  กองทพัของจอมพลเจียง 
ไคเช็ก พา่ยแพ้ทา่นจึงถอยหนีมาตัง้หลกัยูท่ี่เขตพืน้ท่ีอิสระทางตอน
เหนือ นัน่ก็คือ เกาะไต้หวนันัน่เอง โดยคนท่ีมาพร้อมกบัจอมพลเจียง ไค
เช็ก ก็จะเป็นคนจีนท่ีเห็นด้วยกบัระบอบประชาธิปไตยและต้องการใช้
ชีวิตแบบประชาธิปไตย ในวยัเด็กเจียงมีช่ือเร่ิมแรกวา่ "จูไท"่ ครอบครัว
ของเจียงมีฐานะท่ีดีได้รับการเคารพนบัถือจากผู้คนในเมือง บิดาและ
มารดา เป็นครอบครัวท่ีทําการค้าเกลอืและใบชา  ในช่วงท่ีเจียงเร่ิมเรียน 
เขามีความสนใจในการสงครามอยา่งมาก มีการเลน่เอาไม้มาทําเป็น
ดาบและอาวธุจําลองเป็นสนามรบหลงัเลกิเรียนอยูเ่ป็นประจํา โรงเรียน
ประถมของเจียงได้สอนวิชาลทัธิขง  จือ้และปรัชญาจีนโบราณ เจียงจึงได้เปลีย่นช่ือจาก "จไูท"่ 
เป็น ไคเชก (介石) ในสาํเนียงแบบเจ้อเจียง หรือ เจีย้ฉือ  ท่ีแปลวา่ หินบริสทุธ์ิ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักหนิงปอ  宁波万达索菲特  Sofitel Wanda Ningbo ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ ส่ี           (4)   ศาลาเทียนอีเก๋อ – เมืองเส้าซิง – ทะเลสาบตงหู – พิพิธภณัฑ์เหล้าเหลืองเซ่าซิง  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่น ชมศาลาเทียนอีเก๋อ 天一阁  หอเก็บหนงัสอืโบราณท่ี
มีความเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้แต่สมยัราชวงศ์หมิง 
โดบเก็บสะสมตําราไว้นบัหม่ืนนบัแสนเลม่  เดิมท่ีน่ีเป็นบ้าน
ของ ฟ่าน ฉิน เสนาบดีทางทหารคนสาํคญัในสมัยราชวงศ์หมิง 

มีเนือ้ท่ีกว้างขวางราว 31,000 ตารางเมตร  ตัง้แตท่างเข้าจะได้
สมัผสัมรดกทางวฒันธรรมของจีนมากมาย ไมว่า่จะเป็นศิลปะ
แกะสลกัหินอนัมีช่ือเสยีงรูปม้า 8ตวั หรือเกีย้วเจ้าสาวท่ีสวย
ท่ีสดุแห่งหนึง่บนโลก สงู 3เมตร ยาว 1.5เมตร กว้าง 95
เซนติเมตร หนกั 2,000กิโลกรัม จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมือง
เส้าซิง 绍兴    ( ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง ) เมืองแหง่
ประวติัศาสตร์บนดินแดนสามเหลีย่มปากแม่นํา้แยงซี ได้รับการ
ยกยอ่งวา่เป็น “เมืองแหง่ชนชัน้สงู” “เมืองอนัดบัหนึง่แหง่
มณฑลเจ้อเจียง” อดีตราชธานีของแคว้นเยวใ่นสมยัชุนชิวจัน้
กวอ๋   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเท่ียวชม ทะเลสาบตงหู 东湖เป็นหนึง่ในสามทะเลสาบ
ท่ีมีช่ือเสยีงในมณฑลเจ้อเจียง แม้วา่ทะเลสาบตงหจูะมีขนาด
เลก็เน่ืองจากมีทิวทศัน์ท่ีแปลกและถํา้แปลก ๆ ทะเลสาบตงหู
ได้กลายเป็น ทะเลสาบท่ีหายาก  มีทิวทศัน์ท่ียอดเยี่ยม เช่นถํา้ 



6 

 

Taogong dong และ ถํา้ Xiantao รวมถึงสิง่ประดิษฐ์เช่งศาลา สะพาน ทะเลสาบ ทิวทศัน์ธรรมชาติของ
ภเูขา ยงัคงเป็นสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ซุนยตัเซ็น Tao ChengZhan , Xu Xilin,และหลูซ่ิ่น นกั
ประพนัธ์ นกัคิด นกัเขียน และกวีคนสาํคญัของจีน ท่ีชอบมาเยี่ยมชมทะเลสาบและเพื่อหารือเร่ืองการ
ปฏิวติั  

 

 
 
 
 
 
 
จากนัน้นําทา่นชม พพิิธภณัฑ์เหล้าเหลืองเซ่าซิง 

黄酒博物馆 เหล้าเหลอืงมีมาตัง้แตส่มยัโบราณของจีน เป็น
เหล้าโบราณติด 1 ใน 3 ของโลก ในแตล่ะปี เมืองเซา่ซิงซึง่ได้
ช่ือวา่เป็นแหลง่เหล้าเหลอืงของจีน จะจดังานประมลูขึน้เพื่อ
สร้างช่ือเสยีงของเหล้าเหลอืง ให้เหล้าเหลอืงมีคุณคา่มากขึน้ 
ตลอดจนดงึดูดผู้บริโภคชาวตา่งชาติ 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พักเส้าซิง 绍兴开元名都大酒店 New Century Grand Hotel (Shaoxing branch) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า          (5)      เขตภมูิทศัน์เคอหยาน  – เมืองเส้าซิง – เมืองอูเจิน้ - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิน้      

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 ชม  เขตภมูิทัศน์เคอหยาน 柯岩凤景区 บนรอยตอ่กบั

ทะเลสาบเจีย้นหอูนังดงามแปลกตาด้วยผาหินแกะสลกั  
ทะเลสาบ นํา้ตก ไม้งาม บ้านสวย สร้างขึน้ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ฮัน่ 
มีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 1,800 ปี   
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองโบราณอูเจิน้ 乌镇西栅 ( ใช้
เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง ) ตัง้อยูใ่นเมือง "ถงเซียง"มณฑลเจ้อเจียง

ทางภาคตะวนัออกของจีน 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิน้  เอกลกัษณ์ของ
หมู่บ้านโบราณแหง่นี ้นอกจากจะเป็นความโดดเดน่ของ
โบราณนํา้สถานท่ีมีอายนุบัพนัปีแล้วจุดเดน่ท่ีอยูคู่ก่บั
สายนํา้ท่ีไม่เคยหลบั เป็น "สะพานหินทรงโค้ง" ข้างทาง
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เต็มไปด้วยต้นหลวิย้อยระย้าเหมือนม่านธรรมชาติดตูระการตา ยิ่งเม่ือนัง่เรือแจวชมสองฝ่ังข้างทางได้เห็น
ธรรมชาติรอบสองฝ่ังคลอง คณุจะประทบัใจไปกบัสิง่ปลกูสร้าง ท่ีล้วนใช้สโีทนดํา ท่ีแม้แต่หลงัคาทรง
แหลมก็ทาด้วยสดํีาเหมือนกนัทกุหลงั มองไปท่ีสองฝากฝ่ังแม่นํา้ เต็มไปด้วยบ้านเรือนท่ีดดัแปลงเป็น
ร้านอาหาร โรงแรมเลก็ๆ แตค่งความเป็นเอกลกัษณ์ดัง้เดิม ดสูวยงามมีระเบียบ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะทางการ
จีนเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการดแูล ซอ่มแซม และอนรัุกษ์บ้านเรือนให้คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมเก่าแก่ 
ตัง้แตส่มยัราชวงศ์หมิง และราชวงศ์แมนจู  
 
 

 

 

 
 
 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักในเมืองโบราณอูเจิน้  乌镇通安客栈   Wuzhen Tong’an Inn ระดับ 5ดาวหรือเทียบเท่า   

 ** พกัในเมืองโบราณอูเจิน้ บรรยากาศสร้างเลยีนแบบย้อนยคุ อิสระยามค่ําคืนด่ืมด่ําบรรยากาศในเมือง
โบราณอูเจิน้ท่ียงัคงอนรัุกษ์ไว้อยา่งดี เปรียบเสมือนทา่นย้อนยคุสมยัจีนโบราณ 
 
 
 
 
 

 

วันที่หก           (6)   อู่เจิน้  - นครเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ 

    ต่ืนเช้ารับอรุณทา่มกลางเมืองโบราณอูเจิน้ 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลงัอาหารเช้า อิสระเดินเท่ียวชม เมืองโบราณอูเจิน้  
เมืองโบราณท่ีมีอารยธรรมนบัพนัปี บ้านเรือนจะมีรูปทรง
แตกตา่งเป็นเอกลกัษณ์ เมืองนีห้า่งจากนครเซี่ยงไฮ้
ประมาณ 140 กม. ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์มาตัง้แต่
สมยัราชวงศ์หมิง ราชวงศ์แมนจู มีพพิิธภณัฑ์
ประวติัศาสตร์ ประเพณีและเคร่ืองแตง่กายของชาวจีน
เม่ือสมยั 100 ก่อน อูเจิน้เป็นหนึง่ในหกเมืองโบราณหลกัแหง่เจียงหนาน ช่ือเรียกรวมๆ ดินแดนท่ีอยูต่อนใต้
ของแม่นํา้แยงซ ี มีอายมุากกวา่ 1300 ปี และใช้การสญัจรทางนํา้เป็นหลกั มีคลองไหลผา่นสลบักนัไปมา
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ภายในเมือง จุดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ของเมืองโบราณนีคื้อสะพานหินทรงโค้ง และต้นหลวิท่ีย้อยลงมาเหมือน
เป็นม่าน ความเป็นระเบียบของการจดัการสิง่ปลกูสร้าง ร้านค้า ร้านอาหาร  

10.00 น. จากนัน้เดินทางโดยรถโคช์กลบันครเซี่ยงไฮ้ “นครปารีส

แห่งตะวนัออก ” เน่ืองจากเป็นเมืองศนูย์กลางความเจริญ
ด้านตา่งๆ ของภมิูภาค ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน 
การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเท่ียว เซี่ยงไฮ้จึง
นบัเป็นความภาคภมิูใจของชาวจีน โดยถือได้วา่เซี่ยงไฮ้เป็น
สญัญาลกัษณ์ของจีนยคุใหม่ในด้านความก้าวหน้าและ
ความทนัสมยั  

 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  สมควรแก่เวลานําทา่น เดินทางสูส่นามบินผูต่ง อาคาร T2 
17.20 น. นําทา่นเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 665  

21.15 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

  ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ   
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อัตราค่าบริการ    
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป 41,900 บาท 6,800 บาท  

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน  20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเท่ียว      บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            
   คา่นํา้หนกัเกิน 20 ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 15,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 25ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การ 
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เส่ียงถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
      กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     

 หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศต่างๆหรือถกูขึน้บญัชี

ดํา ห้ามเข้าประเทศนัน้อีก   


