Shanghai FUN

กำหนดกำรเดินทำงวันที่ วันที่ 24-28 พ.ค.61 , วันที่ 1-5, 7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย.-2 ก.ค.61
วันแรก
07.30 น.

10.35 น.
15.50 น.

ค่า

สนามบินสุ วรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4ประตู 3 บริ เวณ
ISLAND-Dโดยสายการบิน THAI AIRWAYSINTERNATIONALโดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ
อานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิ นฟ้ าสู่ นครเซียงไฮ้ โดยสายการบินTHAI AIRWAYSINTERNATIONALเที่ยวบินที่ TG 664
เดินทางถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็ น“นครปารี สแห่งตะวันออก”ปัจจุบนั เซี่ยงไฮ้เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทาธุ รกิจมากมายตัวเมืองเซี่ ยงไฮ้ต้ งั อยู่
ริ มแม่น้ าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ าแยงซี เกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ งใหม่ และเขตผูซ่ ี เมือง
เก่า กั้นโดยแม่น้ าหวงผู่ หลักจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั EXPRESS BY HOLIDAY INN
HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีส่ อง

เซี่ยงไฮ้ –หาด ไว่ทาน – หอไข่ มุก+พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขึผ้ งึ้ – กายกรรมERA

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่ บริ เวณเขตไว่ทาน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวง
ผูม่ ีความยาวจากเหนื อจรดใต้ถึง4 กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปี
แห่งชาติจีน”ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคาร
ที่สาคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของไว่ทานเป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรมที่หลากหลาย
เช่น สถาปั ตยกรรมแบบโรมันโกธิ ค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-

เทีย่ ง

ค่า

ตะวันตก เป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ
เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านขึน้ หอไข่ มุกหอไข่มุกเป็ นหอส่ ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ความสู งของหอคอยนี้ สู งถึง 468 เมตร ถือเป็ นหอคอยที่มี
ความสู งที่สุดในเอเชีย และสู งเป็ นอันดับ 5 ของโลก ลักษณะภายนอกเหมือน
ไข่มุกต่อเรี ยงกัน 11 ลูก มีเสาค้ าทั้งหมด 3 เสา ใจกลางประกอบด้วยลิฟท์ความเร็ ว
สู ง 6 ตัว แต่ละตัวมีความเร็ วในการขนส่ งผูโ้ ดยสารได้ถึง 7 เมตรต่อ 1 วินาที นา
ท่านชมวิว และที่พิเศษสุ ดๆ คือที่พ้นื ของชั้นนี้น้ นั จะมีส่วนที่เป็ นกระจกให้ ซึ่ง
สามารถมองลงมาข้างล่างได้ จากนั้นนาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ที่แสดงถึง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของนครเซี่ยงไฮ้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมEra Intersection of
Time เป็ นการโชว์ผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนและความทันสมัยได้ดว้ ยกัน
อย่างลงตัว เป็ นการศิลปะแสดงใหม่ล่าสุ ด ที่ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวน
ปั จจุบนั นี้ถือว่าเป็ นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย
ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดงประกอบเสี ยงสี ไฮเทค ผาดโผนเร้า
ใจ ชมการแสดงชุดวงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ ไซด์ไต่ลูกโลก (8 คัน) ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้ มปุ้ ยโอ่งมังกร ฯลฯ
จบโชว์นาท่านสู่ ที่พกั EXPRESS BY HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีส่ าม

สวนสนุก DISNEY LAND (รวมค่ าเข้ าและรถไฟดิสนีย์แลนด์ ไป-กลับ)

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม นาท่านสู่ ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยง
ไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็ นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนียแ์ ลนด์ทวั่ โลก มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รอง
จากดิสนียแ์ ลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริ ดา สหรัฐฯ และเป็ นสวน
สนุกดิสนียแ์ ลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่ นเขตฉวนซา ใกล้กบั
แม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผูต่ ง สวนสนุกเซี่ ยงไฮ้ดิสนียแ์ ลนด์มี
ขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ถึง 3 เท่า ใช้เวลาร่ วม 5 ปี ใน
การก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้ นราว 5.5พันล้านเหรี ยญหรื อราว
180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็ นทรัพย์สินของดิสนี ยร์ ้อยละ 43 ที่เหลือเป็ นของ ซัง่ ไห่ เสิ่ นตี้ กรุ๊ ป
กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่ วนต่างๆ ที่อดั ฉี ดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลกาไรในอนาคต
ในสวนสนุกจะไฮไลต์ดว้ ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีท้ งั หมด
6 ธี มพาร์ คด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland,
Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่ องเล่นหวาดเสี ยว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ ใน
ส่ วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็ นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ
สมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ ขลัง ดิสนีย ์ และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจาก
การ์ตูนดิสนียเ์ รื่ อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้กนั ที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ ง แหล่งทานอาหาร และ
ความบันเทิงต่างๆ อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉายเรื่ อง
Lion King ด้านโซน Wishing Star Park ก็จะเป็ นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบ
ทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริ บอย่างเว่อร์ วงั เหมาะกับคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั

(อาหารเทีย่ งและอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวเครื่องเล่นของท่าน) พัก
ที่ EXPRESS BY HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันทีส่ ี่
เช้า

เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่ องทะเลสาบซีหู – ถนนโบราณเหอฝั่ง – หมู่บ้านใบชา
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว 1ใน 6 นครโบราณของจีนได้รับ
สมญาว่าเป็ นเมืองสวรรค์บนดิน เมืองแห่งผ้าไหม สาวสวยและวิวทิวทัศน์งาม

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านล่ องเรื อทะเลสาบซีหู ซึ่ งกวีจีนบรรยายเปรี ยบเปรยว่า
“ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริ ยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซี หูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความ
ยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูใหม่ ลอด 3 สะพานดัง เข้าสู่ เขต
ทะเลสาบซี หูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซี หู ซึ่ งได้แก่ ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนาน
ผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผอ่ นคลายในนคริ นทร์
จากนั้นนาท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็ นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอัน
เก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 12 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880
กว่าปี ก่อนขณะที่เมืองหังโจว เป็ นราชธานี อยูน่ ้ นั ถนนเหอฝั่งเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้า
ในสมัยนั้น ถนนเหอฝั่งในปั จจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึ งสภาพดั้งเดิมของสิ่ งปลูกสร้างโบราณส่ วนหนึ่ง แล้วบ้านเรื อนทั้ง
สองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุงหลังคาสี คราม มีลกั ษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนน
สายนี้ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป มีสินค้าพื้นเมือง และสิ นค้าที่ระลึกให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้ อสิ นค้าของฝาก
ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ข้ ึนชื่อของจีน ให้ท่านได้
ชิมชาขึ้นชื่อ โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั HANGZHOU NEW CENTURY GRAND
HOTEL ระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า

หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – นานกิงลู่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า
เทีย่ ง

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับเมืองเซี่ยงไฮ้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านช้อปปิ้ งย่านถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็ น
แหล่งศูนย์กลางสาหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ชื่อดังกว่า
10ห้าง ร้านค้าต่างๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสี สันและความบันเทิงให้กบั ผู ้
ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสี ยงและคึกครื้ นที่สุดของนครเซี่ ยงไฮ้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่TG 665
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

17.25 น.
21.00 น.

**********************
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและเวลา**

ข้อควรระวัง!!!ท่านใดที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ)
กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
วันเดินทำง (TG664 – TG665)

ช่วงเดือน พค – มิถุนำยน 2561

ผูใ้ หญ่ *ไม่มีรำคำเด็ก*

พักเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ

28,900

4,000.-

**โปรแกรมนี้ ไม่มีรำคำเด็กและขอสงวนสิทธ์ออกเดินทำง 15 ท่ำน ขึ้ นไป**
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
-ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน 4 วันทาการ / ภาษีสนามบินไทย-จีน
-ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้ องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้ อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์,วิดีโอ
- ค่าทิปไกด์ คนขับและหัวหน้ าทัวร์ วันละ 30 หยวน จานวน 5 วัน รวมเป็ นเงิน 150 หยวน(750 บาท)
เงื่อนไขกำรให้บริกำร มัดจาท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
กำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1–6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
**ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**
หมำยเหตุ
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
บริษัทฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง
ความล่าช้ า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ ท่านเกิดประโยชน์และความสุข
ในการท่องเที่ยว
เงื่อนไขและข้อควรทรำบในกำรจองทัวร์
ตามรายการต้ องเข้ าร้ านช้ อป คือ นวดฝ่ าเท้ า, ผ้ าไหม,ชา,หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์จึงต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซ้ อื ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้ นแต่ละร้านใช้เวลา
ในการนาเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง

บริษทั มีวงเงินประกันในกำรเดินทำงประมำณ 1,000,000 บำท

