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ก ำหนดกำรเดินทำง      15 – 19 กุมภำพันธ์ 2563                                 
  22 – 26 กุมภำพันธ์ 2563                                 

วันที่แรก       (1)  กรุงเทพฯ  สุวรรณภมูิ  -  เซี่ยงไฮ้       
08.00 น.        พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  4 ประต ู3 เคาน์เตอร์สายการบิน

ไทย  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมั  ภาระและเอกสาร  
10.35 น.        โดยเท่ียวบินท่ี TG 664  น าทา่นเหินฟ้าสูเ่มืองเซี่ยงไฮ้     

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง   
    เวลาท่ีเมืองจีน เร็วกวา่ กรุงเทพฯ  1 ชัว่โมง   
15.50 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซี่ยงไฮ้ เมืองท่ีเจริญท่ีสดุในประเทศจีน และยงัเป็นศนูย์กลางทางการเงิน

การธนาคารและยงัเป็นแหลง่ท่ีนกัลงทุนตา่งชาติเข้ามาลงทนุ มีพืน้ท่ีประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ 18 ล้านคน   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

 น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

VIPทัวร ์– UNSEEN มหานครเซ่ียงไฮ้ 5 วัน  
เปิดประสบการณใ์หมพ่กัโรงแรมในเหมอืง! อนิเตอรค์อนตเินนทลั เซ่ียงไฮ้ วนัเดอร ์

  ตอ้นรบัฤดใูบไม้ผล ิชมสวนดอกเหมยบานสะพรัง่ 1 ปีมคีรัง้ 
  ทวัรร์ะดบัเฟิรส์คลาส ลิม้รสอาหารขึน้ช่ือ พกั 5ดาวทา่มกลางอุทยาน -เมอืงโบราณ 
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ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
พกัเซี่ยงไฮ้  Hotel Indigo Shanghai Hongqiao 上海虹桥英迪格酒店  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่สอง       (2)  เซี่ยงไฮ้ – เมืองอู๋ซี  – สวนดอกเหมย -  หมู่บ้ำนพทุธศำสนำ เนียนฮัววำน 
 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอุตสาหกรรมโบราณ อู๋ซี (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองอู๋ซีกอ่ตัง้ขึน้เม่ือ 3,000 
ปีก่อนโดยเจ้าชายสองพระองค์ผู้ลีภ้ยัมาจากตอนเหนือ
ของจีน ทัง้สองพระองค์เรียกดินแดนบริเวณนีว้า่ 'เหมย' 
(Mei) เน่ืองจากมีการขดุท าเหมืองดีบุกในบริเวณใกล้เคียง 
เมืองนีจ้ึงเป็นท่ีรู้จกัในช่ือวา่ 'หยซูี' (Youxi -เมืองท่ีมีดีบุก) 
จนกระทัง่แร่ดีบุกจึงขดุจนหมดเม่ือประมาณปีพ.ศ.568เมืองนีจ้ึงถกูเรียกในช่ือปัจจุบนั และเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทะเลสาบไทห่พูาดผา่นแบง่เมืองออกเป็นสอง
สว่น เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีได้รับการพฒันาเม่ือไมน่านมานี ้จึงถกูขนานนามวา่ "เซี่ยงไฮ้น้อย"  

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม สวนดอกเหมย (梅园内的梅花 ) ฤดหูนาว
ก าลงัจะจากไป ฤดใูบไม้ผลก็ิคอ่ยเข้ามา ท่ีประเทศจีน
อากาศเร่ิมอุ่นขึน้นิดๆ ประมาณ 15 องศา ดอกไม้ก็เร่ิม
ทยอยบานกนัแล้ว อีกสกัพกัประมาณปลายเดือนนีถ้ึงต้น
เดือนเมษายน ตามสวนสาธารณะท่ีน่ีก็คงจะเต็มไปด้วย
ดอกไม้ท่ีบานสะพร่ังตามถนนสองข้างทางก็เร่ิมมีดอกไม้
บานบ้างแล้ว   

 

 
 

 

 

 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูห่มู่ บ้ำนพุทธศำสนำ-เนียน
ฮัววำน ตัง้อยูภ่เูขาทางตอนใต้ และใกล้กบัทะเลสาบ 
Taihu  มีพืน้ท่ี 1,600 ไร่ พืน้ท่ีก่อสร้างประมาณ 
350,000 ตารางเมตร เป็นสถานท่ีพกัผอ่น ทอ่งเท่ียว
ทางวฒันธรรม เป็นหมู่บ้านโบราณจ าลองมาท่ีใหญ่
และอลงัการมากครับ ข้างในมีมมุสวยๆให้ถ่ายรูปเต็ม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
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ไปหมดมีครบทัง้ ทะเลสาบ สะพานข้ามน า้ ตกึ บ้าน จ าลองวดั สถาปัตยกรรม สลบักบัการปลกูไม้ประดบั
ตา่งๆท่ีสวยงามสลบักบัร้านค้าเยอะมาก 
 
 

 

 
 

 
 

 
ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

  พกัในอุทยานท่ี Nianhua Inn Wuxi Nianhuawan 无锡拈花湾拈花客栈 หรือเทียบเทา่ 
อิสระทา่น เดินเลน่ชมแสงสใีนอุทยานยามค ่าคืน 
 
 

 

 

 
 

 
วันที่สำม      (3)     พระพุทธรูปหลินซัน + ศำลำฝำนกง - เมืองอู๋ซ ี– เมืองโบรำณอูเจิน้ + ล่องเรือ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
น าทา่นนมสัการ พระพุทธรูปหลินซนั  (นัง่รถรางแบตเตอร์ร่ี) ซึง่
ประดิษฐานอยูท่ี่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไทห่ ู  เป็นพระพทุธรูปทอง
ส าริดท่ีมีความสงูถึง 88 เมตร หนกั 700 ตนั   ปรางค์ยืนแลดสูงา่
งามและนา่ เลือ่มใสยิ่ง เป็นพระยืนทองเหลอืงท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
บนัไดหน้าวดัขาขึน้ด้านซ้ายสร้างเป็นฝ่ามือทรงห้ามญาติของ
พระพทุธเจ้า เรียกวา่ “ฝ่ามือหนึง่เดียวแหง่ใต้หล้า” ด้านหน้าวดั
สร้างเป็นก าแพงแกะสลกัเร่ืองราวตา่ง ๆ ของพทุธศาสนายาว
ประมาณ 50 เมตร ช่ือ “ก าแพงหนึง่เด่ียว” แหง่ประเทศจีน หน้า
ลานจตัรัุสเป็นปางพระองค์ประสติู 9 มังกรสรงน ำ้ พระสงู 25 
เมตร สร้างด้วยทองสมัฤทธ์ิ ยืนบนดอกบวั และดอกบวัจะบาน
ตามดนตรี  และมงักรก็จะพน่น า้สรงพระตามดนตรีและมีเสยีงสวดมนต์   
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จากนัน้น าทา่นชม ศำลำฝำนกงวดัหลงิซาน ตัง้อยูริ่มทะเลสาบไท่
หท่ีูกว้างใหญ่ อยูเ่ชิงเขาหลงิซานท่ีสวยงาม เป็นกลุม่
สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลงัการ ด้านข้างๆของศาลาฯ เป็น
พระพทุธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองส าริดท่ีเขาหลงิซาน หรือ
ตามภาษาจีนเรียกวา่ "หลงิซานต้าฝอ" ซึง่มีความสงู 88 เมตร 
หนกั 700 ตนั ปางห้ามญาติ และมีพระพกัตร์สงา่งาม ศาลาฯ มี
เส้นผา่ศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบง่กลุม่สถาปัตยกรรมเป็นฝ่ังตะวนัออกและ ตะวนัตก มีพืน้ท่ีกวา่ 7
หม่ืนตารางเมตร มีทางเดินเช่ือมระหวา่งต าหนกักบัอาคารตา่งๆ บนหลงัคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลงั
เป็นแทน่เซน่ไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมตา่งกบัวดัวาอารามทัว่ไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ท าเป็น
ระเบียงยาว เสาค า้หลกัและเสาโค้งยาว การสร้างหลงัคาโค้งสงูและห้องโถงท่ีกว้างใหญ่ ไม่เพียงแตส่ะท้อน
ให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลกึซึง้และสงูสง่ของพทุธศาสนาเทา่นัน้ หากยงัน าเอาวฒันธรรมดัง้เดิมมาผสมผสาน
กบัปัจจยัแวดล้อมในปัจจบุนั นบัได้วา่ เป็นสถาปัตยกรรมทางพทุธศาสนาท่ียอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายใน
ศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลกัไม้ตงุหยางท่ีละเอียดประณีต ภาพฝาผนงัด้วยฝีมือของนกัเขียนภาพถ า้
ตนุหวงท่ีมีช่ือเสยีง เคร่ืองประดบัชิน้ใหญ่ท่ีท าด้วยแก้วคริสตลัส ีเคร่ืองเขินเมืองหยางโจวท่ีมีฝีมือบรรจง
ประณีต ภาพสนี า้มนัขนาดใหญ่ รวมทัง้ รูปสลกันนูสงู แสดงพทุธประวติั เหมือนเดินเข้าสูพ่ิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บ
สะสมมรดกทางวฒันธรรมที่หลากหลาย ศิลปหตัถกรรมอนัล า้คา่เหลา่นีต้า่งสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมที่มี
ประวติัอนัยาวนานอยา่งมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสงา่งามนา่เกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพทุธ
ศาสนา  
 

 

 

 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นสูเ่มืองโบรำณอูเจิน้   เป็นท้องถ่ินเก่าแก่ อุดมไป
ด้วยโบราณสถานและโบราณวตัถ ุ ต าบลอูเจิน้ตัง้อยูใ่นเมือง "ถง
เซียง" มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวนัออกของจีน อยูริ่มคลองขดุ 
"ต้ายุน่เหอ" ซึง่เป็นคลองขดุท่ียาวท่ีสดุของโลก น าทา่นล่องเรือ
ชมเมืองโบรำณอูเจิน้  เอกลกัษณ์ของหมูบ้่านโบราณแหง่นี ้
นอกจากจะเป็นความโดดเดน่ของโบราณน า้สถานท่ีมีอายนุบั
พนัปีแล้วจุดเดน่ท่ีอยูคู่ก่บัสายน า้ท่ีไม่เคยหลบั เป็น "สะพานหิน
ทรงโค้ง" ข้างทางเต็มไปด้วยต้นหลวิย้อยระย้าเหมือนม่าน
ธรรมชาติดตูระการตา ยิ่งเม่ือนัง่เรือแจวชมสองฝ่ังข้างทางได้
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เห็นธรรมชาติรอบสองฝ่ังคลอง คณุจะประทบัใจไปกบัสิง่ปลกูสร้าง ท่ีล้วนใช้สโีทนด า ท่ีแม้แตห่ลงัคาทรง
แหลมก็ทาด้วยสดี าเหมือนกนัทกุหลงั มองไปท่ีสองฝากฝ่ังแม่น า้ เต็มไปด้วยบ้านเรือนท่ีดดัแปลงเป็น
ร้านอาหาร โรงแรมเลก็ๆ แตค่งความเป็นเอกลกัษณ์ดัง้เดิม ดสูวยงามมีระเบียบ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะทางการจีน
เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการดแูล ซอ่มแซม และอนรัุกษ์บ้านเรือนให้คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมเก่าแก่ ตัง้แต่
สมยัราชวงศ์หมิง และราชวงศ์แมนจู  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
  อิสระดื่มด ่าบรรยากาศในเมืองโบราณอูเจิน้ยามค ่าคืน 
 

 
 

 

  

 
 

      พกัในเมืองโบราณอูเจิน้  Waterside Resort Wuzhen 乌镇枕水假日酒店  ระดบั 5ดาว หรือเทียบเทา่   
 

วันที่ส่ี           (4)    เมืองโบรำณอูเจิน้ – เซี่ยงไฮ้ – หำดไว่ทำน - ตลำดร้อยปีเฉิงหวงัเมี่ยว  -  
                         InterContinental Shanghai Wonderland โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทลั เซี่ยงไฮ้ วันเดอร์ 

เช้า    ต่ืนเช้ารับอรุณทา่มกลางเมืองโบราณอูเจิน้ 
      บริการอาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

หลงัอาหารเช้า อิสระเดินเท่ียวชม เมืองโบรำณอูเจิน้  เมือง
โบราณท่ีมีอารยธรรมนบัพนัปี บ้านเรือนจะมี  

 รูปทรงแตกตา่งเป็นเอกลกัษณ์ เมืองนีห้า่งจากนครเซี่ยงไฮ้
ประมาณ 140 กม. ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์มาตัง้แตส่มยั
ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์แมนจ ูมีพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ ประเพณีและเคร่ืองแตง่กายของชาวจีนเม่ือสมยั 100 
ก่อน อูเจิน้เป็นหนึง่ในหกเมืองโบราณหลกัแหง่เจียงหนาน ช่ือเรียกรวมๆ ดินแดนท่ีอยูต่อนใต้ของแม่น า้แยงซ ี
มีอายมุากกวา่ 1300 ปี และใช้การสญัจรทางน า้เป็นหลกั มีคลองไหลผา่นสลบักนัไปมาภายในเมือง จุดท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ ของเมืองโบราณนีคื้อสะพานหินทรงโค้ง และต้นหลวิท่ีย้อยลงมาเหมือนเป็นม่าน ความเป็น
ระเบียบของการจดัการสิง่ปลกูสร้าง ร้านค้า ร้านอาหาร  

10.00 น.   น าทา่นกลบัเซี่ยงไฮ้  ตัง้อยูบ่ริเวณปากแม่น า้แยงซี เป็นเขต
การปกครองระดบัเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร 
ซึง่มีสถานะเทียบเทา่กบัมณฑล พืน้ท่ีอยูใ่นมณฑลเจ้อเจียง
แตไ่ม่ได้ขึน้กบัมณฑล การปกครองขึน้ตรงกบัรัฐบาลกลาง มี
ทา่เรือท่ีมีจ านวนเรือคบัคัง่ท่ีสดุในโลก ตามมาด้วยสงิคโปร์
และนอตเทอร์ดาม  เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้าน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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ชาวประมง แตใ่นปัจจุบนั เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่ีมีคนอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแนน่มากท่ีสดุในจีน เต็มไปด้วย
ร้านค้า สิง่ก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จกัรยาน และผู้คน สิง่ท่ีพบเห็นได้มากในเมืองนีจ้นอาจถือได้วา่เป็น 
สญัลกัษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลท่ีมีอายเุกือบร้อยปี ซึง่ปลกูโดยในสมยัท่ีฝร่ังเศสเข้ามายดึครองเซี่ยงไฮ้    

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม หำดเจ้ำพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่ (หำดไว่ทำน) ต้น
ก าเนิดอนัลอืช่ือของต านานเจ้าพอ่เซี่ยงไฮ้ เป็นถนนท่ีสวยงาม
อนัดบัหนึง่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหวา่งทางผา่นเขตเช่าของประเทศ
ตา่งๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชม อาคารสงูตระหงา่น ซึง่เป็น
ศิลปกรรมสไตล์ยุโรป    
จากนัน้น าทา่นสู ่ตลำดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว  อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ขนมตา่งๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมของท่ี
ระลกึรวมถึงเสือ้ผ้า เคร่ือง ประดบัตา่งๆ ฝากคนทางบ้าน เดิมเป็นท่ีตัง้ของวดัเฉิงหวงัเม่ียว อาคารบ้านเรือน
บริเวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ปัจจุบนัเป็นร้านขายของมีทัง้ของพืน้เมือง
โบราณ เช่น ตราประทบั รูปภาพวาด ลายมือพูก่นั เคร่ืองน า้ชา ของท่ีระลกึ และสนิค้าสมยัใหม่อยา่งรองเท้า
กีฬา กระเป๋า อีกทัง้ยงัมีร้านขายขนมและอาหารพืน้เมืองตา่งๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้ เดินทางสู ่InterContinental Shanghai Wonderland โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล เซี่ยงไฮ้ วัน
เดอร์แลนด์   โดยรถโค้ชราว 1.5 ช.ม.   ซึง่จะถือเป็นโรงแรมใต้ดินแหง่แรกของโลก ตัง้อยูใ่กล้กับอุทยานป่า
ไม้แหง่ชาติเขาเสอซนั และสวนพฤกษศาสตร์เขาเฉินซนั หา่งจากยา่นใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ราว 30 กิโลเมตร 
โรงแรมถกูก่อสร้างอยูภ่ายในเหมืองหินรกร้างท่ีมีความลกึจากพืน้ดินราว 80 เมตร ตวัอาคารทรงโค้งมนมี
ทัง้หมด 18 ชัน้ ซึง่ 16 ชัน้จดัอยูใ่นชัน้ใต้ดิน สว่นอีก 2 ชัน้จดัอยูใ่นชัน้ใต้น า้ท่ีมีความลกึ 10 เมตร โดยใช้เวลา
ก่อสร้างนานเกือบ 10 ปี รวมถึงทีมสถาปนิก วิศวกร นกัออกแบบ และคนงานรวมเกือบ 5,000 คน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
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ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต์ใน InterContinental Shanghai Wonderland 
 
 
 

 

 
 

พกัเซี่ยงไฮ้  InterContinental Shanghai Wonderland 上海佘山世茂洲际酒店 ระดบั 5ดาว หรือเทียบเทา่  
 

วันที่ห้ำ           (5)     โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล เซี่ยงไฮ้ วันเดอร์ – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
หลงัอาหารเช้า อิสระเดินเท่ียวชม ภายในโรงแรม  แขกผู้
เข้าพกัจะได้สมัผสัประสบการณ์พกัผอ่นอนัแปลกใหม่ 
โดยเฉพาะทศันียภาพโลกใต้ดินท่ีดรูาวกบัดินแดน
มหศัจรรย์ เน่ืองจากห้องพกัในชัน้ใต้ดินจะมีระเบียงชม 
“น า้ตก” ท่ีไหลออกมาจากผนงัเหมืองเก่า   
 

              
 
 
 
 
11.00 น น าทา่นกลบัเซี่ยงไฮ้  ถึงเซี่ยงไฮ้ น าทา่นรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
   สมควรแก่เวลาน าทา่น เดินทางสูส่นามบิน 
17.20            น าทา่นเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG665  

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง   
21.15   เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
                                       *************************************************** 
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 ก ำหนดกำรเดินทำง         
 
 
  

 
 
 
หมำยเหตุ:  ท่องเที่ยวแบบหรูหรำ   ชมดอกเหมยสวยงำม  ทิวทัศน์เมืองแห่งน ำ้ 

ชิมอำหำรพิเศษของแต่ละเมือง  เข้ำพักโรงแรมหรู 5 ดำว ฝังตวัอยู่ในหลุมเหมืองเก่ำลึกกว่ำ 80 ม. 
 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั          คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่แบบหมู่คณะ  

      ( กรณีต้องการวซีา่เด่ียวเพิ่มอีก 500บาท/ทา่น   , กรณีมีวีซา่แล้ว หกั1,000บาท/ทา่น ) 
  บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

     อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม     คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถท้องถ่ิน                                             
   คา่น า้หนกัเกิน 30  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

  
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

15 – 19 กุมภำพันธ์ 2563 

22 – 26 กุมภำพันธ์ 2563                                                 

ผู้ใหญ่/ท่ำน  

พัก 2 ท่ำน/ห้อง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่  54,800 .-  บำท  12,800 .-  บำท  
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย 
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 


