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ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
 

 

อโุมงคเ์ลเซอร ์ อุโมงค์ลอดแมน่ ้ำสำยแรกในประเทศจนี 

หอไขม่กุ  หอรบัส่งสัญญำณโทรทศัน์ สูง 486 เมตร สำมำรถชมวิวมมุสูงได้ 360 องศำ 

หมูบ่ำ้นอูเ่จิ น  หมู่บ้ำนโบรำณที่ยังคงอนุรักษ์สภำพบ้ำนเรอืนตำมแบบสมัยรำชวงศช์ิง ทีห่ำชมได้ยำกนัก 

ทะเลสำบซหี ู งดงำมเหนือจนิตนำกำร 

กำรแสดง Impression West Laki  ยิ่งใหญอ่ลังกำรด้วย แสง สี เสียง บนพื นน ำ้ทะเลสำบซหีู 

ต้ำนำนกำรก้ำเนิดเมอืงหังโจว 

อู่เจิ น หังโจว เซี่ยงไฮ้ 
หมู่บ้ำนโบรำณอู่เจิ น หอไข่มุก วัดพระหยกขำว 

กำรแสดง Impression West Lake ล่องทะเลสำบซีหู 

เดินทำง : ศุกร์ที่ 12-อังคำรที ่16 เมษำยน 2562 ( 5 วัน 4 คืน ) 

บริษัท ชัยทัวร์ จ้ำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 
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01. วันแรกของกำรเดินทำง                               กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้     
 

08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมู ิเคาน์เตอร์การบินไทย ( Row D ) ประต ู2  เจ้าหน้าทีช่ยัทวัร์ให้การต้อนรับ 

10.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  TG 664  (4.15 ชม. / Lunch) 
16.00 น. ถึงท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาเร็วไทย 1 ชม.)    
น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร   

ที่พกั   SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG  HOTEL  (5*) หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

02. วันท่ีสองของกำรเดินทำง                                        เซี่ยงไฮ้–หังโจว     
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าทา่นสูอุ่โมงค์เลเซอร์ (The Bund sightseeing tunnel) รถไฟลอดอโุมงค์เลเซอร์  เป็นอโุมงค์ลอดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน  
ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆตื่นตาตื่นใจ อโุมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ความยาว 
646.70 เมตร สามารถรับ-สง่ นกัท่องเที่ยวได้ ชัว่โมงละ 5,280 คน   ขึน้ชมหอไข่มุก (หอหมิงจู) หรือ หอรับสง่โทรทศัน์ สงู 486 
เมตร แบ่งเป็น 4 สว่น สว่นที่ 1 เป็นฐานของสถานี  สว่นที่ 2 เป็นจุดชมวิว (สงู 263 เมตร) สว่นที่ 3 เป็นโรงแรม  สว่นที่ 4 เป็น
ภตัตาคาร  ด้านลา่งชม พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผึ้ง้ ที่ใช้หุน่แสดงถึงวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

ออกเดินทาง สูเ่มืองหังโจว (Hangzhou / 3 ชม. ) เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง  เป็นเมืองเก่าแก่ติดอนัดบั 1 ใน 6 ของประเทศ
จีน และยงัเป็นเมืองส าคญัทางเศรษฐกิจ มีวฒันธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่งดงาม  (2  ชม.) 
น าท่านสู่ถนนคนเดินเหอฟางเจีย เป็นส่วนหนึ่งของย่านถนนโบราณ “ชิงเหอฟาง” ในเขตเมืองเก่าหงัโจว เมืองเอกมณฑล         
เจ้อเจียงเป็นศนูย์รวมร้านค้าและวฒันธรรมภายใต้บรรยากาศของปลายราชวงศ์ชิง 
อาหารค ่าที่ภตัคาคาร 
ชมการแสดง Impression West Lake ยิ่งใหญ่อลงัการทัง้แสง ส ีและเสยีงบนทะเลสาบซีห ูโดยนกัแสดงมืออาชีพหลายร้อยชีวิต 
ออกมาโชว์ลีลากลางสายน า้ บอกเล่าเร่ืองราวก าเนิดเมืองหงัโจว และถ่ายทอดต านานความรักในเทพนิยาย “นางพญางูขาว”               
ซึง่ทกุฉาก ทกุนาที ทา่นจะตื่นตาตื่นใจกบัแสง ส ีเสยีงอนังดงามตระการตา 
ที่พกั    SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG (5*) หรือเทียบเทา่   
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03. วันทีส่ำมของกำรเดินทำง                              หังโจว – อู่เจิ น 
 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท  

น าทา่นลงเรือ ล่องทะเลสาบซีห ู(Xihu) หรือทะเลสาบตะวนัตก บริเวณรอบๆทะเลสาบ ปลกูต้นหลวิ และสวนไม้ดอกตามฤดกูาล  
ในทะเลสาบมเีกาะน้อยใหญ่ มีสิง่ก่อสร้าง อาทิ เกาะโคมสะท้อนเงาจนัทร์ และมีทศันียภาพทีง่ดงาม        
ชมศาลงกัฮุย  เป็นศาลขนุนางเก่า ท่ีมีความซื่อสตัย์เมื่อถึงแก่กรรมแล้วทางรัฐบาลได้สร้างศาลไว้เพื่อเป็นอนสุรณ์แหง่ความดี  
พร้อมชมภาพเร่ืองราวความเป็นมาของงกัฮยุ 
น าชมบ้าน หู เส่วเหยียน  อภิมหาเศรษฐีราชวงศ์ชิง  ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ ที่น่าสนใจคือบ้านพกัหลงันีโ้ครงร้างเป็นไม้
เหมาะส าหรับทา่นท่ีชอบสถาปัตยกรรมแบบจีน   

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณอู่ เจิน้ (Wuzhen) เมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียง (2.5 ชม.) อู่เจิน้จัดอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจหงัโจว ซูโจว และเซี่ยงไฮ้ เป็นหมู่บ้านน า้โบราณมีอายนุบัพนัปี  ระหว่างบ้านเรือนมีล าธารเช่ือมต่อด้วยสะพานข้ามเป็น
สะพานหิน และมีเรือพายส าหรับต้อนรับนกัทอ่งเที่ยว  หมูบ้่านโบราณสภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ ห้อมล้อมด้วยแม่น า้ล าคลอง
เลก็ใหญ่มากมาย และยงัเช่ือมตอ่ถึงคลองจกัรพรรดิด้วย ถือเป็น 1 ใน 6 หมู่บ้านโบราณกลางน า้ทางตอนใต้ของแม่น า้แยงซีเกียง 
ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นเวนิสตะวนัออกอีกแหง่ที่มีช่ือเสยีง  เดินชมตลาดน า้ มีสะพานไม้พาดผ่านมีชาวบ้านได้น าพืชผลที่ผลิตได้ พายเรือ
น าผลผลติมาขายหรือแลกเปลีย่นกนั ให้ทา่นได้ชมและเลอืกซือ้สนิค้า ราวกบัย้อนกลบัไปในสมยัอดีต  จากนัน้น าท่านน่ังเรือแจว         
ชมบรรยากาศหมูบ้่านน า้โบราณ 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร     

ที่พกั   WATERSIDE  RESORT WUZHEN  สมัผสักบับรรยากาศในหมูบ้่านกลางน า้ พร้อมชมความงามของเมืองในยามค า่คืน  
 

04. วันท่ีสี่ของกำรเดินทำง                    อู่เจิ น – เซี่ยงไฮ้ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

ออกเดินทางสูเ่ซี่ยงไฮ้  ( 2.5 ชม.) 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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น าชมวัดอวีโ้ฝว หรือ วดัพระหยกขาว นมสัการพระหยกขาว ซึ่งสร้างด้วยหยกขาวบริสทุธ์ิ ปางมารวิชยั สร้างตามอย่างอิทธิพล
ของพทุธศาสนาลทัธินิกายมหายานมีความสงู 2 เมตร อญัเชิญมาจากประเทศพม่า  น าชมย่านเทียนจือฟาง (Tian Zi Fang) 
ย่านนีจุ้ดเด่นอยู่ที่ความสงบร่มร่ืน มีการปลกูต้นไม้เป็นแถวทัง้สองฝ่ังถนนเหมือนบเูลอวาร์ดในประเทศตะวนัตก และยงัมีความ
สวยงามของอาคารแบบยโุรป ทัง้บ้านคน อาคารราชการ และบริษัทตา่งๆ ท าให้ยา่นนีเ้หมาะกบัการเดินเลน่และถ่ายรูป 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

ที่พกั    SHERATON GRAND SHANGHAI PODONG HOTEL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. วันท่ีห้ำของกำรเดินทำง          เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม    

น าชมพิพิธภณัฑ์เซี่ยงไฮ้  สร้างขึน้ให้มีลกัษณะคล้ายหม้อแบบดัง้เดมิขนาดยกัษ์ ภายในจดัแสดงศิลปะโบราณ วฒันธรรม และ 
ปรัชญาอนัล า้คา่ของชาวจีน 
อิสระช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมือง และสิง่ของที่ระลกึที่ ตลาด 100 ปี (เฉิงหวงัเมี่ยว) หรือตลาดร้อยปีเป็นตลาดเก่าของชาวเมือง 
เซี่ยงไฮ้ มีบ้านเรือนเกา่แกก่วา่ 100 ปี ท่ียงัคงสภาพเอกลกัษณ์และวฒันธรรมแบบเดิมๆ อยู ่ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นสูส่นามบินเซี่ยงไฮ้ 
17.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที ่TG 665  (4.35 ชม. / Dinner) 
21.00 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิง่ 
หมายเหตุ    ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม  
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อตัรำคำ่บรกิำร    
 

ทา่นละ            64,800.-  บาท     
พกัเดี่ยวเพิม่       7,500.-  บาท 

 

อตัรำนี รวม    

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ทศันาจรโดยการบินไทย               
2.  ที่พกัจดัตามรายการ ( 5* )  (ห้องละ 2 ทา่น) 
3.  อาหารจดัเลีย้งทกุมือ้ตามรายการ  
4.  น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

5.  คา่วซีา่ คา่ภาษีสนามบิน  คา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้  (ส าหรับโหลด)  น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม  
7.  ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท      
      ผู้ เอาประกนัอาย ุ75 ปีขึน้ไป ความคุ้มครองลดลง 50 % 

8.  มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  และผู้น าทวัร์จากชยัทวัร์    
 

อตัรำนี ไมร่วม 

  1.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ที่จ่าย 3 %    
  2.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด และมินิบาร์    
         

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ 

1.  หนงัสอืเดินทาง (Passport)  มีอายกุารใช้งานไมต่ า่กวา่ 6 เดือน มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
2.  รูปที่ใช้ยื่นวซีา่ ต้องเป็นรูปส ีถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
     พืน้หลงัสขีาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอยา่งชดัเจน เปิดห ู เปิดหน้าผาก  เปิดคิว้  ไมย่ิม้เห็นฟัน   
     ไมส่วมเคร่ืองประดบั  ขนาด 2 นิว้ ( 3.3 X 4.8 เซนจิเมตร) และห้ามใสเ่สือ้ สขีาว (จ านวน 2 รูป ) 
3.  ช่ือ เลขที่สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ พร้อมต าแหนง่การงาน (หรือนามบตัร) 
4.  ช่ือ เลขที่สถานศกึษา และเบอร์โทรศพัท์ (กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศกึษา) 
5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

 
 

ติดตอ่  :    เหมยีว  /  ไปร์ท       โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 / 124                 

Line ID: @chaitour       E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสำร. 0 2211 0119   
   

จันทร์ – ศุกร์  เวลำ  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

 

 

www.chaitour.co.th 


