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เดินเล่นชิลล์ชิลล ์ชมซากุระ หรือต้นอิงฮวา บริเวณเกาะหยวนโถวจู่  

พลาดไม่ได้กับ ล่องเรือชมทุ่งเรพซีด ชมความงดงามของต้นเรพซีดสีเหลืองอร่าม 

ที่ตามเกาะเล็กๆ ที่มีสายน้ำคดเค้ียวไปมาตลอดทั่วทั้งท้องทุ่ง ที่เมืองซิงหัว 

ชมวัดก่วงเจี้ยว วัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธ์ิบนเขาหลังซาน วัดติ้งฮุ่ยวัดพุทธโบราณอายุเก่าแก่สร้างในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน 

ชม พิพิธภัณฑ์เรือซำปอกงที่ไท่ชาง เรือสำเภาจำลอง เป่าฉวนเรือมหาสมบัติ แม่ทัพเจิ้งเหอ ใช้เดินเรือ 

พัก INTERCONTINENTAL WONDERLAND HOTEL แปลกใหม่ในเหมืองเก่า อลังการงานสร้างของสถาปนิกอังกฤษและจีน  

เดินทางการบินไทย ไฟลท์กลางวันไม่เหนื่อย 

เดินทาง : พุธที่ 1 – อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563  (5 วนั) 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

                      

เซี่ยงไฮ้  ซิงหัว  หนานทง 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 



เซี่ยงไฮ้  ซิงหวั  หนานทง            2 

 

01. วันแรกของการเดนิทาง                                   กรุงเทพฯ – เซีย่งไฮ ้
 

08.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์การบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
10.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 664 (4.15 ชม. / Lunch, snack) 
16.00 น. ถึงสนามบินผู่ตง หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
เดินทางสู่เมืองอู๋ซี เมืองที่มีชื่อเสียงมากแห่งหน่ึงของมณฑลเจียงซู (Jiangsu) มณฑลท่ีตัง้อยู่ตอนกลางของดินแดนชายฝ่ังทะเล 
ตะวนัออกของประเทศจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการพฒันาเมื่อไม่นานมานี ้จึงถกูขนานนามว่า "เซี่ยงไฮ้น้อย" 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั     CROWNE PLAZA HOTEL WUXI TAIHU  หรือเทียบเท่า 
    

02. วันที่สองของการเดินทาง          ชมซากุระทะเลสาปไท่หู – ล่องเรือชมทุ่งเรพซีดซิงหัว 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ ทะเลสาปไท่หู (tai hu) เพื่อชมซากุระบริเวณเกาะหยวนโถวจู่ ที่จีนจะเรียกต้นซากุระว่า “ต้นอิงฮวา” จะออกดอก
ประมาณกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไป นอกจากดอกที่เป็นสีชมพูแล้ว ยังมีดอกซากุระสีเขียว-เหลือง เป็นสายพันธุ์  rare spices 
เรียกว่าหาชมได้ยาก และดสูวยแปลกตามากทีเดียว แต่สีชมพจูะบานทัว่แดนมงักรสวยสะพร่ังในฤดใูบไม้ผลิ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ เมืองซิ่งหัว (Xinghua) ชมทุ่งเรพซีด (Rapeseed) หรือ "ทุ่งคาโนลา" (Canola) ที่มีชื่อเสียง ถกูปลกูขึน้ในเขตพืน้ท่ีชุ่มน า้
ใกล้ๆกบัหมู่บ้านดองวาง บนพืน้ท่ีกว่า 4,000 ไร่ พิเศษกว่าที่อื่นๆ ตรงที่ล่องเรือลดัเลาะไปตามคลองเล็กๆ ชมความงดงามของ 
เรพซีดสีเหลืองอร่ามที่ปลกูขึน้ตามเกาะเล็กๆ ตามสายน า้คดเคีย้วไปมาตลอดทัว่ทัง้ท้องทุ่ง ตอนกลางของทุ่งดอกเรพซีดยงัมีจดุชม
วิวถกูสร้างขึน้ในลกัษณะอาคารสงู 3 ชัน้  
เดินทางสู่เมืองหนานทง ฐานการผลิตแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น า้แยงซีเกียง เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
มณฑลเจียงซู มีพืน้ท่ีเชื่อมต่อกบัเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

ที่พกั   INTERCONTINENTAL NANTONG HOTEL หรือเทียบเท่า 2 คืน  
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03. วันที่สามของการเดินทาง                                 วัดติ้งฮุ่ย – วัดก่วงเจี้ยว 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ วัดติง้ฮุ่ยซื่อ (Dinghui Temple) วดัพทุธโบราณอายเุก่าแก่ที่สร้างขึน้ในสมยั ซิ่งผิง (Xingping) ราชวงศ์ฮัน่ตะวนัออก มี
ประวตัิยาวนานกว่า 1,800 ปี ตัง้อยู่ที่เชิงเขาเจียวซาน เมืองเจินเจียง มณฑลเจียงซู กลางแม่น า้แยงซี พืน้ท่ีวดัมีขนาดกว้างใหญ่  
มีต าหนักวิหารทัง้หมด 98 หลัง พระภิกษุกว่า 3,000 รูป นับได้ว่าเป็นวดัที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด มีทิวทัศน์อันงดงามและเป็นหน่วย
พิทกัษ์มรดกทางวฒันธรรมที่ส าคญั เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "ภเูขาแห่งการประดิษฐ์ตวัอกัษร" ถกูจารึกไว้บนผาหิน "เฮ้อหมิง"  
(He Ming) รู้จกักนัดีทัง้ในและต่างประเทศ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านสู่ วัดก่วงเจีย้ว (Guangjiao Temple) วดัเก่าแก่และศกัดิ์สิทธ์ิบนเขาหลงัชาน สร้างขึน้มาตัง้แต่ปี 669 ในสมยัราชวงศ์ถงั 
เป็นวดัพุทธโบราณอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ที่ส าคญัคือ คดัเลือกให้เป็นหนึ่งในวดัที่ส าคญัทางพุทธศาสนาของชาวฮัน่ในปี 2012 
ภูเขาหลงัซานเป็นสถานที่ที่มีทิวทศัน์ที่มีชื่อเสียงที่สดุของมณฑลเจียงซู ลกัษณะเด่นคือเป็นเขาที่สงูชนัและสวยงามเรียงเป็นแนว
โค้งยาวติดกับภูเขาอีก 4 ลกูความยาว 3.6 กิโลเมตร ประกอบด้วยเขาหม่าอนัซาน (Ma’an shan) หวงหนีซาน (Huangni shan) 
เจีย้นซาน (Jianshan) และจนูซาน (Junshan) มีรูปร่างคล้ายหมาป่า เป็นท่ีมาของชื่อ “Langshan” ที่แปลว่า ภเูขาหมาป่า ภายใน
วดัมีหอคอยจือยุ่น (Zhiyun Tower) เป็นหอคอยที่โดดเด่นของวดั หอคอยแห่งนีส้ร้างขึน้ในช่วงปี 976-984 สมยัราชวงศ์ซ่งเหนือ ตวั
หอคอยสงู 35 เมตรมีโครงสร้างเป็นอิฐและไม้   
 

 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

 
 

04. วันที่สีข่องการเดินทาง                  พิพิธภัณฑ์เรือซำปอกง – ถนนนานจิง 

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือซ าปอกงที่ไท่ชาง (Zhenghe Park) สร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงแม่ทพัเจิง้เหอในวนั “Maritime Day of China” 
ที่เมืองไท่ชาง ปี 2008 ซึ่งเป็นที่ทอดสมอของมหาสมทุรตะวนัตกเมื่อ 600 ปีก่อน ไฮไลท์หลกัของที่นี่คือ รูปปัน้เจิง้เหอ แม่ทพัแห่ง
กองเรือแดนมงักร สงู 18 เมตร และที่ขาดไม่ได้คือ เรือส าเภาจ าลอง “เป่าฉวน” แปลว่า "เรือมหาสมบตัิ" ที่เจิง้เหอใช้ในการเดินเรือ 
เรือจ าลอง ยาว 71.1 เมตร กว้าง 14.05 เมตร มี 3 ชัน้ ลกัษณะเรือข้างหลงักว้าง ข้างหน้าแหลม ข้างล่างแบน เจิง้เหอใช้ ออกส ารวจ
ทางทะเลรวม 7 ครัง้ เดินทางมากกว่า 50,000 กิโลเมตร ท่องต่างแดนมากกว่า 37 ประเทศ เร่ิมต้นเป็นครัง้แรกในเดือนกรกฏาคมปี 
1405 นอกจากนีย้งัมี หออนสุรณ์สถาน ที่รวบรวมประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของเจิง้เหอ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
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เดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ เดินเล่น ถนนนานจิง (Nanjing Road) ย่านช้อปปิง้ที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สดุแห่งหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ้ แถมยงั
มีประวตัิอนัยาวนานกว่าร้อยปี ครอบคลมุพืน้ท่ีใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ถึง 5 กิโลเมตร  
 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
ที่พกั    INTERCONTINENTAL WONDERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

05. วันที่ห้าของการเดินทาง                                    เซี่ยงไฮ้ –  กรุงเทพฯ   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว มีพืน้ท่ี 47 ตารางกิโลเมตร ในอดีตเป็นชมุชนท่ีมีผู้คนประกอบอาชีพค้าขาย ทอผ้า และขายข้าว 
ซึง่ร้านค้าและอาคารส่วนใหญ่ยงัคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบนั มีสะพานฝางเชิง สะพานหินขนาดใหญ่ความ
ยาว 72 เมตร มีทัง้วดั ร้านค้า ร้านอาหาร  ให้ได้เดินเลือกซือ้ของฝากอย่างสนกุกสนาน 
 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
 

เดินทางสู่สนามบินผู่ตง  
 

17.25 น.   ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665 ( 4.35 ชม. / Snack , Dinner ) 
21.00 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ  โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ     ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 
 
   

อัตราคา่บรกิาร  ตัว๋เคร่ืองบินเร่ิมต้น  (TG)  ค่าทวัร์  รวมทัง้สิน้ 

15 ท่าน / ท่านละ (พกัห้องคู)่ Economy 15,000.- บาท 45,000.- บาท 59,000 .- บาท  
15 ท่าน / ท่านละ (พกัห้องคู)่ Business 45,000.- บาท 45,000.- บาท 90,000 .- บาท  

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ - 20,000.- บาท - 
 

หมายเหต ุ    -    ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกจิเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ีจอง  
- อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไมต่ ่ากวา่ 15 ท่าน 
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อัตรานี้รวม 
  

1. เคร่ืองบินสายการบินไทย ค่าภาษีสนามบินและค่าขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 
2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

 3. มือ้อาหาร ตามที่ระบใุนรายการ 
 4. ค่าวีซ่า น าเที่ยวโดยรถบสัปรับอากาศ     พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 
 5. ประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภาพการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 1,500,000  บาท   
     ผู้ เอาประกนัอาย ุ75 ปีขึน้ไป ความคุ้มครองลดลง 50 % 
 6. มคัคเุทศก์ชยัทวัร์ 1 ท่าน ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง 
 

อัตรานี้ไมร่วม 
  

1. หนงัสือเดินทาง 
 2.    ค่าใช้จา่ยสว่นตวัอื่น ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
  

หลักฐานประกอบการยืน่ขอวซี่า 

1.  หนงัสือเดินทาง (Passport)  มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน มีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า 
2.  รูปที่ใช้ยื่นวีซา่ ต้องเป็นรูปสี ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
     พืน้หลงัสีขาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอย่างชดัเจน เปิดห ู เปิดหน้าผาก  เปิดคิว้  ไม่ยิม้เห็นฟัน   
     ไม่สวมเคร่ืองประดบั  ขนาด 2 นิว้ ( 33 มม. X 48 มม. ) และห้ามใส่เสือ้ สีขาว (จ านวน  2 รูป ) 
3.  ชื่อ เลขที่สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ พร้อมต าแหน่งการงาน (หรือนามบตัร) 
4.  ชื่อ เลขที่สถานศกึษา และเบอร์โทรศพัท์ (กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศกึษา) 
5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

สํารองการเดินทาง 
 

 ช าระมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท  
 พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
 ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั   กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิขึน้จริง 
 
  

 
 

ติดตอ่  :    เหมียว          โทร. 0 2212 8431  ต่อ  126                 

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

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
   

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

