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ชมถนนโบราณเหอฝ่ัง & ถนนโบราณถุนซียามค า่คืน และช้อปป้ิงถนนนานกงิ 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง        วนัที่ 9 – 12  เมษายน  2560        (4 วนั 3 คืน) 
วนัแรก  สนามบินดอนเมือง - เมืองถุนซี  

14.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน  NEWGEN 
AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและกระเป๋าให้กบัท่าน โดยจะมี
ป้ายตอ้นรับ DREAMLAND  HUANGSHAN 

17.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองถุนซี โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เท่ียวบินท่ี E3 .....  
22.00 น. ถึงท่าอากาศยานถุนซี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

GUOMAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง   ถุนซี – เซ่ียงไฮ้ – ขึน้หอไข่มุก – TaoBao City – หาดไว่ทาน – ถนนนานกงิ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองเซ่ียงไฮ ้(ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) น าท่าน
เยีย่มชมร้านผา้ไหมจีน ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวธีิการน าเส้นไหมออกมา
ผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช้เคร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้ง
ของฝากและใชเ้อง  

เทีย่ง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ TaoBao City เป็นตลาดท่ีขายของบนอาคาร 5 ชั้น ขายสินคา้
ก๊อปเกรด A, B มีทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ กางเกง สินคา้แฟชัน่ แมก้ระทัง่ของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากมาย  จากนั้น
แวะศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณจีน ให้ท่านแช่และนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความเม่ือยลา้กบัยา
นวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร พร้อมเลือกซ้ือครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณ
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เป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้พุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  น าท่านสู่บริเวณหาดไว่
ทาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู ่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ี
ไดช่ื้อวา่ “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่านเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม
ท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคาร
ต่างชาติ เป็นตน้ จากนั้นเดินทางสู่ถนนนานกิง ถนนแห่งน้ีเปรียบเหมือนยา่นสีลมของเมืองไทย หรือยา่นออร์
ชาร์ดของสิงคโปร์ ถนนน้ีมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีหา้งสรรพสินคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งน้ีเป็นยา่น
ท่ีคึกคกัและทนัสมยัท่ีสุดในเซ่ียงไฮ ้ 

ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SHANGHAI NEW YANGTZE HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม หอประจ าเมืองเฉิงหวาง – ถนนโบราณถุนซี 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก น ำท่ำนชมเมืองหงัโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
มณฑลเจ๋อเจียง ซ่ึงมีความมัง่คัง่มากท่ีสุดแห่งหน่ึง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียง
แห่งหน่ึงของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า "บนฟ้ามี
สวรรค ์บนดินมี ซู (โจว) หัง (โจว)" เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน น าท่านชมหอประจ าเมือง
เฉิงหวาง ในอดีตเคยเป็นศาลเจา้เมือง ซ่ึงปัจจุบนัใช้เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองหังโจว ท่านจะไดเ้ห็นผงั
เมืองหงัโจว ทะเลสาบซีหู และแม่น ้าเฉียนถงัเจียง จำกนั้นแวะชมร้ำนหยกใหท้่ำนไดเ้ลือกชมหยกท่ีสวยงำมและ
เป็นเคร่ืองประดบัท่ีข้ึนช่ือของคนจีน 

เทีย่ง         บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลงัน าท่านแวะชมร้านหยก ให้ท่านไดเ้ลือกชมหยกท่ีสวยงาม และเป็น
เคร่ืองประดบัท่ีข้ึนช่ือของคนจีน และแวะชมร้านผา้ไหม จากนั้นน าท่านสู่ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย ตั้งอยูเ่ชิงเขาอู๋
ซนัของเมืองหงัโจว เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นประวติัศาสตร์ และวัฒนธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจได้
อยา่งดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเม่ือ 880 กวา่ปีก่อน ขณะท่ี
เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝ่ังเจียเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยันั้น 
ในปัจจุบนัยงัคงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสร้างโบราณส่วนหน่ึงแลว้ บา้นเรือนทั้งสองขา้งทางท่ีสร้างข้ึน
ใหม่ลว้นสร้างจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายน้ีส่วนใหญ่เป็น
ร้านคา้ทัว่ไป  

ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั RELAX HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ี่   ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณถุนซี – สนามบินดอนเมือง   
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นน าท่านล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) เน่ืองมาจากตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก
ของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกบัวงรี มีเน้ือท่ี 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 
กิโลเมตร น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขา และอีกหน่ึงดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไป
ดว้ยสถานท่ีส าคญัมากกว่า 30 แห่ง และสถานท่ีชมทิวทศัน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคญัก็ไดแ้ก่ หน่ึงภูเขา 
สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทศัน์ น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาด ซ่ึงเป็นท่ีมาของต านาน
เร่ือง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์น ้ าลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดช่ืนรอบๆ 
ทะเลสาบแห่งน้ี ท่ีไดรั้บสมญานามจากนกัท่องเท่ียววา่ “พฤกษชาติในนครินทร์”  

เทีย่ง         บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบัเมืองถุนซี ชมเมืองโบราณถุนซี ของมณฑลอนั
ฮุย ถุนซี เป็นท่ีตั้งของเมืองหวงซำน เป็นตน้ทำงส ำหรับผูท่ี้เดินทำงข้ึนเขำหวงซำน เสน่ห์ของถุนซีอยูท่ี่ ถนน
โบรำณถุนซี ถนนโบรำณสำยแคบๆ ท่ีสร้ำงข้ึนตั้งแต่สมยัรำชวงศซ่์ง (ค.ศ.980 -1276)  มีควำมกวำ้งรำว 2 เมตร 
ยำว 1,273 เมตร ต่อมำในสมยัรำชวงศห์มิง มีพ่อคำ้ช่ือ เฉิงเหวยจง ไดเ้ร่ิมสร้ำงร้ำนคำ้ข้ึนบนถนนสำยน้ีจ ำนวน 
47 หลงั เป็นท่ีพกัโรงเต๊ียม ร้ำนจ ำหน่ำยสินคำ้ธญัพืช ใบชำ สมุนไพร ฯลฯ ตรำบจนปัจจุบนั อำคำรบำ้นเรือน
ร้ำนคำ้บนสองฟำกถนนยงัคงถูกอนุรักษ์ตำมแบบแผนสถำปัตยกรรมในสมยัรำชวงศ์หมิง-ชิง ได้เป็นอย่ำง
ดี อิสระให้ท่ำนได้เดินชมวิถีชีวิตของร้ำนค้ำเก่ำแก่ บรรยำกำศโบรำณเลือกซ้ือสินค้ำพื้นบ้ำนท่ีมีช่ือเสียง
มำกมำย จากนั้นน าท่านสู่หมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวท่ีข้ึนช่ือของจีน "หลงจ่ิงฉา" โดยกล่าวกนัวา่ 
"ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั" ใหท้่านชิมชาหลากหลายรสตามอธัยาศยั 

ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
23.00 น. เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เท่ียวบินท่ี E3 .....  
02.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพดว้ยความประทบัใจ (วนัรุ่งข้ึน) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

อตัราค่าบริการ บินตรงหวงซาน 
ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผูใ้หญ่และเด็กท่ำนละ (พกัหอ้งคู่) พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่9 – 12 เมษายน 2560 9,999 3,000.- 
รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่ว บัวหิมะ+นวดเท้า , ร้านชา , ร้านหยก , ร้านผ้าไหม 

แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 45 นาท ี– 1 ช่ัวโมง 
หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาช าระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 
ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
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หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  
ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่ำตัว๋เคร่ืองบินระหวำ่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่ำภำษีสนำมบิน 
- ค่ำโรงแรมท่ีพกั        - ค่ำอำหำรตำมรำยกำร       
- ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีทุกแห่งตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร  
- ค่ำประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บำท   - ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร   
*** ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีากรุ๊ป (หนังสือเดนิทางไทย) 1,000 บาท 
-ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่ำอำหำร, ค่ำโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่ำหนงัสือเดินทำง และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ   -ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋ำประมำณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
-ค่าทปิไกด์วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, ค่าทปิคนขับรถวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้าทวัร์ไทยวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน 
 

เง่ือนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง มดัจ าท่านละ 8,500 บาท พร้อมส่งรำยช่ือสมำชิกผูเ้ดินทำงใหก้บัทำงบริษทัฯ  
- ช ำระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง อยำ่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. ส ำเนำพำสปอร์ต  
2. ส ำเนำบตัรประชำชน 
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อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
- พำสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 ใบ 

- ส ำเนำบตัรประชำชน 

- ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม ท่ำนละ 2,000 บำท 

หลกัฐานเอกสารพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ พาสปอร์ตจนีที่อยู่ในประเทศไทย 
- พำสปอร์ตตวัจริง 
- ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่
- ใบส ำคญัคนต่ำงดำ้ว 

เง่ือนไขในการให้บริการส าหรับสายการบิน 
เน่ืองจากสายการบินนิวเจ้น เป็นการเหมาจ่ายที่น่ังเตม็ 100 % หากท่านจองแล้วไม่สามารถยกเลกิได้  มเีง่ือนไขเพิม่เตมิดงันี ้:- 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้

ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืน

ใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
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3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

4. ผูจ้องยกเลิกการเดินทางนอกเหนือจาก 3 ขอ้ขา้งตน้ ตอ้งจ่ายค่าตัว๋เตม็ใบ 100 % (ราคาตัว๋แลว้แต่ช่วงการเดินทาง) ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
จ่ายตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ามดัจ าหอ้งพกัต่างประเทศ เป็นตน้   

 
 

หมายเหตุ 
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรท่ีก ำหนด อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนกำรท่องเท่ียว  สำยกำรบินและตวัแทนกำรท่องเท่ียวในต่ำงประเทศซ่ึงไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆท่ี
อยูเ่หนือกำรควบคุมของเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ อำทิ กำรนดัหยดุงำน กำรจลำจล กำรเปล่ียนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภยัธรรมชำติ หรือ
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณำอย่ำน ำส่ิงของมีค่ำติดตวัหรือน ำใส่กระเป๋ำเดินทำง มำกเกินควำมจ ำเป็น หำกเกิดกำรเสียหำย หรือสูญหำยระหว่ำงกำรเดินทำง 
กรณีกระเป๋ำสัมภำระของท่ำนไดรั้บควำมเสียหำยระหวำ่งโดยสำรเคร่ืองบิน กำรเรียกร้องค่ำชดเชยต่ำงๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสำยกำร
บินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสยัใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หำกผูเ้ดินทำงถูกปฏิเสธ เขำ้-ออกเมือง ของเจำ้หนำ้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผิดกฎหมำยหรือ เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกตอ้งหรือกำร
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจ
เรียกค่ำบริกำร 
-โปรแกรมกำรเดินทำงเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวบำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเท่ียวบำง
รำยกำร 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 


