The World Expo Shanghai China 2010
เดินทางวันที่ 29 พ.ค.- 01 มิ.ย. 53 4 วัน 3 คืน
วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - เซี่ยงไฮ
14.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร U สายการบิน ไชนา อีสเทริน แอรไลน โดย
มีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระบัตรที่นั่ง
16.50 น. ออกเดินทางสูเซี่ยงไฮ โดย สายการบินไชนา อีสเทริน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU 542
22.00 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางโดยรถโคช ปรับอากาศสูตัวเมือง
ของ มหานครเซี่ยงไฮ ไดรับการขนานนามวาเปน "นครปารีสแหงตะวันออก" ถูกจัดใหอยูในกลุมมหานครไฮโซอันดับ 5
ของโลกรองจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอรก ลอนดอน และ ปารีส รูปแบบการปกครองของมหานครชางไหจัดอยูในกลุม
เมืองที่ขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง ซึ่งไมขึ้นตอมณฑลใด ๆ ทั้งสิ้น และปจจุบนั ประเทศจีนมีเมืองที่มีรูปแบบการ ปกครอง
ลักษณะนี้ทั้งสิน้ 4 เมืองดวยกันไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เทียนจิน และ ฉงชิ่ง มหานครชางไห ปจจุบันนับเปนเมืองที่มีขนาด
ใหญที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศจีน เปนเมืองศูนยกลางความเจริญในดาน
ตางๆ ของภูมิภาค ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน รวมถึง ดานแฟชั่น และการทองเทีย่ ว โดยการผลักดัน
ของรัฐบาลซึ่งใหนครเซี่ยงไฮ กาวขึ้นเปน ผูนํา และเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เซี่ยงไฮจึงนับเปนความ
ภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมืองซึ่งถือกันวาเมืองของตนเปนสัญลักษณของจีนยุคใหม ในดานความกาวหนา และ
ทันสมัย จากนั้นนําทานเขาสูท ี่พัก FOUR POINT BY SHERATON HOTEL HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่สองของการเดินทาง
เขาชมงาน WORLD EXPO 2010 ฝงผูตง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางเขาชมงาน WORLD EXPO 2010 (www.thailandexpo2010) ฝงเมืองใหมผูตง แลวไดเห็น ตึกสูง
มากมายที่เบียดเสียดกันอยูแสดงถึงความเจริญของเมืองที่เติบโตอยางรวดเร็วบนฝงผูตงนี้ยังมีตึกที่เปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอยูด วย นั่นก็คือ "หอไขมุก" ซึ่งใชเปนหอสงสัญญาณโทรทัศนที่สูงทีส่ ุดในเอเชีย
10.00 น. จากนั้นนําทานเขาชมงานในสวนของ Thailand Pavilion สูความประทับใจและความภาคภูมิใจของคนไทยกับอาคารศาลา
ไทย ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม ชมความอลังการของหองจัดนิทรรศการตางๆ และทานจะไดพบกับ “นองไท” โร
บอทยักษที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งเปนสัญลักษณไทยของงานนี้
(อิสระอาหารกลางวัน) เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาอันมีคาและเพลิดเพลินดูนิทัศการของทาน จะไดพบกับภัตตาคาร
รานอาหารมากมาย ตระการตา ใหไดเลือกรับประทานอยางจุใจ อาทิ เชน ครัวการบินไทย และรานอาหารที่ขึ้นชื่ออื่นๆ
อีกมากมาย หลังอาหารนําทานชมงานภายใน Thailand Pavilion ตอ กับพื้นที่กวา สองไร ที่สรรคสรางงานและ เผยแพร
วัฒนธรรม ใหนักทองเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนชมงานมหกรรม ณ นครเซี่ยงไฮ
17.00 น. คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพิเศษ!! ซีฟูดGOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติระดับ 6
ดาว ที่อยูยานชอปปงชื่อดัง เพื่อใหทานจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเตก
เนื้อ เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเคกหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไมอั้น เชน ชาเขียวหลงจิ่ง ชา
อวูหลง น้ําผลไม เบียรทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม ยี่หอ Haagen Dazs หลังอาหาร
นําทานเชาสูที่พัก : FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือ เทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง เซี่ยงไฮ - โจวจวง-ลองเรือ-เซี่ยงไฮ-หอไขมุก-พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง-กายกรรมอีรา

บริการอาหารเชา ณ ที่พัก นําทานเดินทางสูเมืองโจวจวง (Zhou Zhuang) โจวจวง เปนเมืองที่ไดชื่อวา เวนิส แหง
ประเทศจีน นําทานนั่งเรือแจวยอนยุค สัมผัสบรรยากาศในอดีต ในหมูบานมีคลองที่ไหลลดเลี้ยวผานกลางหมูบา น
ชนบท ที่ยังคงสภาพความเปนอยูแบบเดิมๆไวอยางสมบูรณแบบ..ณ.ทีแ่ หงนี้ทานจะไดชมความงามรอบๆ เมืองที่
สะทอนใหเห็นความเปนอยูและวิถีชีวิตของผูคนที่อยูริมน้ําเมืองแหงนี้ไดรบั การยกยองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกที่
โจวจวงนี่มีสะพานโคงที่เปนเอกลักษณหลายแหงซึ่งถือเปนสถาปตยกรรมแบบจีนโบราณไดแกสะพานหยิงอัน
(สันติภาพตลอดไป) สะพานซื่อเตอ (ชัยชนะของโลก)
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทาน เดินทางกลับสู เมืองเซี่ยงไฮ จากนั้นนําทานสู หอไขมุก ตั้งอยู
ฝงผูตงริมแมน้ําหวังผู เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเปนหอ TV ทีส่ ูงที่สุดในเอเชีย
และสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูต างมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูตอนกลาง
ของหอเปนหอชมวิวที่กวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของเซี่ยงไฮไดทุกดาน ปจจุบันหอไขมุกถือเปนสัญลักษณของ
เมืองเซี่ยงไฮอกี ดวย ใหทานไดชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮมมุ สูง ชั้นที่ 259 SKY WALK บนหอไขมุก จากนัน้ ชมวิถีชีวิตของ
ชาวเซี่ยงไฮ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดวยรูปปนหุนขี้ผึ้งที่งดงามสมจริง ที่ พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง จากนั้นนําทานชิมชาผูเออ
ชาหอมละมุนรสชาติ กลมกลอม ทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากคนทางบาน
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม กายกรรม ERA INTERSECTION OF เปนกายกรรมที่ดีทสี่ ุด
ในปจจุบัน ใชงบประมาณกวา 100 ลาน ทุกฉากตื้นเตนเราใจ จากนั้นนําทานเขาสูทพี่ ัก
พักที่ : FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือ เทียบเทา
วันที่สี่ของการเดินทาง
ถนนนานกิง –ไหวธาน – บัวหิมะ- ตลาดหลงหัว - ตลาดรอยป
เชา
บริการอาหารเชา ณที่พัก หลังอาหารนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเปนแหลง
ศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญชื่อดังกวา 10 หาง รานคา
ตางๆ รานอาหารและศูนยกลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสรางสีสันและความบันเทิงใหกับผูที่มาจับจายบนถนนนานกิง
ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ สองขางของถนนนานกิง ที่คลาคล่ําดวยผูคนที่ออกมาชอปปง พบปะ
กันที่นี่สมควรแกเวลานําทานสู เขตไหวธาน ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4
กิโลเมตร เปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “ พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปแหงชาติจีน ” ถือ เปนสัญลักษณที่โดดเดนของ
นครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทัน
เปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสาน
ระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงาน
ใหญของธนาคารตางชาติ
เที่ยง
บริกาอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้นนําทาน เยี่ยมชมศูนยสมุนไพร บัวหิมะ ฟงคําบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มี
มากวาหนึ่งพันป พรอมบริการนวดฝาเทาคลาดเมื่อยลา ฟรี ไมมีคาใชจาย จากนั้นเดินทางสู ตลาดหลงหัว ใหทานได
อิสระ ชอปปงตามอัธยาศัย ไมวาจะเปน เสื้อผา รองเทา นาฬิกา ฯลฯจากนั้นนําทาน เยี่ยมชมศูนยสมุนไพร บัวหิมะ ฟง
คําบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีมากวาหนึ่งพันป พรอมบริการนวดฝาเทาคลาดเมื่อยลา ฟรี ไมมีคาใชจาย จากนั้น
เดินทางสู ตลาดรอยป ใหทานไดอิสระชอปปงตามอัธยาศัย ไมวาจะเปน เสื้อผา รองเทา นาฬิกา ฯลฯ
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบินโดย รถไฟแมเหล็ก ความเร็วสูง 431 กม.ตอ
ชั่วโมง ใชเวลาเพียง 7 นาที เดินทางถึงสนามบิน
21.40 น. นําทานเหินฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชนาอิสเทริน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU547
01.00 น. เดินทางถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************
เชา

อัตราคาบริการ เซี่ยงไฮ – เขาชมงาน WORLD EXPO 2010 ฝงผูซี – ถนนนานกิง
วันเดินทาง
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ไม
ผูใหญ
เสริมเตียง
เสริมเตียง

29 พ.ค.-01 มิ.ย. 53

23,900.-

23,900.-

22,900.-

พักเดี่ยว

6,500.-

หมายเหตุ ผูเดินทางตองมีอายุ 20 ปขึ้นไปถึงไดของสมนาคุณ กระเปาทานละ 1 ใบ
อัตรานี้รวม -ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ,คาภาษีสนามบิน,คาวีซา 4 วันทําการปกติ, คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ, คามัคคุเทศก ,
คาโรงแรมตามที่ระบุไวในรายการ - คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ ,- คารถยนตปรับอากาศตามที่ระบุไวในรายการ ,- คาเขาชม
สถานที่ทุกแหงตามที่ระบุไวในรายการ และคาบัตรเขาชมงาน EXPO 2010 - คาประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไมรวม - คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท มินิบาร อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ คาซักรีด ,- คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ, คาวีซา
ดวน 2-3 วันทําการ (เพิ่มทานละ 1,000 บาท) ,- คานํ้าหนักกระเปาเกิน 20 กิโลกรัม ,- คาภาษีบริการ 3%, คาภาษีมลู คาเพิม่ 7%,
คาธรรมเนียมกลองถายรูปและวิดีโอ (ถามี) ,- คาเซอรวสิ ชารจ 3% กรณีชําระดวยบัตรเครดิตธนาคาร - คาทิปไกดและคนขับรถ (ตาม
มาตรฐานสากลและตามความเหมาะสม)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท พรอมสงรายชื่อสมาชิกผูเดินทางใหกบั ทางบริษัทฯ
- เตรียมเอกสารใหพรอม เพื่อยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระคาใชจายสวนที่เหลือกอนการเดินทาง อยางนอย 30 วัน พรอม แฟกซใบ PAY-IN มาที่หมายเลข (02) 164-1114
เอกสารประกอบการเดินทาง
กรณีใชหนังสือเดินทางไทย
- หนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
- รูปถายสี หนาตรงมาตรฐาน 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ไมเกิน 6 เดือน)
กรณีใชหนังสือเดินทางตางชาติ และหรือคนตางดาวในเมืองไทย
- หนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
- หนังสือแสดงถิ่นที่อยู ซึ่งไดดําเนินการตออายุ ณ กองตรวจคนเขาเมือง ซอยสวนพลู
- หนังสือสําคัญคนตางดาวในเมืองไทย ซึ่งไดดําเนินการตออายุ ณ กองตรวจคนเขาเมือง ซอยสวนพลู
- รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ไมเกิน 6 เดือน), สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับการ
การเปลี่ยนแปลงรายการ
การเดินทางอาจมีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึ้น ผูบริการขอสงวนสิทธิท์ ี่จะแกไขปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม
การเปลีย่ นแปลงและการยกเลิก
กอน 45 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คาใชจาย 50 % ของคาทัวร
กอน 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คาใชจาย 75 % ของคาทัวร
กอน 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คาใชจาย 100 % ของคาทัวร

หมายเหตุ
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์ ซึ่ง
ไมอาจเรียกคาบริการ และสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการตามเงื่อนไข
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ ที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่ไมคืนคาบริการตามเงื่อนไข
- ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่องจากในกรณีที่รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งเนื่องมาจากความ
ลาชาของทางสายการบินโรงแรม ที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและ ภัยธรรมชาติตางๆ ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความสะดวก และผลประโยชนของผูเดินทาง เปนสําคัญ
- กรณีที่บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือทานงดใชบริการรายการใด หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์
บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ ี่จะไมคืนคาบริการตามเงื่อนไข
- หลังจากวันที่ 15 มี.ค. 53 ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยสามารถตรวจสอบราคาจากทางเจาหนาอีกครั้ง
ติดตอสอบถามไดที่ บริษัท ฟรีแมน แทรเวล จํากัด
โทร .02866-1525

