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กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

✈

INTERCONTINENTAL

วันอำทิตย์
26 พ.ค. 62

กรุ งเทพฯ-เซี่ยเหมิน (TG610 :10.35-15.00)
หมู่บ้ำนประมงเจิงชั่ วอัน

X

วันจันทร์
27 พ.ค. 62

ร่ วมงำนประชุ ม-งำนเลีย้ ง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู งไปอู่อี๋
ซำน

 

 HONG LIN HOTEL

วันอังคำร
28 พ.ค. 62

อุทยำนมรดกโลกอู่อซี๋ ำน-ล่องแพไม้ ไผ่จิ่วชีว์ซี (ชม
ธำรนำ้ เก้ำโค้ ง)-แปลงไร่ ชำต้ ำหงเผำโชว์ IMPRESSION ต้ ำหงเผำ

 

 HONG LIN HOTEL

วันพุธ
29 พ.ค. 62

นั่งรถไฟควำมเร็วสู งไปหนำนชำง- อิสระที่
ห้ ำงสรรพสิ นค้ ำNanchang Plaza -ชิงช้ ำสวรรค์ Star
of Nanchang

 

X

WANDA REALM
HOTEL

 



WANDA VISTA
HOTEL

 

X

วันพฤหัสบดี ร่ วมงำนประชุ ม-งำนเลีย้ ง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู ง
30 พ.ค. 62 ไปฉำงซำ
ร่ วมงำนประชุ ม-งำนเลีย้ ง-พิพธิ ภัณฑ์ ผงั เมืองเกำะส้ ม-ถนนคนเดินหวงซิ่งลู่-ฉำงซำ-กรุ งเทพฯ
วันศุกร์
(ดอนเมือง/สนำมบินสุ วรรณภูมิ)
31 พ.ค. 62 (FD541 : 23.25-01.40+1) และ
(MU2061 : 23.30-01.30+1)



HOTEL

กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 26-31 พฤษภำคม 2562
วันแรก (วันอำทิตย์ ที่ 26 พ.ค. 62)
กรุ งเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)-เซี่ยเหมิน-หมู่บ้ำนประมงเจิงชั่ วอัน
07.30 น.
 พร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ D
สำยกำรบิ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมี เจ้าหน้าที่ จากทางบริ ษ ทั ฯ คอย
ต้อนรับ และอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
10.35 น.
เหิ รฟ้ าสู่ เซี่ ยเหมิน โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG610
(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.00 น.
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองเซี่ยเหมิน ตั้งอยูท่ างภาคใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน เซี่ ยเหมินถือเป็ นเมืองที่
พร้ อมไปด้วยการศึกษา และมีวฒั นธรรมค่อนข้างสู ง คล้ายกับซัวเถา สัญลักษณ์ ของเมืองคือ นก
กระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
ค่ำ
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร
นาท่านสู่ หมู่บ้ำนประมงเจิงชั่ วอัน เดิ มเป็ นหมู่บา้ นชาวประมง ต่อมามีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยว และร้ านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ร้ านอาหารพื้นเมื อง อาหารทะเล ร้านกาแฟ
ร้านไอศกรี ม ร้านจาหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารทะเลแห้งที่สามารถซื้ อเป็ นของฝากแก่คนทาง
บ้าน อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชม ชิม ช้อป กับร้านค้ามากมายสองข้างถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยสี สัน
และบรรยากาศเป็ นกันเอง
 พักที่ INTERCONTINENTAL HOTEL
วันทีส่ อง (วันจันทร์ ที่ 27 พ.ค. 62)
ร่ วมงำนประชุ ม-งำนเลีย้ ง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู งไปอู่อซี๋ ำน
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
เชิญทุกท่านร่ วมประชุมสัมมนา และร่ วมงานเลี้ยง
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน (งำนเลีย้ ง)
14.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟเซี่ยเหมิน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสู ง G1660 17.07-19.59 น. มุ่ง
หน้าสู่ เมืองอู่อซี๋ ำน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สถำนีรถไฟอู่อซี๋ ำน เมืองอู่อี๋ซานตั้งอยูท่ างภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่ งอยู่
ในเขตแดนเชื่ อ มต่ อ ระหว่า ง มณฑลฝู เจี้ ย นกับ มณฑลเจี ยงซี โดยมี ค าขวัญประจ าเมื องอู่ อี๋ ซาน คื อ
ทิวทัศน์สวยล้ า วัฒนธรรมงามวิจิตร เขางามดัง่ หวงซาน น้ าใสดัง่ กุย้ หลิน นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
ค่ำ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ HONG LIN HOTEL
วันทีส่ ำม (วันอังคำร ที่ 28 พ.ค. 62)
อุทยำนมรดกโลกอู่อซี๋ ำน-ล่องแพไม้ ไผ่จิ่วชีว์ซี (ชมธำรนำ้ เก้ำ โค้ ง) –
แปลงไร่ ชำต้ ำหงเผำ-โชว์ IMPRESSION ต้ำหงเผำ
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยำนมรดกโลกอู่อี๋ซำน เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีอาณา
เขต 70 ตารางกิโลเมตร เขาอู่อี๋ซานครอบคลุมพื้นที่ของเขตอนุ รักษ์ทางวัฒนธรรมและ ธรรมชาติ 4
เขต ได้แก่ เขตทิวทัศน์เขาอู่อี๋ซาน เขตอนุ รักษ์ธรรมชาติเขาอู่อี๋ซาน โบราณสถาน และเขตอนุ รักษ์
ต้นน้ าจิ่วชี วซ์ ี และยังเป็ นแหล่ งกาเนิ ดของวัฒนธรรมความเชื่ อทางศาสนาตลอดจนแหล่งผลิ ตชา

ด้วย จากนั้นนาท่าน ล่องแพไม้ ไผ่ จิ่วชี ว์ซี ชมความงามของ ธำรน้ำเก้ ำโค้ ง ที่ใสสะอาดดุจกระจกเงา
ชมทิวทัศน์อนั สวยงามดุจแดนสวรรค์สองฝั่งธารน้ า พร้อมฟังตานานเรื่ องเล่าต่างๆจากผูค้ ้ าถ่อแพ
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาท่านชมแหล่งท่องเที่ยว แปลงไร่ ชำต้ ำหงเผำ ชมแปลงเพาะปลูกใบชาอันลือชื่อของฮกเกี้ยน เช่น
ต้าหงเผา, อู่หลง, เถี่ยกวนอิม และสุ่ ยเซี ยน เป็ นต้น ชมต้นชาต้นโบราณต้าหงเผา ซึ่ งเป็ นชาโบราณ
ใช้เป็ นเครื่ องดื่มของผูน้ าประเทศเท่านั้น ปั จจุบนั ได้รักษาไว้ดว้ ยทุนประกัน100ล้านหยวน
ค่ำ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหาร นาท่านชม โชว์ IMPRESSION ต้ ำหงเผำ เป็ น1ใน5โชว์ของผูก้ ากับชื่อดัง จางอวี้โหมว
สถานที่การแสดงจัดเป็ นโรงน้ าชาที่ ใหญ่ที่สุดในโลก เวทีการแสดงที่มองด้วยสายตา มีความยาว
12,000 เมตรยาวที่สุดในโลก เป็ นโชว์เดี ยวในโลกที่ ที่นั่งชมสามารถหมุนได้ 360 องศา บอกเล่ า
เรื่ องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมชา ความเป็ นอยู่ และความเป็ นธรรมชาติ
 พักที่ HONG LIN HOTEL
วันทีส่ ี่ (วันพุธ ที่ 29 พ.ค. 62)
อู่อซี๋ ำน-นั่งรถไฟควำมเร็วสู งไปหนำนชำง- Nanchang plaza –
ชิงช้ ำสวรรค์ Star of Nanchang
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ สถำนีรถไฟอู่อี๋ซ ำน เพื่ อโดยสาร รถไฟความเร็ วสู ง G2046 10.06-11.54 น. มุ่ ง
หน้าสู่ เมืองหนำนชำง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่ วโมง) เดินทางถึง สถำนีรถไฟหนำนชำง เมือง
หนำนชำง มีสมญานามว่า “ เมื องแห่ งวีรบุ รุษ ” เพราะเคยเป็ นฐานทัพสาคัญของทหารปลดแอก
ปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา การปกครอง การคมนาคม และเป็ นเมืองหนึ่ งที่มีความสาคัญ
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซี
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
จากนั้นนาท่านอิสระที่หา้ งสรรพสิ นค้า Nanchang plaza
ค่ำ
อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ำน
20.30 น.
นาท่านนั่ง ชิ งช้ ำสวรรค์ ที่ใหญ่ อันดับ 2 ของโลก Star of Nanchang ความสู ง 525 ฟุต สร้ างเสร็ จ
เมื่อปี 2006 ด้วยงบประมาณ 7.1 ล้านดอลล่าร์ และตกแต่งด้วยหลอดไฟเรื องแสง 21,300 หลอด
 พักที่ WANDA REALM HOTEL
วันที่ห้ำ (วันพฤหัสบดี ที่ 30 พ.ค. 62) ร่ วมงำนประชุ ม-งำนเลีย้ ง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู งไปฉำงซำ
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
เชิญทุกท่านร่ วมประชุมสัมมนา และร่ วมงานเลี้ยง
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน (งำนเลีย้ ง)
14.30 น.
นาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟหนำนชำง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสู ง G1407 17.00-18.50 น. มุ่ง
หน้าสู่ เมืองฉำงซำ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สถำนีรถไฟฉำงซำ เมื องฉำงซำ ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ าเซี ยง ทิศเหนื อติดทะเลสาบ
ตงถิง ตะวันออกติดภู เขาลัวเซี ยว ตะวันตกติดภูเขาอู หลิ ง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิ งชาน มี พ้ืนที่ประมาณ
12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อาเภอ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ WANDA VISTA HOTEL
วันที่หก (วันศุกร์ ที่ 31 พ.ค. 62)
ร่ วมงำนประชุ ม-งำนเลีย้ ง-พิพธิ ภัณฑ์ ผงั เมือง-เกำะส้ มถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉำงซำ-กรุ งเทพฯ
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
เชิญทุกท่านร่ วมประชุมสัมมนา และร่ วมงานเลี้ยง
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน (งำนเลีย้ ง)
บ่ ำย
นาท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ผังเมื อง ตั้งอยู่ในเมืองฉางซา ภายในแสดงเกี่ ยวกับผังเมืองของเมือง
ฉางซาแบบจาลอง และได้เล่าถึงประวัติของฉางซาในอดีตจนถึงปั จจุบนั จากนั้นนาท่านชม เกำะส้ ม
สวนสาธารณะกลางแม่น้ าใจกลางนครฉางซา นาท่านนัง่ รถไฟแบตตารี่ ชมวิว และชมหิ นแกะสลัก
รู ปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดินหวง
ซิ่ งลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งเพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าหลากหลายสาหรับเป็ นของฝากและที่ระลึกแก่คน
ที่รักทางบ้าน
ค่ำ
อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ำน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
23.25 น.
กลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIRASIA เที่ยวบิน FD541
01.40+1 น.
ถึงท่าอากาศดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........   
23.30 น.
0130+1 น.

และ

กลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่ วบิน MU2061
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********

