เชิญเขารวมทัศนศึกษาเชิงทองเที่ยว
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
กำหนดเดินทาง
5-9 พ.ย. 2561

Shanghai

เปดประสบการณงาน
China International Import Expo 2018
เยี่ยมชมตลาดอัญมณีและเครื่องประดับอี้อู / เซี่ยงไฮ
ชื่นชมความงามเมืองหังโจว นมัสการพระจี้กง
ลองเรือทะเลสาปซีหู ฯลฯ

www.git.or.th
ssiriwan@git.or.th

BOOK NOW!

0-900-901741

กําหนดเดินทาง
5-9 พ.ย. 2561
สัมผัสงาน China International Import Expo
Diamond and Gems Theme Pavilion
พรอมทั้งเยี่ยมชมตลาดคาสงที่ใหญที่สุด อี้อู Yiwu / ตลาดคาอัญมณีและเครื่องประดับเซี่ยงไฮ
เที่ยวชมความงดงาม เมืองหังโจว เมืองโบราณอูเจิ้น
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สนามบินสุวรรณภูมิ - เซี่ยงไฮ
07.30 น.
พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร D
เจ า หน า ที่ คอยอํ า นวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระ และเอกสารกอนการเดิน ทาง อาหารและ
เครื่องดื่ม ระหวางการเดินทาง
16.00 น.
นําทานเดินทางถึง สนามบินผูตง เมืองเซี่ยงไฮ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ
รถโคชปรับอากาศ พรอมมัคคุเทศกทองถิ่น รอตอนรับและนําทานเดินทางสูหองอาหาร
รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 1)
หลังอาหาร นําทานเดินทางเขาสูที่พัก นําสัมภาระเขาเก็บ พักผอนตามอัธยาศัย
สถานที่พัก Radisson Exhibition Center Shanghai หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เซี่ยงไฮ-ดูงาน China International Import Expo Diamond and Gems Theme Pavilion
07.00 น.
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
หลังอาหาร นําทานเดินทางเพื่อเขาชมงาน China International Import Expo Diamond and
Gems Theme Pavilion งานแสดงสินคาที่รัฐบาลจีนจัดขึ้นเพื่อเฟนหาและนําเขาสินคาสูจีน นับวา
เปนโอกาสสําหรับผูประกอบการไทยที่จะสามารถหาชองทางในการสงออกสินคาเขาสูจีน รวมถึงได
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ตลาดการคา รวมถึงทิศทางการสงออกสินคาเขาสูจีน
อาหารเที่ยง อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินชมสินคา จนถึงเวลานัดพบ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 3)
หลังอาหาร นําทานเดินทางกลับที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย
สถานที่พัก Radisson Exhibition Center Shanghai หรือในระดับเดียวกัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: 02-634-4999 ตอ 452, 456, 090-090-1741 www.git.or.th, ssiriwan@git.or.th, pphusada@git.or.th

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เซี่ยงไฮ-อี้อู
07.00 น.
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
หลังอาหาร นําทานชม ศูนยกลางการคานานาชาติเมืองอี้อูหรือที่รูจักกันในนาม ตลาดคาสงสินคา
เบ็ ด เตล็ ด อี้ อู หรื อ เยี่ ย มชมตลาดการค า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ในเมื อ งเซี่ ย งไฮ
(**สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม**)

ค่ํา

อาหารเที่ยง อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินชมสินคา
รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 5)
หลังอาหาร นําทานเดินทางเขาสูที่พัก นําสัมภาระเขาเก็บ พักผอนตามอัธยาศัย
สถานที่พัก The Yiwu Ssaw Hotel หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อี้อ-ู หังโจว-เซี่ยงไฮ
07.00 น.
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว เมืองแหงประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน ปรากกฎ
รองรอยในสมัยราชวงศฉิน มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศสุยเปลี่ยนเปนหังโจวตอมาในสมัย
ราชวงศซงไดตั้งหังโจวเปนเมืองหลวง หังโจวเปนเมืองงดงามดวยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตนไม
และสวนจนไดรับสมญานามวา สวรรคบนดิน ใหทานไดพักผอนชื่นชมธรรมชาติระหวางการเดินทาง
จากนั้นนําทานชม วัดหลินอิง หรือ วัดซอนใจ Temple of the Soul's Retreat สรางขึ้นเมื่อป
326 ในสมั ย ราชวงศ จิ้ น ตะวั น ออกโดย พระฮุ ย ลี่ Huili ภิกษุช าวอิน เดีย ที่ธุดงคผานมาแลว เห็น ว า
ภูมิทัศนแถบนี้งดงามคลายกับเขาศักดิ์สิทธิ์จึงไดมีการสรางวัดขึ้นมา ภายใน วัดหลิงอิง มีอาคารสําคัญ
อยู 9 แหง ทั้งอาคาร ศาลาและหองหับจํานวนมากเคยผานการบูรณะมาแลวหลายครั้ง ดานหนาวัด
เป น ที่ ตั้ ง ของ วิ ห า ร ก ษั ต ริ ย ส ว ร ร ค Heavenly King ภ ายในประดิ ษ ฐ าน พร ะ พุ ท ธ รู ป
พระศรี อ ริ ย เมตไตรยพระพั ก ตร ยิ้ ม อิ่ ม เอม พร อ มทั้ ง ชมประติ ม ากรรมรู ป สลั ก ทางพุ ท ธศาสนา
จํานวนมากตั้งเรียงรายอยู ถัดออกไปบริเวณยอดที่เรียกวา เฟยไหล เฟง Feilai Feng หรือ ยอดเขาบิน
Flying Peak ตามความเชื่อที่ พระจี้กง ใหชาวบานชวยกันแกะสลักรูปอรหันต 500 องคเอาไวเพื่อ
ไมใหยอดเขานี้ลอยไปสรางความเดือดรอนที่อื่น ตํานานเลากันวาพระจี้กงรูลวงหนาวาจะมีภูเขาลอย
มาที่ ห มู บ า นซึ่ งมี ผู คนกํ า ลั งจัด งานแตง แมจ ะเตือนชาวบานแตไมมีใครสนใจ พระจี้กงจึงแบกราง
เจาสาวออกมาจากหมูบานเพื่อใหคนอื่นๆ วิ่งตามกันมา จากนั้นพระจี้กงไดยอนกลับไปในหมูบาน
อีกครั้งเพราะแมเฒาคนหนึ่งไมมีแรงวิ่งออกมา จังหวะนั้นเองภูเขาที่ลอยมาก็ต กลงที่ห มูบานพอดี
พระจี้กงจึงออกแรงรับจนเกิดเปนรอยมือประทับบนภูเขา ใหทานไดขอพรเพื่อเปนสิริมงคล
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: 02-634-4999 ตอ 452, 456, 090-090-1741 www.git.or.th, ssiriwan@git.or.th, pphusada@git.or.th

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)
หลังอาหาร นําทานลอง ทะเลสาบซีหู มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร
น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขาและอีกหนึ่งดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวย
สถานที่ สํ า คั ญ มากกว า 30 แห ง และสถานที่ ช มทิ ว ทั ศ น ม ากกว า 40 แห ง โดยจุ ด สํ า คั ญ ก็ ไ ด แ ก
หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ หาทะเลสาบ และสิบทิวทัศน นําทาน ลองเรือ ชมสะพานขาดซึ่งเปน
ที่มาของตํานานเรื่อง นางพญางูขาว และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึกตลอดจนชมธรรมชาติ
อันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้ที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยววา พฤกษชาติในนครินทร

จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง หมูบานเหมยเจียอู ไรชาหลงจิ่ง แหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อ พรอมทั้ง
ลองลิ้มชิมชา โดยกลาวกันวา ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน และเพลิดเพลินกับ
เลือกซื้อไวเปนของฝาก จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองเซี่ยงไฮ ใชเวลาในการเดินทางประมาณ
3 ชั่วโมง ใหทานไดพักผอน พรอมรับความสําราญระหวางการเดินทาง
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 8)
หลังอาหาร นําทานเดินทางเขาสูที่พัก นําสัมภาระเขาเก็บ พักผอนตามอัธยาศัย
สถานที่พัก Radisson Exhibition Center Shanghai หรือในระดับเดียวกัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
หลังอาหาร นําทานทัศนศึกษาชม หยก อัญมณีมงคลตามความเชื่อของชาวจีน จากนั้นนําทานเดินทาง
ตอไปยัง วัดพระหยกขาว เปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ สรางขึ้นสมัยป ค.ศ.1876 ตรงกับ
รัชสมัยกวางสูฮองเต สมัยราชวงศชิง มีพระภิกษุจาก เกาะผูถอซาน หลวงพอฮุยเกิน ไดเจริญรอย
พระถังซําจั๋ม เดินทางไปศึกษาพระไตรปฏกยังประเทศอินเดีย ขากลับไดเดินทางผานประเทศเมียนมา
จึงไดอัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับมาทั้งหมด 5 องค ไดมอบใหชาวเซี่ยงไฮ 2 องค พรอมทั้งได
รวบรวมเงิ น ทํ า บุ ญ สร า งวั ด ในเขตเจี ย งวาน ในป ค.ศ. 1882 และได ตั้ ง ชื่ อ ว า ยวี่ ฝ วอซื่ อ หรื อ
วัดพระหยก ปจจุบันเปนที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปหยกขาว ปางมารวิชัย มีขนาดความสู ง
1 เมตร แกะสลักดวยหยกขาวทั้งแทง และ พระหยกปางไสยาสน ขนาด 1.05 เมตร นอกจากนั้นยัง
เปนที่เก็บรักษาโบราณวัตถุสําคัญทางประวัติศาสตรของ ราชวงศเวย ถัง ซง หยวน หมิง และ ชิง ให
ทานไดขอพรเพื่อเปนสิริมงคล

เที่ยง
17.25 น.
20.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10)
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อตรวจเช็คสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง
นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 663
บริการอาหารและเครื่องดื่มระหวางการเดินทาง
นําทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สวัสดิภาพ พรอมทั้งความสนุกสนาน


อัตราคาบริการ ผูใหญ ทานละ 35,000 บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 5,600 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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อัตราคาบริการรวมถึง
 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
 รถโคชปรับอากาศ รับ-สง ตามโปรแกรมที่ระบุในรายการ
 อาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย และ เขา-ออกครั้งเดียว
 คาหองพัก จํานวน 4 คืน หองละ 2 ทาน
 คาธรรมเนียมเขาชมตามสถานที่ที่ระบุในรายการ
 คาประกันอุบัติเหตุสําหรับการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท รักษาเจ็บปวยจากอุบัติเหตุในวงเงิน
500,000 บาท
 คาทิปไกด-พนักงานขับรถทองถิ่น
 เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราคาบริการไมรวม
 หนังสือเดินทาง
 คาเครื่องดื่มและอาหารที่นอกเหนือรายการ
 คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางที่ไมใชหนังสือเดินทางไทย
 คาธรรมเนียมการเขาชมงาน ในกรณีถามีคาเขาชมงาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม และ ภาษี หัก ณ ที่จาย
***หมายเหตุ รายการเดินทางตาง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูที่ผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ***

ชําระเงินผานบัตรเครดิตออนไลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: 02-634-4999 ตอ 452, 456, 090-090-1741 www.git.or.th, ssiriwan@git.or.th, pphusada@git.or.th

แบบฟอรมจองทัศนศึกษา

เชิญเขารวมทัศนศึกษาเชิงทองเทีย่ วตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
สัมผัสงาน China International Import Expo Diamond and Gems Theme Pavilion
พรอมทั้งเยี่ยมชมตลาดคาสงที่ใหญที่สุด อี้อู Yiwu / ตลาดคาอัญมณีและเครื่องประดับเซี่ยงไฮ
เที่ยวชมความงดงาม เมืองหังโจว เมืองโบราณอูเจิ้น

สวนที่ 1 : รายละเอียดหนวยงาน

วันที่สมัคร

…..……/…..………./………….

ชื่อหนวยงาน
(สําหรับการออกใบกํากับภาษี)

สมาชิกสถาบัน รหัส.....................
ไมใชสมาชิกสถาบัน

ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ที่อยู (สําหรับการออกใบกํากับภาษี)
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก (ใหม)
ผูประสานงาน

ตําแหนง

ฝาย

โทรศัพท

ทานทราบขาวโปรแกรมทัศนศึกษานี้จากชองทางใด....

มือถือ
เว็บไซตสถาบัน
โทรสาร

อีเมล
หนังสือพิมพ
อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................

อีเมล
เฟซบุค

สวนที่ 2 : รายละเอียดผูเดินทาง

หองที่ 1
คํานําหนา / ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ ตามหนา Passport)

No

Passport
เลขที่

วันเดือนปเกิด

วันหมดอายุ

หมายเหตุ/Request

1
2

ถาพัก 2 ทาน ใหเวนวางชองนี้

3

หองที่ 2
No

คํานําหนา / ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ ตามหนา Passport)

Passport
เลขที่

วันเดือนปเกิด

วันหมดอายุ

หมายเหตุ/Request

1
2

ถาพัก 2 ทาน ใหเวนวางชองนี้

3

สวนที่ 3 : รายละเอียดการชําระเงิน (ทานละ 35,000 บาท พักเดี่ยวเพิ่มทานละ 5,600) (ราคาดังกลาวยังไมรวม Vat 7%)
ชองทางการชําระเงิน (กรุณาระบุชองทาง)
เช็คหรือแคชเชียรเช็ค ขีดครอม สั่งจายในนาม

“สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)”
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0-9940-00210-63-9

ที่อยู: 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 1 - 4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โอนเช็คหรือเงินสดเขาบัญชีของสถาบัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาปาโซ ทาวเวอร

บัญชีออมทรัพย เลขที่ 245-207440-3
ชื่อบัญชี “สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)”
*** เมื่อโอนเรียบรอยแลว กรุณาแฟกซใบ Pay-in มายัง 02 634 4970 หรืออีเมล pphusada@git.or.th
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีที่ถูกตอง

เงื่อนไขการสมัคร
 กรณีผูสมัครไมสามารถเดินทางไดสามารถสงตัวแทน โดยแจงใหสถาบันทราบ
กอนลวงหนา 15 วันทําการกอนเดินทาง
 กรณีแจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน สถาบันขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 50%
 กรณีแจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ คุณภูษดา โทร : 02 634 4999 ตอ 452, 090 090 1741 อีเมล : pphusada@git.or.th
ID Line : git_rd_department แฟกซ : 02 634 4970 เว็บไซต : www.git.or.th

