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SHA001 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูซ๋ี 6 วัน 4 คืน 

ล่องเรือทะเลสาบซีหู : พระใหญ่หลิงซาน : ลอดอุโมงค์เลเซอร ์
 ชมวิวสวยๆเมืองเซ่ียงไฮ้ บนตึก Jinmao Tower : ล่องเรอืชมบรรยากาศหมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว : ช้อปปิ้ง
เพลินๆท่ีถนนนานกิง : วัดฉงหยวนองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนท่ีอยู่ในต าหนักท่ีสูงท่ีสุดในจีน ➢ 

☺  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !!  เส่ียวหลงเป่า // ไก่ขอทาน // หมูพันปี // ซี่โครงหมอูู๋ซี ☺ 
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รายการทัวร ์
วันที ่ รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XJ760  00.15-05.30)  

– มหานครเซี่ยงไฮ ้    
- 

 
2 

เซี่ยงไฮ-้ หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านยางพารา- 
ถนนโบราณหอฝั่งเจีย-หมู่บ้านใบชา ✓ ✓ ✓ 

LIANG AN INTERNATIONAL 
HOTEL  

หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
3 

หังโจว –หมู่บ้านผ้าไหม-อู๋ซี-พระใหญ่หลงิซาน(รวมรถราง)-ไข่มุก
น  าจืด-ถนนกลางคืนฉงอาน 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

MINGDU INTERNATIONAL 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
4 

อู๋ซี-ซูโจว-วัดฉงหยวน-หมู่บ้านโบราณจเูจียเจี่ยว+           
ล่องเรือ-ร้านยาบัวหิมะ-ช้อปปิ้งถนนนานกิง-                    

Starbucks Reserve Roastery 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

PUJIANG BERKESY 
RESIDENCE SHANGHAI 
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
5 

ชมวิวบนตึก Jinmao Tower-ตลาด 100 ปี                          
เฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยก- ลอดอุโมงค์เลเซอร-์หาดไว่ทาน 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

PUJIANG BERKESY 
RESIDENCE SHANGHAI 
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
6 

มหานครเซี่ยงไฮ้ (XJ 761 06.50-10.15)-กรุงเทพฯ                 
(สนามบินดอนเมือง) 

 
✓   

 
- 

 
ก าหนดการเดินทาง   

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก2ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง  
พักผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เด็ก 

ท่านละ 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
พักผู้ใหญ่2ท่าน+1เด็ก 

ท่านละ 
*เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี* 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

26 – 31  กรกฏาคม 2561 
*วันอาสาฬหบูชา* 

17,900 บาท 17,900 บาท  17,900 บาท 5,900 บาท 
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8 – 13 สิงหาคม 2561       
*วันแม่* 

26,900 บาท 26,900 บาท 26,900 บาท 5,900 บาท 

11 – 16 กันยายน 2561 25,900 บาท 25,900 บาท 25,900 บาท 5,900 บาท 

19 – 24 ตุลาคม 2561       
*วันปิยมหาราช* 

19,900 บาท 19,900 บาท  19,900 บาท 5,900 บาท 

13 – 18 พฤศจิกายน 2561 25,900 บาท 25,900 บาท 25,900 บาท 5,900 บาท 

5 – 10 ธันวาคม 2561 25,900 บาท 25,900 บาท 25,900 บาท 5,900 บาท 

18 – 23 ธันวาคม 2561 25,900 บาท 25,900 บาท 25,900 บาท 5,900 บาท 

28 ธันวาคม – 2 มกราคม 62 
*ปีใหม่* 

19,900 บาท 19,900 บาท  19,900 บาท 5,900 บาท 

  

 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – มหานครเซี่ยงไฮ้ 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข  
 1-2  สายการบิน AIR ASIA X เคาน์เตอร์เช็คอิน 1-2  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกแก่

ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีน่ังก่อนออกเดินทาง 
 สายการบิน THAI AIR ASIA X  ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง 
 จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขาไป 
 (น  าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื อน  าหนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้-หังโจว-ลอ่งเรือทะเลสาบชีหู-ร้านยางพารา-ถนนโบราณหอฝั่งเจีย- 
   หมู่บ้านใบชา 
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00.15 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ760  

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
รับกระเป๋าสัมภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่ีได้ชือ่ว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เน่ืองจากเซี่ยงไฮ้มีความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ระดบัยุโรป และมีแม่น้ าหวงผู่ ไหลผ่านกลางเมือง ด่ังเช่นท่ีแม่น้ าแซน ไหลผ่านกลางนครปารีส ซึ่งเซี่ยงไฮ้
จัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห ่
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีนและมีท่าเรือท่ีคับค่ังท่ีสุดในโลก 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เช้า   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อที่ 1) เมนูไก่พันป+ีไก่ขอทาน 
 

หลังอาหารจากน าท่านเดินทางสู่ หางโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศเป็น
เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง  ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความ
สวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง
(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนนถึงเมืองหางโจว 
 

จากน าท่านเดินทาง สู่ทะเลสาบซีหลู่องเรือทะเลสาบชีห ู(West 

Lake) ทะเลสาบใหญ่อันสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ดังบทกวี
อันมีชื่อเสียงของจีนท่ีว่า "หากฟากฟา้มีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซ ูหัง 
( ซู คือ ซูโจว, หัง คือ หังโจว) ซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหังโจวในแต่ละปี มักไม่พลาดท่ีจะไปเยือนทะเลสาบแห่งน้ีพร้อมกับรับฟัง
เร่ืองราวซึ่งเป็นท่ีมาของต านาน “ นางพญางขูาว” กับชายคนรักชื่อ “โข้วเซียน” และชมโคมไฟ 3 ดวงทับแสงจันทร์น้ าลึก
ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบจนได้รับสมญานาม จากนักท่องเท่ียวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” เมืองหังโจว
เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานประมาณ 1200 ปี เมืองน้ีมีความสวยงามมากๆจนได้รับสมญานามว่า"สวรรค์บนดิน" 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อที่ 2) ซี่โครงหมูอู๋ช ี
 

จากน้ันน าท่านเดินทางชม หมู่บ้านใบชา อันล่ือชื่อของเมอืงจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัยพร้อมเลือกซือ้เป็น
ของฝากจากน้ันน าท่านสู่ ถนนโบราณหอฝั่งเจยี ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองหังโหวบ้านแบบโบราณสมัยเก่า ชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ถา่ยรูป และบริเวณน้ียังมีสินค้าของท่ีระลึกจ าหน่ายให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย ถือเป็นหัวใจ
ของย่านดังกล่าว เพราะเป็นท่ีต้ังของร้านดัง 4 ร้าน ได้แก่ ร้านแป้งผัดหน้าข่งเฟิ่งชุน ร้านยาเส้นมี่ต้าชาง ร้านแฮมว่านหลง ร้าน
หมวกจางอวิ่นเซิง ท่ีมาของดัง 5 อยา่งของหังโจว ได้แก่ แป้งเสริมสวย พัด บุหรี่ กรรไกรและงานปักหังโจว 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อที่ 3) 
จากน้ันน าท่านสู่ท่ีพัก  LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า  www.haixuhotel.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  วันท่ีสาม      หังโจว –หมู่บ้านผ้าไหม-อู๋ซ-ีพระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ไข่มุกน  าจืด-ถนนกลางคืนฉงอัน     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 4) 
 
จากน าท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมา

 ผลิตเป็นสินค้าท้ังใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับ
 การซื้อเป็นท้ังของฝากและใช้เองน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซ ีซึ่งเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)  และมีฉายาว่า 
 เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมชีื่อว่า หยิ่วซ ีเล่ากันว่าเมือ่สองพันปีก่อนมีการผลิตตะกั่วในเมืองน้ีและต่อมาแร่ตะกั่วถูกขุดเจาะจนหมด
 ส้ิน แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหน่ึงมีใจความว่า “มีทหารตะกั่ว แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่ว
 แผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข”จึงได้เปล่ียนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกัว่ เมอืงอู๋ซอียู่ริมทะเลสาบไทหู่ เป็นทะเลสาบน้ าจืดท่ีใหญ่
 เป็นอันดับ 3 ของจีนมีการเพาะเล้ียงไข่มุกน้ าจืดท่ีขึ้นชื่อในประเทศจีน มีทิวทัศน์สวยงามท่ีสุดในตอนใต้แม่น้ าแยงซี 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อที่ 5) 
 
หลังอาหารน าท่านสักการะขอพร พระใหญ่หลิงซาน พระแห่งโชค
ลาภซึ่งประดิษฐานอยู่ท่ีเขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธ รูป
ทองส าริดท่ีมีความสูงถึง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ซึ่งเป็นวัดท่ีมี
ความส าคัญทางพุทธสาสนา น าท่านชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน 
ต้ังอยู่ริมทะเลสาบไท่หูท่ีกว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานท่ีสวยงาม เป็นกลุ่ม
สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีพื้นท่ีกว่า 7 หมื่นตารางเมตร มี
ทางเดินเชื่อมระหว่างต าหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 
องค์ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ท่ีละเอียดประณีต 

http://www.haixuhotel.com/
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ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของ นักเขียนภาพถ้ าตุนหวงท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งศาลาน้ีจะใช้เป็นสถานท่ีจัดการประชุมพุทธศาสนาโลก (World 
Buddhist Forum)  ห้องโถงของศาลาฯบรรจุได้ 2,000 คน จากน้ันน าทุกท่านออกเดินทางสู่ ร้านไข่มุก เลือกซือ้ครีมและ
เครื่องประดับที่ท าจากไข่มุกน้ าจืดเป็นของฝากให้กับคนท่ีท่านรัก  
 
จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดฉงอนั มีสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นเมือง ขนมต่างๆ ให้ชอ้ปปิ้งเลือกซื้อเป็นของฝาก อิสระตามอธัยาศัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เย็น   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อที่ 6) 
จากนั้นน าท่านสู่ที่พัก  MINGDU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันท่ีสี่  อู๋ซ-ีซูโจว-วัดฉงหยวน-หมู่บ้านโบราณจเูจียเจี่ยว+ล่องเรอื-รา้นยาบวัหิมะ- 
   ช้อปปิ้งถนนนานกิง-Starbucks Reserve Roastery ใหญ่ท่ีสุดของโลก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 7) 
 
น าท่านเดินสู่เมือง ซูโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศ เมืองเก่าแก่ท่ีมี
ประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปี น าท่านชม วดัฉงหยวน เป็นวัดท่ีมีการ
สร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองให้ซูโจว ภายในวัดมีเน้ือท่ีกว้างใหญ่มาก มี
ต าหนักและส่ิงก่อสร้างต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นต าหนักจตุโลกบาล 
หอกลอง หอระฆัง โดยเฉพาะอุโบสถ มีเน้ือท่ีภายในถึง 2,400 ตาราง
เมตร ถือว่าเป็นอุโบสถท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีนใน ปัจจุบัน ให้ท่านได้
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือวา่เป็น
องค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนท่ีอยู่ในต าหนักท่ีสูงท่ีสุดในจีน เดิมวัดฉงหยวนสร้างเมื่อปี 503 ในสมัยจักรพรรดิเหลียงอู่ (เซียวเห
ยียน) แห่งราชวงศ์เหลียง ภายในวัดแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ วิหารชั้นนอกท่ีเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมอาคารและวิหาร
เหนือน้ าท่ีถือเป็นไฮไลท์ของวัดฉงหยวน วิหารกลางน้ าเป็นท่ีประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมส ารดิปิดทองสูง 33 เมตร หนัก 88 
ตัน องค์เจ้าแม่กวนอิมจะอยู่ตรงกลางโดยมีระเบยีง 5 ชั้นล้อมรอบให้เดินวนชมกัน 360 องศา 
 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชมร้านยาสมุนไพรจีน ท่ีมีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคและตัวยาอายุวัฒนะอย่างเช่น ถังเชา่ และ ยา
รักษาแผลสดแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวกท่ีมีชื่อเสียงอย่างบัวหิมะยาบัวหิมะ (bao fu ling shop) บัวหิมะมีสรรพคุณรักษาแผลไฟ
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ไหม้ บ ารุงผิว เป็นยาสมุนไพร ผลิตตามต ารับยาจีนแผนโบราณของราชวงศ์ชิง ซึ่งสูตรยาใช้มานานกว่า 300 ป ีและเป็นท่ียอมรับ
ของวงการแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน อกีท้ังรัฐบาลจีนยังเข้ามาควบคุมคุณภาพและปรมิาณ ท่ีส าคัญไมม่ีวางจ าหน่าย
สินค้าตามท้องตลาดท่ัวไป เชิญเลือกชมเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ชมการสาธิต
การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อที่ 8) เมนูพิเศษ ! เสี่ยวหลงเปา 
   
จากน้ันน าท่านเดินสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เป็นหมู่บ้านโบราณอยู่ริมฝั่งแม่น้ ายั่งจื้อทางตอนใต้ ปัจจุบันเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของจีน ซึ่งอยุ่ระหวา่งนครเซี่ยงไฮ้กับเมือง
ซูโจว เป็นหมู่บ้านท่ีได้รับการรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ มีล าคลองใหญ่เล็ก
ตัดผ่านกันเป็นเหมือนใยแมงมุม จนได้ถูกขนานนามว่า เวนิสตะวันออก  
น าคณะล่องเรือ ชมบรรยากาศแม่น้ าล าคลอง ถา่ยภาพ อันประทับใจ   
จูเจียเจี่ยว เป็นเมืองเก่าแกอ่ายุเกือบ 400 ป ีเป็นเมืองวัฒนธรรมแห่ง
สายน้ า โดยได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกใต้แม่น้ าแยงซีเกยีง” กิจกรรมที่ไม่ควร
พลาดคือการล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝ่ังแม่น้ า ท่ามกลางบรรยากาศร่ม
รื่นเย็นสบาย อีกท้ังเดินสัมผัสวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมอย่างใกล้ชิด แวะชมิอาหารพื้นเมอืง หรือซือ้ของท่ีระลึกกลับบ้าน 
 

จากน าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิงลู่ ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตรและยังเป็น
ศูนย์กลางส าหรับการช้อปปิ้งท่ีคึกคักมากท่ีสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 100 ป ีปัจจุบันย่านน้ีผสมผสานระหว่างศูนย์การค้าบนอาคารสูงและ
อาคารสไตล์โคโลเนียลปะปนไปกับร้านค้าริมถนน ค้นหาสินค้าแบรนด์หรู ร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดนานาชาติ มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังกว่า 10 ห้าง,ร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารและ
ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายและต้องถือว่าเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแรนด์เนม
ท้ังหลาย นอกจากน้ีท่านยังจะได้ชมไฟแสงสีต่างๆ ท่ีบรรดาห้างร้านท่ีอยู่ภายในถนนนาน
กิง ต่างประดับไฟท่ีสวยงามไว้คอยต้อนรับท่านจากน้ัน Starbucks Reserve Roastery 
ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ไฮท์ไลท์ของสาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่
อลังการแล้ว ยังมีบารจ์ิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลก และเป็นสาขาแรกในโลกท่ีน าเอา AR 
มาเสริมประสบการณ์ลูกค้า 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อที่ 9) 
จากนั้นน าท่านสู่ที่พัก  PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันท่ีห้า  ชมวิวบนตึก Jinmao Tower-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเม่ียว-ร้านหยก- ลอดอโุมงค์เลเซอร์- 
   หาดไว่ทาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 10) 
 
จากน้ันน าท่าน ขึ้นตึก JIN MAO TOWER เป็นตึกระฟ้า ออกแบบ
โดยสถาปนิกอเมริกัน ในขณะเดียวกันก็ยังมีความสูงเคยเป็นอันดับท่ี 5 
ของโลกจากความสูงหลังคา และอันดับท่ี 7 ของโลกเมื่อวัดรวมถึงยอด
สูงสุด ชั้นท่ี 88 ถ้านับรวมส่วนยอดแหลมของตึกมี 93 ชั้น โดยห้องชมวิว
เมืองจะอยู่ชั้นท่ี 87 ในปัจจบุันสูงเป็นอันดับท่ี 11 ของโลก ตัวอาคารมี
ลักษณะคล้ายเจดีย์จีน 8 เหล่ียม ท่ีเรียงต่อกันเป็นชั้นๆในรูปแบบโม
เดิร์น 
 
จากน้ันน าท่านสู่เฉินหวังเมี่ยวหรือตลาด100ปีเดิมเป็นท่ีต้ังของ
วัดเฉิงหวังเมี่ยวตกแต่งอาคารบ้านเรือนบริเวณน้ีเป็สถาปัตยกรรม
โบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงท่ียังคงความสวยงดงามและได้มีการ
ปรับเปลี่ยนท าเป็นร้านอาหารร้านขนมพื้นเมืองโบราณอาหารขึ้นชื่อท่ีน่ี
คือ เส่ียวหลงเปา เป็นอาหารอันลือชื่อ และท่ีตลาดเฉินหวังเมี่ยวมีของท่ี
ระลึกต่างๆเช่นตราประทับรูปภาพวาดลายมือพูก่ันเครื่องน้ าชาของท่ี
ระลึกและสินค้าท่ีสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬากระเป๋า  
 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อที่ 11) เสียวหลงเป่า 
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จากน้ันน าท่าน น าคณะ เข้าเยี่ยมชม ร้านหยกคุณภาพ สินค้าอันดับ 1 ของประเทศจีน ท่ีเป็นของฝากอันล้ าค่าของคนจีนท่ี
ท้ังมีคุณค่าทางด้านมูลค่าและคุณค่าทางด้านการใช้สอยคนจีนนิยมใส่ก าไรหยกเป็นเครื่องประดับท่ีมีค่ามากกว่าเพชรพลอย
เป็นไหนๆและยังเชื่อว่าการใส่ก าไรหยกจะช่วยท าให้ปรับสมดุลธาตุในร่างกายได้อีกด้วย 
 
จากน้ันน าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอรอ์ุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกใประ
เทศจีนเพื่อข้ามไปยังฝ่ังตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์
ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆจากน้ันน าท่านถ่ายรูปบริเวณหาด

ไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้)ซึ่งต้ังอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผู่ชม
บรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ท่ีได้รวมการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 
กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ” สถานท่ีจัดแสดงศิลปะจีนโบราณ 
 
เย็น   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อที่ 12) 
จากนั้นน าท่านสู่ที่พัก  PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
------------------------------------------------------------------------------------------------  

 วันท่ีหก มหานครเซ่ียงไฮ้  –  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

03.00 น.  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 
เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
06.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIAX (XJ) เที่ยวบินที่ XJ761 
 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขากลับ  
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF CHINA  ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

** หมายเหตุ **  
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รายการท่องเท่ียวในครั้งน้ี ก าหนดให้มีการเข้าร้านขายสินค้าพื้นเมืองและของขึ้นชื่อของประเทศจีน คือ ร้านหยก,ร้านชา,นวดสมุนไพรจีน,
ไข่มุก,ผ้าไหมจีน,รา้นยางพารา ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบ
ว่า ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซือ้ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 
** หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว กรุณาแจ้งทางบรษิัททวัร์ เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ ทั งนี ขึ นอยู่กับทางบรษิัทฯ

ที่เมืองจีนจะเป็นผู้ก าหนดราคาที่เปลี่ยนแปลงในกรณีนี  

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั นทัศนาจรตามรายการ  
✓ค่าน  าหนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
✓ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
✓ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกดท์้องถิ่นจนี 
✓ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
✓ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือตอ้งซื อตั๋วเดี่ยวทั งนี ขึ นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่าน  าหนักสัมภาระน  าหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มนิิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าวซี่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรอืเอกสารอื่นๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
ท่านละ 200 บาท/วัน/ท่าน ( 200*6วัน = 1,200 บาท/ท่าน) หรือ วนัละ 40 หยวน ทั งหมด 6 วัน  เท่ากับ 240 หยวนต่อ
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ท่าน    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 

กรุณาแจ้งรายละเอียด 
กรุณาระบลุักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดีย่ว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบรษิัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไมท่านอาหารมื อใดมื อหนึ่ง ไมส่ามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลงัจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทหรือตามทีบ่ริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิที่จะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มเีงื่อนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่องทางทีท่่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ทีม่องเห็นข้อมลูชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บรษิัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจ านวนทีท่่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรอืกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั งหมด
เนื่องจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั นๆ  

 

 
กรุ๊ปออกเดินทางได ้
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1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

❖ เที่ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

❖ บริษทัฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั น  

❖ หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 

❖บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภัยธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  

❖ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งจากไทยและต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านไดช้ าระมาเรียบร้อยแล้ว 

❖ เนื่องจากการซื อขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เชน่ ไม่ทานอาหารบางมื อ ไมพ่ักที่เดียวกับทีจ่ดัไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

❖บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอุบัติเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารดุจากสายการบิน 

❖ กรณีท่านไมส่ามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้
ในครั งอื่นได ้

❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั น โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทั งหมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี แล้วทั งหมดแล้ว 
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กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 


