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SHA001 เซ่ียงไฮ้ หงัโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน 

ล่องเรือทะเลสาบซีห ู: พระใหญ่หลงิซาน : ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 
 ชมวิวสวยๆเมืองเซี่ยงไฮ้ บนตกึ Jinmao Tower : ล่องเรือชมบรรยากาศฟินๆที่หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว  
: ช้อปป้ิงเพลินๆที่ถนนนานกงิ : สักการะขอพรที่พระใหญ่หลิงซาน พระแห่งโชคลาภ 

  อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ !!  เส่ียวหลงเป่า // ไก่ขอทาน // หมูพันปี // ซี่โครงหมูอู๋ซี  
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รายการทวัร์ 
วันท่ี รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ760  00.15-05.30)  

– มหานครเซ่ียงไฮ้    
- 

 
2 

เซ่ียงไฮ้- หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านยางพารา- 
ถนนโบราณหอฝ่ังเจีย-หมู่บ้านใบชา    

LIANG AN INTERNATIONAL 
HOTEL  

หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
3 

หังโจว –หมู่บ้านผ้าไหม-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ไข่มุก
น า้จืด-ถนนกลางคืนฉงอาน 

 
 

 
 

 
 

MINGDU INTERNATIONAL 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
4 

อู๋ซี-ซูโจว-วัดฉงหยวน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจ่ียว+           
ล่องเรือ-ร้านยาบัวหมิะ-ช้อปป้ิงถนนนานกิง-                    

Starbucks Reserve Roastery 

 
 

 
 

 
 

PUJIANG BERKESY 
RESIDENCE SHANGHAI 
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
5 

ชมวิวบนตกึ Jinmao Tower-ตลาด 100 ปี                          
เฉินหวังเม่ียว-ร้านหยก- ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน 

 
 

 
 

 
 

PUJIANG BERKESY 
RESIDENCE SHANGHAI 
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
6 

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

 
   

 
- 

 
ก าหนดการเดินทาง   

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก2ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเดก็เสริมเตียง  
พักผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
พักผู้ใหญ่2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 
*เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี* 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

26 – 31  กรกฏาคม 2561 
*วันอาสาฬหบูชา* 

17,900 บาท 17,900 บาท  17,900 บาท 5,900 บาท 

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 
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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 (สนามบนิดอนเมือง) – มหานครเซ่ียงไฮ้ 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประตทูางเข้าหมายเลข  
 1-2  สายการบิน AIR ASIA X เคาน์เตอร์เช็คอิน 1-2  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกแก่

ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดนิทาง 
 สายการบิน THAI AIR ASIA X  ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง 
 จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขาไป 
 (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

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

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หงัโจว-ล่องเรือทะเลสาบชีห-ูร้านยางพารา-ถนนโบราณหอฝ่ังเจีย- 
   หมู่บ้านใบชา 

00.15 น. น าทกุทา่นเหินฟ้าสูม่หานครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เท่ียวบนิท่ี XJ760  

05.30 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติ ซา่งไหผู่ต่ง ประเทศจีน น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ ท่ีได้ช่ือวา่เป็น ปารีสแหง่ตะวนัออก เน่ืองจากเซ่ียงไฮ้มีความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ระดบัยโุรป และมีแมน่ า้หวงผู ่ไหลผา่นกลางเมือง ดัง่เชน่ท่ีแมน่ า้แซน ไหลผา่นกลางนครปารีส ซึง่เซ่ียงไฮ้
จดัให้อยูใ่นกลุม่มหานครไฮโซอนัดบั 5 ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส เซ่ียงไฮ้ หรือ ชา่งไห ่
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีนและมีทา่เรือท่ีคบัคัง่ท่ีสดุในโลก 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เช้า   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 1) เมนูไก่พันปี+ไก่ขอทาน 
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หลงัอาหารจากน าท่านเดินทางสู ่หางโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศเป็น
เมืองหลวงของมณฑลเจอ๋เจียง  ซึง่ในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความ
สวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดนิมี ซู(โจว) 
หงั(โจว)” เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนนถึงเมืองหางโจว 
 

จากน าทา่นเดนิทาง สู่ทะเลสาบซีหูล่องเรือทะเลสาบชีหู (West 

Lake) ทะเลสาบใหญ่อนัสวยงามและเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ดงับทกวี
อนัมีช่ือเสียงของจีนท่ีวา่ "หากฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซู หงั 
( ซู คือ ซูโจว, หงั คือ หงัโจว) ซึง่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนหงัโจวในแตล่ะปี มกัไมพ่ลาดท่ีจะไปเยือนทะเลสาบแหง่นีพ้ร้อมกบัรับฟัง
เร่ืองราวซึง่เป็นท่ีมาของต านาน “ นางพญางูขาว” กบัชายคนรักช่ือ “โข้วเซียน” และชมโคมไฟ 3 ดวงทบัแสงจนัทร์น า้ลกึ
ตลอดจนชมธรรมชาตอินังดงามรอบๆทะเลสาบจนได้รับสมญานาม จากนกัท่องเท่ียวว่า “พฤกษชาตใินนครินทร์” เมืองหงัโจว
เป็นเมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานประมาณ 1200 ปี เมืองนีมี้ความสวยงามมากๆจนได้รับสมญานามวา่"สวรรค์บนดนิ" 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 2) ซ่ีโครงหมูอู๋ชี 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม หมู่บ้านใบชา อนัล่ือช่ือของเมืองจีนให้ทา่นชิมชาหลากหลายรสตามอธัยาศยัพร้อมเลือกซือ้เป็น
ของฝากจากนัน้น าทา่นสู ่ถนนโบราณหอฝ่ังเจีย ซึง่เป็นถนนสายเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองหงัโหวบ้านแบบโบราณสมยัเก่า ชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชมุชน ถ่ายรูป และบริเวณนีย้งัมีสินค้าของท่ีระลึกจ าหนา่ยให้แก่ผู้มาเย่ียมเยือนอีกด้วย ถือเป็นหวัใจ
ของยา่นดงักลา่ว เพราะเป็นท่ีตัง้ของร้านดงั 4 ร้าน ได้แก่ ร้านแปง้ผดัหน้าขง่เฟ่ิงชนุ ร้านยาเส้นม่ีต้าชาง ร้านแฮมวา่นหลง ร้าน
หมวกจางอวิ่นเซิง ท่ีมาของดงั 5 อยา่งของหงัโจว ได้แก่ แปง้เสริมสวย พดั บหุร่ี กรรไกรและงานปักหงัโจว 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 3) 
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั  LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า  www.haixuhotel.com 

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

  วันที่สาม      หงัโจว –หมู่บ้านผ้าไหม-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ไข่มุกน า้จืด-ถนนกลางคืนฉงอัน     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่ 4) 
 
จากน าทา่นเย่ียมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมา

 ผลิตเป็นสินค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด (แปลกแตจ่ริง) เพื่อมาท าไส้นวมผ้าหม่ไหม เหมาะกบั
 การซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เองน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอูซี๋ ซึง่เป็นเมืองอตุสาหกรรมเบา (ใช้เวลา 2 ชัว่โมง)  และมีฉายาวา่ 
 เมืองเซ่ียงไฮ้น้อย เดมิมีช่ือวา่ หย่ิวซี เลา่กนัว่าเม่ือสองพนัปีก่อนมีการผลิตตะกัว่ในเมืองนีแ้ละตอ่มาแร่ตะกัว่ถกูขดุเจาะจนหมด
 สิน้ แตบ่งัเอิญมีคนขดุพบศลิาจารึกโบราณชิน้หนึง่มีใจความวา่ “มีทหารตะกัว่ แผน่ดนิจะไมส่งบ หากปราศจากทหารตะกัว่

http://www.haixuhotel.com/
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 แผน่ดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ”จงึได้เปล่ียนช่ือใหมว่่า อูซี๋ แปลว่าไมมี่ตะกัว่ เมืองอูซี๋อยู่ริมทะเลสาบไทห่ ูเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่
 เป็นอนัดบั 3 ของจีนมีการเพาะเลีย้งไขม่กุน า้จืดท่ีขึน้ช่ือในประเทศจีน มีทิวทัศน์สวยงามท่ีสดุในตอนใต้แมน่ า้แยงซี 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 5) 
 
หลงัอาหารน าทา่นสกัการะขอพร พระใหญ่หลิงซาน พระแหง่โชค
ลาภซึง่ประดษิฐานอยู่ท่ีเขตเขาม้าริมทะเลสาบไทห่ ูเป็นพระพทุธ รูป
ทองส าริดท่ีมีความสงูถึง 88 เมตร หนกั 700 ตนั ซึง่เป็นวดัท่ีมี
ความส าคญัทางพทุธสาสนา น าทา่นชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน 
ตัง้อยูริ่มทะเลสาบไทห่ท่ีูกว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานท่ีสวยงาม เป็นกลุม่
สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อลงัการ มีพืน้ท่ีกวา่ 7 หม่ืนตารางเมตร มี
ทางเดนิเช่ือมระหวา่งต าหนกักบัอาคารตา่งๆ บนหลงัคาเป็นพระเจดีย์ 5 
องค์ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลกัไม้ท่ีละเอียดประณีต 
ภาพฝาผนงัด้วยฝีมือของ นกัเขียนภาพถ า้ตนุหวงท่ีมีช่ือเสียง ซึง่ศาลานีจ้ะใช้เป็นสถานท่ีจดัการประชมุพทุธศาสนาโลก (World 
Buddhist Forum)  ห้องโถงของศาลาฯบรรจไุด้ 2,000 คน จากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่ร้านไข่มุก เลือกซือ้ครีมและ
เคร่ืองประดบัท่ีท าจากไขม่กุน า้จืดเป็นของฝากให้กบัคนท่ีทา่นรัก  
 
จากนัน้น าท่านสู ่ตลาดฉงอัน มีสินค้าพืน้เมืองอาหารพืน้เมือง ขนมตา่งๆ ให้ช้อปปิง้เลือกซือ้เป็นของฝาก อิสระตามอธยัาศยั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เยน็   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 6) 

จากนั้นน าท่านสู่ท่ีพกั  MINGDU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

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

วันที่ส่ี  อู๋ซี-ซูโจว-วัดฉงหยวน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านยาบัวหมิะ- 
   ช้อปป้ิงถนนนานกงิ-Starbucks Reserve Roastery ใหญ่ที่สุดของโลก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่ 7) 
 
น าทา่นเดนิสูเ่มือง ซูโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศ เมืองเก่าแก่ท่ีมี
ประวตัิยาวนานกว่า 2,500 ปี น าท่านชม วัดฉงหยวน เป็นวดัท่ีมีการ
สร้างขึน้ใหม ่อยูใ่นเขตเมืองให้ซูโจว ภายในวดัมีเนือ้ท่ีกว้างใหญ่มาก มี
ต าหนกัและสิ่งก่อสร้างตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นต าหนกัจตโุลกบาล 
หอกลอง หอระฆงั โดยเฉพาะอโุบสถ มีเนือ้ท่ีภายในถึง 2,400 ตาราง
เมตร ถือวา่เป็นอโุบสถท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศจีนใน ปัจจบุนั ให้ท่านได้
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นมสัการองค์เจ้าแมก่วนอิม ปิดทอง มีความสงูถึง 33 เมตร ถือวา่เป็นองค์เจ้าแมก่วนอิมทรงยืนท่ีอยูใ่นต าหนกัท่ีสงูท่ีสดุในจีน 
เดมิวดัฉงหยวนสร้างเมื่อปี 503 ในสมยัจกัรพรรดเิหลียงอู่ (เซียวเหยียน) แหง่ราชวงศ์เหลียง ภายในวดัแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 สว่น
ใหญ่ๆคือ วิหารชัน้นอกท่ีเป็นกลุม่สถาปัตยกรรมอาคารและวิหารเหนือน า้ท่ีถือเป็นไฮไลท์ของวดัฉงหยวน วิหารกลางน า้เป็นท่ี
ประดษิฐานองค์เจ้าแมก่วนอิมส าริดปิดทองสงู 33 เมตร หนกั 88 ตนั องค์เจ้าแมก่วนอิมจะอยู่ตรงกลางโดยมีระเบียง 5 ชัน้
ล้อมรอบให้เดินวนชมกนั 360 องศา 

 

จากนัน้น าทา่นเย่ียมชมร้านยาสมุนไพรจีน ท่ีมีช่ือเสียงด้านการรักษาโรคและตวัยาอายวุฒันะอย่างเชน่ ถงัเช่า และ ยา
รักษาแผลสดแผลไฟไหม้น า้ร้อนลวกท่ีมีช่ือเสียงอยา่งบวัหิมะยาบวัหิมะ (bao fu ling shop) บวัหิมะมีสรรพคณุรักษาแผลไฟ
ไหม้ บ ารุงผิว เป็นยาสมนุไพร ผลิตตามต ารับยาจีนแผนโบราณของราชวงศ์ชิง ซึง่สตูรยาใช้มานานกวา่ 300 ปี และเป็นท่ียอมรับ
ของวงการแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจบุนั อีกทัง้รัฐบาลจีนยงัเข้ามาควบคมุคณุภาพและปริมาณ ท่ีส าคญัไมมี่วางจ าหนา่ย
สินค้าตามท้องตลาดทัว่ไป เชิญเลือกชมเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ได้ชมการสาธิต
การนวดเท้า ซึง่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการผอ่นคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 8) เมนูพเิศษ ! เส่ียวหลงเปา 
   
จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว เป็นหมู่บ้านโบราณอยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ยัง่จือ้ทางตอนใต้ ปัจจบุนัเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแหง่หนึ่งของจีน ซึง่อยุร่ะหวา่งนครเซ่ียงไฮ้กบัเมือง
ซูโจว เป็นหมูบ้่านท่ีได้รับการรักษาไว้อยา่งสมบรูณ์ มีล าคลองใหญ่เล็ก
ตดัผา่นกนัเป็นเหมือนใยแมงมมุ จนได้ถกูขนานนามวา่ เวนิสตะวนัออก  
น าคณะล่องเรือ ชมบรรยากาศแมน่ า้ล าคลอง ถ่ายภาพ อนัประทบัใจ   
จเูจียเจ่ียว เป็นเมืองเก่าแก่อายเุกือบ 400 ปี เป็นเมืองวฒันธรรมแหง่
สายน า้ โดยได้ช่ือวา่เป็น “ไขม่กุใต้แมน่ า้แยงซีเกียง” กิจกรรมท่ีไมค่วร
พลาดคือการล่องเรือชมทิวทศัน์สองฝ่ังแมน่ า้ ทา่มกลางบรรยากาศร่ม
ร่ืนเย็นสบาย อีกทัง้เดินสมัผสัวิถีชีวิตแบบดัง้เดมิอยา่งใกล้ชิด แวะชิมอาหารพืน้เมือง หรือซือ้ของท่ีระลกึกลบับ้าน 

 

จากน าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกิงลู่ ซึง่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตรและยงัเป็น
ศนูย์กลางส าหรับการช้อปปิง้ท่ีคกึคกัมากท่ีสดุของนครเซ่ียงไฮ้ ซึง่มีประวตัศิาสตร์
ยาวนานกวา่ 100 ปี ปัจจบุนัยา่นนีผ้สมผสานระหวา่งศนูย์การค้าบนอาคารสงูและ
อาคารสไตล์โคโลเนียลปะปนไปกบัร้านค้าริมถนน ค้นหาสินค้าแบรนด์หรู ร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดนานาชาต ิมีห้างสรรพสินค้าช่ือดงักว่า 10 ห้าง,ร้านค้าตา่งๆ ร้านอาหารและ
ศนูย์กลางความบนัเทิงมากมายและต้องถือว่าเป็นยา่นสวรรค์ของบรรดาสาวกแรนด์เนม
ทัง้หลาย นอกจากนีท้า่นยงัจะได้ชมไฟแสงสีตา่งๆ ท่ีบรรดาห้างร้านท่ีอยูภ่ายในถนนนาน
กิง ตา่งประดบัไฟท่ีสวยงามไว้คอยต้อนรับทา่นจากนัน้ Starbucks Reserve Roastery 
ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ300 เทา่ ไฮท์ไลท์ของสาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่
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อลงัการแล้ว ยงัมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลก และเป็นสาขาแรกในโลกท่ีน าเอา AR มาเสริมประสบการณ์ลกูค้า 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 9) 

จากนั้นน าท่านสู่ท่ีพกั  PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

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

วันที่ห้า  ชมวิวบนตกึ Jinmao Tower-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเม่ียว-ร้านหยก- ลอดอุโมงค์เลเซอร์- 
   หาดไว่ทาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่ 10) 
 
จากนัน้น าทา่น ขึน้ตกึ JIN MAO TOWER เป็นตกึระฟ้า ออกแบบ
โดยสถาปนิกอเมริกนั ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความสงูเคยเป็นอนัดบัท่ี 5 
ของโลกจากความสงูหลงัคา และอนัดบัท่ี 7 ของโลกเม่ือวดัรวมถึงยอด
สงูสดุ ชัน้ท่ี 88 ถ้านบัรวมสว่นยอดแหลมของตกึมี 93 ชัน้ โดยห้องชมวิว
เมืองจะอยูช่ัน้ท่ี 87 ในปัจจบุนัสงูเป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก ตวัอาคารมี
ลกัษณะคล้ายเจดีย์จีน 8 เหล่ียม ท่ีเรียงตอ่กนัเป็นชัน้ๆในรูปแบบโม
เดร์ิน 
 
จากนัน้น าทา่นสูเ่ฉินหวังเม่ียวหรือตลาด100ปีเดมิเป็นท่ีตัง้ของ
วดัเฉิงหวงัเม่ียวตกแตง่อาคารบ้านเรือนบริเวณนีเ้ป็สถาปัตยกรรม
โบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิงท่ียงัคงความสวยงดงามและได้มีการ
ปรับเปล่ียนท าเป็นร้านอาหารร้านขนมพืน้เมืองโบราณอาหารขึน้ช่ือท่ีน่ี
คือ เส่ียวหลงเปา เป็นอาหารอนัลือช่ือ และท่ีตลาดเฉินหวงัเม่ียวมีของท่ี
ระลกึตา่งๆเชน่ตราประทบัรูปภาพวาดลายมือพูก่นัเคร่ืองน า้ชาของท่ี
ระลกึและสินค้าท่ีสมยัใหม่อยา่งรองเท้ากีฬากระเป๋า  
 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 11) เสียวหลงเป่า 
   
จากนัน้น าทา่น น าคณะ เข้าเย่ียมชม ร้านหยกคุณภาพ สินค้าอนัดบั 1 ของประเทศจีน ท่ีเป็นของฝากอนัล า้คา่ของคนจีนท่ี
ทัง้มีคณุคา่ทางด้านมลูคา่และคณุคา่ทางด้านการใช้สอยคนจีนนิยมใส่ก าไรหยกเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีคา่มากกวา่เพชรพลอย
เป็นไหนๆและยงัเช่ือวา่การใสก่ าไรหยกจะชว่ยท าให้ปรับสมดลุธาตใุนร่างกายได้อีกด้วย 
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จากนัน้น าทา่น ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อโุมงค์ลอดแมน่ า้สายแรกใน
ประเทศจีนเพ่ือข้ามไปยงัฝ่ังตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายใน
อโุมงค์ตกแตง่ด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปตา่งๆจากนัน้น าทา่นถ่ายรูปบริเวณ
หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพอ่เซ่ียงไฮ้)ซึง่ตัง้อยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้หวงผู่
ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหวา่งเมืองเก่าและเมืองใหมซ่ึง่ถือเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของนครเซ่ียงไฮ้ท่ีได้รวมการผสมผสานระหวา่ง
สถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 
กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า“พพิธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ” สถานท่ีจดัแสดงศลิปะจีนโบราณ 
 
เยน็   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 12) 

จากนั้นน าท่านสู่ท่ีพกั  PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
------------------------------------------------------------------------------------------------  

 วันที่หก มหานครเซี่ยงไฮ้  –  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  

03.00 น.  สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่่ตง 
เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกลอ่ง เพ่ือความสะดวกในการเดนิทาง 
06.50 น. น าทกุทา่นเหินฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIAX (XJ) เที่ยวบินท่ี XJ761 
 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขากลับ  
10.15 น. เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ... 

 

  SPiRiT OF CHINA   
 

** หมายเหตุ **  
รายการทอ่งเท่ียวในครัง้นี ้ก าหนดให้มีการเข้าร้านขายสินค้าพืน้เมืองและของขึน้ช่ือของประเทศจีน คือ ร้านหยก,ร้านชา,นวดสมนุไพรจีน,
ไขม่กุ,ผ้าไหมจีน,ร้านยางพารา ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จงึเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุทา่นทราบ
วา่ ร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
** หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว กรุณาแจ้งทางบริษัททัวร์ เพ่ือท าการเปล่ียนแปลงราคาทัวร์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับทางบริษัทฯ

ท่ีเมืองจีนจะเป็นผู้ก าหนดราคาท่ีเปล่ียนแปลงในกรณีนี ้
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อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นจีน 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ค่าทปิที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
ท่านละ 200 บาท/วัน/ท่าน ( 200*6วัน = 1,200 บาท/ท่าน) หรือ วันละ 40 หยวน ทัง้หมด 6 วัน  เท่ากับ 240 หยวนต่อ
ท่าน    
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 

กรุณาแจ้งรายละเอียด 
กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  
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เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 20-30 วัน หรือตามวันท่ีบริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงนิ  

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิเตม็จ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของจ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิท่ีท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

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

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ
ผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภัยธรรมชาตอัินไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  
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บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้
ในครัง้อ่ืนได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

 


