SHA001 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน
ล่ องเรื อทะเลสาบซีหู : พระใหญ่ หลิงซาน : ลอดอุโมงค์ เลเซอร์
 ชมวิวสวยๆเมืองเซี่ยงไฮ้ บนตึก Jinmao Tower : ล่ องเรื อชมบรรยากาศหมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว : ช้ อปปิ ้ ง
เพลินๆที่ถนนนานกิง : วัดฉงหยวนองค์ เจ้ าแม่ กวนอิมทรงยืนที่อยู่ในตาหนักที่สูงที่สุดในจีน 

 อิ่มอร่ อยกับเมนูพเิ ศษ !! เสี่ยวหลงเป่ า // ไก่ ขอทาน // หมูพันปี // ซี่โครงหมูอ๋ ูซี 

รายการทัวร์
วันที่
1

รายการ
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ760 00.15-05.30)
– มหานครเซี่ยงไฮ้
~1~

เช้ า เที่ยง เย็น






โรงแรมที่พัก

-

2

เซี่ยงไฮ้ - หังโจว-ล่ องเรื อทะเลสาบซีหู-ร้ านยางพาราถนนโบราณหอฝั่ งเจีย-หมู่บ้านใบชา
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หังโจว –หมู่บ้านผ้ าไหม-อู๋ซี-พระใหญ่ หลิงซาน(รวมรถราง)-ไข่ มุก
นา้ จืด-ถนนกลางคืนฉงอาน













อู๋ซี-ซูโจว-วัดฉงหยวน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+
4

ล่ องเรือ-ร้ านยาบัวหิมะ-ช้ อปปิ ้ งถนนนานกิงStarbucks Reserve Roastery

5

ชมวิวบนตึก Jinmao Tower-ตลาด 100 ปี
เฉินหวังเมี่ยว-ร้ านหยก- ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -หาดไว่ ทาน
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มหานครเซี่ยงไฮ้ (XJ 761 06.50-10.15)-กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)







LIANG AN INTERNATIONAL
HOTEL
หรือเท่ าเท่ า ระดับ 4 ดาว
MINGDU INTERNATIONAL
HOTEL
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
PUJIANG BERKESY
RESIDENCE SHANGHAI
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
PUJIANG BERKESY
RESIDENCE SHANGHAI
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

-

กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก2ท่ าน
ท่ านละ

ราคาเด็กเสริมเตียง
พักผู้ใหญ่ 2ท่ าน+1เด็ก
ท่ านละ

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
พักผู้ใหญ่ 2ท่ าน+1เด็ก
ท่ านละ
*เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี *

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

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
*วันปิ ยมหาราช*

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

วันเดินทาง

~2~

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
*ปี ใหม่ *

19,900 บาท

19,900 บาท

19,900 บาท

5,900 บาท

วันแรก

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – มหานครเซี่ยงไฮ้

22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประตูทางเข้ าหมายเลข

1-2 สายการบิน AIR ASIA X เคาน์เตอร์ เช็คอิน 1-2 โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกแก่
ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง
สายการบิน THAI AIR ASIA X ใช้ เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่น่ ัง
จัดที่น่ ังแบบ 3-3-3 ไม่ มีบริการอาหารร้ อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขาไป
(นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน หากต้ องการซือ้ นา้ หนักเพิ่ม ต้ องเสียค่ าใช้ จ่าย)

-----------------------------------------------------------------------------------------------วันที่สอง

กรุ งเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ -หังโจว-ล่ องเรื อทะเลสาบชีห-ู ร้ านยางพารา-ถนนโบราณหอฝั่ งเจียหมู่บ้านใบชา

00.15 น.
นาทุกท่านเหินฟ้าสูม
่ หานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ760
05.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ซ่างไห่ผต
ู่ ง ประเทศจีน นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและ
รับกระเป๋ าสัมภาระ จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้ ชื่อว่าเป็ น ปารี สแห่งตะวันออก เนื่องจากเซี่ยงไฮ้ มีความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ระดับยุโรป และมีแม่น ้าหวงผู่ ไหลผ่านกลางเมือง ดัง่ เช่นที่แม่น ้าแซน ไหลผ่านกลางนครปารี ส ซึง่ เซี่ยงไฮ้
จัดให้ อยูใ่ นกลุม่ มหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.นิวยอร์ ก ลอนดอน และ ปารี ส เซี่ยงไฮ้ หรื อ ช่างไห่
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีนและมีทา่ เรื อที่คบั คัง่ ที่สดุ ในโลก

----------------------------------------------------------------------------------------------เช้ า
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1) เมนูไก่
พันปี +ไก่ ขอทาน
~3~

หลังอาหารจากนาท่านเดินทางสู่ หางโจว โดยรถโค้ ชปรับอากาศเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง

ซึง่ ในอดีตมีคาเปรี ยบ
เปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงาม
สองฟากถนนถึงเมืองหางโจว
จากนาท่านเดินทาง สู่ทะเลสาบซีหูล่องเรื อทะเลสาบชีหู

(West Lake) ทะเลสาบใหญ่อนั สวยงามและเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง ดังบทกวีอนั มีชื่อเสียงของจีนที่วา่ "หากฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซู หัง ( ซู คือ ซูโจว, หัง คือ หังโจว) ซึง่
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหังโจวในแต่ละปี มักไม่พลาดที่จะไปเยือนทะเลสาบแห่งนี ้พร้ อมกับรับฟั งเรื่ องราวซึง่ เป็ นที่ มาของตานาน
“ นางพญางูขาว” กับชายคนรักชื่อ “โข้ วเซียน” และชมโคมไฟ 3 ดวงทับแสงจันทร์ น ้าลึกตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงามรอบๆ
ทะเลสาบจนได้ รับสมญานาม จากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนคริ นทร์ ” เมืองหังโจวเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน
ประมาณ 1200 ปี เมืองนี ้มีความสวยงามมากๆจนได้ รับสมญานามว่า"สวรรค์บนดิน"

-----------------------------------------------------------------------------------------------กลางวัน

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2) ซี่โครงหมูอ๋ ูชี

จากนันน
้ าท่านเดินทางชม หมู่บ้านใบชา อันลื่อชื่อของเมืองจีนให้ ทา่ นชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัยพร้ อมเลือกซื ้อเป็ น

ของฝากจากนันน
้ าท่านสู่ ถนนโบราณหอฝั่ งเจีย ซึง่ เป็ นถนนสายเก่าแก่ที่สดุ ของเมืองหังโหวบ้ านแบบโบราณสมัยเก่า ชมวิถี
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน ถ่ายรูป และบริเวณนี ้ยังมีสินค้ าของที่ระลึกจาหน่ายให้ แก่ผ้ มู าเยี่ยมเยือนอีกด้ วย ถือเป็ นหัวใจ
ของย่านดังกล่าว เพราะเป็ นที่ตงของร้
ั้
านดัง 4 ร้ าน ได้ แก่ ร้ านแป้งผัดหน้ าข่งเฟิ่ งชุน ร้ านยาเส้ นมี่ต้าชาง ร้ านแฮมว่านหลง ร้ าน
หมวกจางอวิ่นเซิง ที่มาของดัง 5 อย่างของหังโจว ได้ แก่ แป้งเสริมสวย พัด บุหรี่ กรรไกรและงานปั กหังโจว

-----------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 3)
จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่ า www.haixuhotel.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------วันที่สาม
เช้ า

หังโจว –หมู่บ้านผ้ าไหม-อู๋ซี-พระใหญ่ หลิงซาน(รวมรถราง)-ไข่ มุกนา้ จืด-ถนนกลางคืนฉงอัน
รับประทานอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 4)

จากนาท่านเยี่ยมชม ร้ านผ้ าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า ผ้ าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนาเส้ นไหมออกมา

ผลิตเป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริ ง) เพื่อมาทาไส้ นวมผ้ าห่มไหม เหมาะกับ
การซื ้อเป็ นทังของฝากและใช้
้
เองนาท่านเดินทางสู่ เมืองอูซ๋ ี ซึง่ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมเบา (ใช้ เวลา 2 ชัว่ โมง) และมีฉายาว่า
เมืองเซี่ยงไฮ้ น้อย เดิมมีชื่อว่า หยิ่วซี เล่ากันว่าเมื่อสองพันปี ก่อนมีการผลิตตะกัว่ ในเมืองนี ้และต่อมาแร่ตะกัว่ ถูกขุดเจาะจนหมด
สิ ้น แต่บงั เอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ ้นหนึง่ มีใจความว่า “มีทหารตะกัว่ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกัว่
~4~

แผ่นดินจะร่มเย็นเป็ นสุข”จึงได้ เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อูซ๋ ี แปลว่าไม่มีตะกัว่ เมืองอูซ๋ ีอยู่ริมทะเลสาบไท่หู เป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของจีนมีการเพาะเลี ้ยงไข่มกุ น ้าจืดที่ขึ ้นชื่อในประเทศจีน มีทิวทัศน์สวยงามที่สดุ ในตอนใต้ แม่น ้าแยงซี

----------------------------------------------------------------------------------------------กลางวัน

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5)

หลังอาหารนาท่านสักการะขอพร พระใหญ่ หลิงซาน พระแห่งโชค

ลาภซึง่ ประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้ าริมทะเลสาบไท่หู เป็ นพระพุทธ รูป
ทองสาริดที่มีความสูงถึง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ซึง่ เป็ นวัดที่มี
ความสาคัญทางพุทธสาสนา นาท่านชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน
ตังอยู
้ ร่ ิมทะเลสาบไท่หทู ี่กว้ างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็ นกลุม่ สถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีพื ้นที่กว่า 7 หมื่น
ตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตาหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็ นพระเจดีย์ 5 องค์ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการ
แกะสลักไม้ ที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้ วยฝี มือของ นักเขียนภาพถ ้าตุนหวงที่มีชื่อเสียง ซึง่ ศาลานี ้จะใช้ เป็ นสถานที่จดั การ
ประชุมพุทธศาสนาโลก (World Buddhist Forum) ห้ องโถงของศาลาฯบรรจุได้ 2,000 คน จากนันน
้ าทุกท่านออกเดินทางสู่
ร้ านไข่ มุก เลือกซื ้อครี มและเครื่ องประดับที่ทาจากไข่มกุ น ้าจืดเป็ นของฝากให้ กบั คนที่ทา่ นรัก
จากนันน
้ าท่านสู่ ตลาดฉงอัน มีสินค้ าพื ้นเมืองอาหารพื ้นเมือง ขนมต่างๆ ให้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื ้อเป็ นของฝาก อิสระตามอธัยาศัย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 6)
จากนั้นนาท่านสู่ ที่พกั  MINGDU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

-----------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ส่ ี

อู๋ซ-ี ซูโจว-วัดฉงหยวน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่ องเรื อ-ร้ านยาบัวหิมะช้ อปปิ ้ งถนนนานกิง-Starbucks Reserve
Roastery ใหญ่ ท่ สี ุดของโลก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 7)

นาท่านเดินสูเ่ มือง ซูโจว โดยรถโค้ ชปรับอากาศ เมืองเก่าแก่ที่มี

ประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปี นาท่านชม วัดฉงหยวน เป็ นวัดที่มีการ
สร้ างขึ ้นใหม่ อยูใ่ นเขตเมืองให้ ซูโจว ภายในวัดมีเนื ้อที่กว้ างใหญ่มาก มี
~5~

ตาหนักและสิ่งก่อสร้ างต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นตาหนักจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง โดยเฉพาะอุโบสถ มีเนื ้อที่ภายในถึง
2,400 ตารางเมตร ถือว่าเป็ นอุโบสถที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศจีนใน ปั จจุบนั ให้ ทา่ นได้ นมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิม ปิ ดทอง มีความ
สูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็ นองค์เจ้ าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูใ่ นตาหนักที่สงู ที่สดุ ในจีน เดิมวัดฉงหยวนสร้ างเมื่อปี 503 ในสมัย
จักรพรรดิเหลียงอู่ (เซียวเหยียน) แห่งราชวงศ์เหลียง ภายในวัดแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ วิหารชันนอกที
้
่เป็ นกลุม่
สถาปั ตยกรรมอาคารและวิหารเหนือน ้าที่ถือเป็ นไฮไลท์ของวัดฉงหยวน วิหารกลางน ้าเป็ นที่ประดิษฐานองค์เจ้ าแม่กวนอิมสาริด
ปิ ดทองสูง 33 เมตร หนัก 88 ตัน องค์เจ้ าแม่กวนอิมจะอยู่ตรงกลางโดยมีระเบียง 5 ชันล้
้ อมรอบให้ เดินวนชมกัน 360 องศา
จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชมร้ านยาสมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสียงด้ านการรักษาโรคและตัวยาอายุวฒ
ั นะอย่างเช่น ถังเช่า และ ยา

รักษาแผลสดแผลไฟไหม้ น ้าร้ อนลวกที่มีชื่อเสียงอย่างบัวหิมะยาบัวหิมะ (bao fu ling shop) บัวหิมะมีสรรพคุณรักษาแผลไฟ
ไหม้ บารุงผิว เป็ นยาสมุนไพร ผลิตตามตารับยาจีนแผนโบราณของราชวงศ์ชิง ซึง่ สูตรยาใช้ มานานกว่า 300 ปี และเป็ นที่ยอมรับ
ของวงการแพทย์แผนโบราณและแผนปั จจุบนั อีกทังรั้ ฐบาลจีนยังเข้ ามาควบคุมคุณภาพและปริมาณ ที่สาคัญไม่มีวางจาหน่าย
สินค้ าตามท้ องตลาดทัว่ ไป เชิญเลือกชมเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์พร้ อมรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ได้ ชมการสาธิต
การนวดเท้ า ซึง่ เป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบารุงการไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------กลางวัน
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 8) เมนู
พิเศษ ! เสี่ยวหลงเปา
จากนันน
้ าท่านเดินสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เป็ นหมู่บ้านโบราณ

อยูร่ ิมฝั่ งแม่น ้ายัง่ จื ้อทางตอนใต้ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของจีน ซึง่ อยุร่ ะหว่างนครเซี่ยงไฮ้ กบั เมืองซูโจว เป็ น
หมูบ่ ้ านที่ได้ รับการรักษาไว้ อย่างสมบูรณ์ มีลาคลองใหญ่เล็กตัดผ่านกัน
เป็ นเหมือนใยแมงมุม จนได้ ถกู ขนานนามว่า เวนิสตะวันออก นาคณะ
ล่องเรื อ ชมบรรยากาศแม่น ้าลาคลอง ถ่ายภาพ อันประทับใจ จูเจียเจี่ยว เป็ นเมืองเก่าแก่อายุเกือบ 400 ปี เป็ นเมืองวัฒนธรรม
แห่งสายน ้า โดยได้ ชื่อว่าเป็ น “ไข่มกุ ใต้ แม่น ้าแยงซีเกียง” กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ
ล่องเรื อชมทิวทัศน์สองฝั่ งแม่น ้า ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่ นเย็นสบาย อีกทังเดิ
้ นสัมผัส
วิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ มอย่างใกล้ ชิด แวะชิมอาหารพื ้นเมือง หรื อซื ้อของที่ระลึกกลับบ้ าน
จากนาท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิงลู่ ซึง่ มีความยาวถึง 5 กิโลเมตรและยังเป็ น

ศูนย์กลางสาหรับการช้ อปปิ ง้ ที่คกึ คักมากที่สดุ ของนครเซี่ยงไฮ้ ซึง่ มีประวัตศิ าสตร์
ยาวนานกว่า 100 ปี ปั จจุบนั ย่านนี ้ผสมผสานระหว่างศูนย์การค้ าบนอาคารสูงและ
อาคารสไตล์โคโลเนียลปะปนไปกับร้ านค้ าริมถนน ค้ นหาสินค้ าแบรนด์หรู ร้ านอาหาร
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ฟาสต์ฟ้ ดนานาชาติ
ู
มีห้างสรรพสินค้ าชื่อดังกว่า 10 ห้ าง,ร้ านค้ าต่างๆ ร้ านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมายและต้ อง
ถือว่าเป็ นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแรนด์เนมทังหลาย
้
นอกจากนี ้ท่านยังจะได้ ชมไฟแสงสีตา่ งๆ ที่บรรดาห้ างร้ านที่อยูภ่ ายใน
ถนนนานกิง ต่างประดับไฟที่สวยงามไว้ คอยต้ อนรับท่านจากนัน้ Starbucks Reserve Roastery ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ
300 เท่า ไฮท์ไลท์ของสาขานี ้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ ว ยังมีบาร์ จิบกาแฟที่ยาวที่สดุ ในโลก และเป็ นสาขาแรกในโลกที่
นาเอา AR มาเสริมประสบการณ์ลกู ค้ า

-----------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 9)
จากนั้นนาท่านสู่ ที่พกั  PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

-----------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ห้า
เช้ า

ชมวิวบนตึก Jinmao Tower-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว-ร้ านหยก- ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ หาดไว่ ทาน
รับประทานอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 10)

จากนันน
้ าท่าน ขึ ้นตึก JIN MAO TOWER เป็ นตึกระฟ้า ออกแบบ

โดยสถาปนิกอเมริ กนั ในขณะเดียวกันก็ยงั มีความสูงเคยเป็ นอันดับที่ 5
ของโลกจากความสูงหลังคา และอันดับที่ 7 ของโลกเมื่อวัดรวมถึงยอด
สูงสุด ชันที
้ ่ 88 ถ้ านับรวมส่วนยอดแหลมของตึกมี 93 ชัน้ โดยห้ องชมวิว
เมืองจะอยูช่ นที
ั ้ ่ 87 ในปั จจุบนั สูงเป็ นอันดับที่ 11 ของโลก ตัวอาคารมี
ลักษณะคล้ ายเจดีย์จีน 8 เหลี่ยม ที่เรี ยงต่อกันเป็ นชันๆในรู
้
ปแบบโม
เดิร์น
จากนันน
้ าท่านสูเ่ ฉินหวังเมี่ยวหรือตลาด100ปี เดิมเป็ นที่ตงของ
ั้

วัดเฉิงหวังเมี่ยวตกแต่งอาคารบ้ านเรื อนบริเวณนี ้เป็ สถาปั ตยกรรม
โบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่ยงั คงความสวยงดงามและได้ มีการ
ปรับเปลี่ยนทาเป็ นร้ านอาหารร้ านขนมพื ้นเมืองโบราณอาหารขึ ้นชื่อที่นี่
คือ เสี่ยวหลงเปา เป็ นอาหารอันลือชื่อ และที่ตลาดเฉินหวังเมี่ยวมีของที่
ระลึกต่างๆเช่นตราประทับรู ปภาพวาดลายมือพูก่ นั เครื่ องน ้าชาของที่
ระลึกและสินค้ าที่สมัยใหม่อย่างรองเท้ ากีฬากระเป๋ า
กลางวัน

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 11) เสียวหลงเป่ า
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จากนันน
้ าท่าน นาคณะ เข้ าเยี่ยมชม ร้ านหยกคุณภาพ สินค้ าอันดับ 1 ของประเทศจีน ที่เป็ นของฝากอันล ้าค่าของคนจีนที่

ทังมี
้ คณ
ุ ค่าทางด้ านมูลค่าและคุณค่าทางด้ านการใช้ สอยคนจีนนิยมใส่
กาไรหยกเป็ นเครื่ องประดับที่มีคา่ มากกว่าเพชรพลอยเป็ นไหนๆและยัง
เชื่อว่าการใส่กาไรหยกจะช่วยทาให้ ปรับสมดุลธาตุในร่างกายได้ อีกด้ วย
จากนันน
้ าท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ อโุ มงค์ลอดแม่น ้าสายแรกใประ

เทศจีนเพื่อข้ ามไปยังฝั่ งตรงข้ ามใช้ เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์
ตกแต่งด้ วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรูปต่างๆจากนันน
้ าท่านถ่ายรูปบริเวณหาด
ไว่ ทาน(หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ )ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งตะวันตกของแม่น ้าหวงผูช่ ม
บรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ซงึ่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้ รวมการผสมผสาน
ระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก มีความยาวจากเหนือจรดใต้ ถึง 4 กิโลเมตร เป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ ชื่อว่า
“พิพธิ ภัณฑ์ สถาปั ตยกรรมนานาชาติ” สถานที่จดั แสดงศิลปะจีนโบราณ
เย็น
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 12)
จากนั้นนาท่านสู่ ที่พกั  PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่หก

มหานครเซี่ยงไฮ้ – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

03.00 น.
เช้ า
06.50 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซา่ งไห่ผ่ตู ง

10.15 น.

บริ การอาหารเช้ าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
นาทุกท่านเหินฟ้ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIAX (XJ) เที่ยวบินที่ X761

มีบริการอาหารร้ อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขากลับ
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ...
 SPiRiT OF CHINA 

** หมายเหตุ **
รายการท่องเที่ยวในครัง้ นี ้ กาหนดให้ มีการเข้ าร้ านขายสินค้ าพื ้นเมืองและของขึ ้นชื่อของประเทศจีน คือ ร้ านหยก,ร้ านชา,นวดสมุนไพรจีน,
ไข่มกุ ,ผ้ าไหมจีน,ร้ านยางพารา ซึง่ จาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ
ว่า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ
้ ้น
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** หากท่ านไม่ ต้องการเข้ าร้ านดังกล่ าว กรุ ณาแจ้ งทางบริษัททัวร์ เพื่อทาการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับทางบริษัทฯ
ที่เมืองจีนจะเป็ นผู้กาหนดราคาที่เปลี่ยนแปลงในกรณีนี ้
อัตราค่ าบริการรวม
ค่ าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะชัน้ ทัศนาจรตามรายการ
ค่ านา้ หนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่ าน
ค่ าที่พักตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่ า
ค่ าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่ าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ ไทย และไกด์ ท้องถิ่นจีน
ค่ ารถรับ-ส่ งตามสถานท่ องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่ าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่ าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่ านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลี่ยนแปลงหรื อต้ องซือ้ ตั๋วเดี่ยวทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
ค่ านา้ หนักสัมภาระนา้ หนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่ าน ตามที่ระบุไว้
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่ น มินิบาร์ ค่ าโทรศัพท์ ค่ าอินเตอร์ เน็ท ค่ าทิปยกกระเป๋า ค่ าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่ างๆ ฯลฯ
ค่ าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่ าทาหนังสือเดินทาง ค่ าวีซ่าต่ างชาติและค่ าแจ้ งเข้ า-ออกประเทศ ของคนต่ างด้ าว หรือเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้
ประกอบส่ วนตัว
ค่ ารถรับ-ส่ ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ หัวหน้ าทัวร์ +ไกด์ ท้องถิ่น+คนขับรถ
ท่ านละ 200 บาท/วัน/ท่ าน ( 200*6วัน = 1,200 บาท/ท่ าน) หรื อ วันละ 40 หยวน ทัง้ หมด 6 วัน เท่ ากับ 240 หยวนต่ อ
ท่ าน
**เด็กจ่ ายทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ **
กรุณาแจ้ งรายละเอียด
กรุณาระบุลักษณะห้ องที่คุณต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่ านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE
(ห้ อง 1 เตียงใหญ่ ) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
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หากไม่ มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กับผู้เข้ าพัก
หากท่ านไม่ ทานอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึ่ง ไม่ สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 10 ท่ าน
 กรุณาแจ้ งการไม่ ทานอาหารบางประเภท ก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 1อาทิตย์ หากท่ านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทางบริษัท
ฯไม่ สามารถเตรี ยมการให้ ท่านได้ ทัน ต้ องขออภัยในความไม่ สะดวก
ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ ายวันเดินทาง ได้ หลังจากทาการออกตั๋วโดยสารแล้ ว
เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชาระมัดจาท่ านละ 5,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้ าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน
(ขอสงวนสิทธิ์งดรั บเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ ชาระตามกาหนดขอสวงวนสิทธิ์ท่ จี ะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่ มีเงื่อนไข)
2.ส่ งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่ องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่ งเอกสารหน้ าพาสปอร์ ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่ องทางที่สะดวก ให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
4.ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระก่ อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกาหนดในเอกสารเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
2. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
3. แจ้ งยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือช่ วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่ทีการ การันตี
ค่ ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
เนื่องจากตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
กรุ๊ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ รั บผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
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 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือ
น้ อยกว่ า 6เดือนและไม่ สามารถเดินทางได้ )
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล,
ภัยธรรมชาติอันไม่ สามรถควบคุมได้
 บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ
เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่ คืน
ค่ าใช้ จ่ายค่ าทัวร์ ท่ ีท่านได้ ชาระมาเรียบร้ อยแล้ ว
 เนื่องจากการซือ้ ขายทัวร์ ในรู ปแบบเหมาจ่ าย บริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบและไม่ ทาการคืนค่ าใช้ จ่ายไดๆ หากท่ าน
ใช้ บริการจากทางบริษัทฯไม่ ครบรายการ เช่ น ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ไม่ พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่ เที่ยวบางรายการ
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิ หตุท่ เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีท่านไม่ สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่ สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้
ในครั ง้ อื่นได้
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อปรับให้ เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์ เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า
เพื่อให้ ทุกอย่ างเป็ นไปด้ วยความเหมาะสมและรักษาไว้ ซ่ งึ ผลประโยชน์ ร่วมกันทุกฝ่ าย
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่ าท่ าน ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมดแล้ ว
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ด้ วยตัวท่ านเอง
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
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