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รหัสทวัร ์SHXJPVG1 

ทวัรเ์ซีย่งไฮ ้หงัโจว อูซ๋ ี5 วนั 3 คนื 

บนิตรง 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 
ราคาเด็กอาย ุ

ต า่กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

วันที ่10-14 / 17-21 / 24-28 ก.พ. 60 9,500 บาท 11,500 บาท 4,000  บาท 

วันที ่03-07 / 10-14 / 17-21 / 22-26 

23-27 / 24-28 / 28 ม.ีค.- 01 เม.ย. 60 

29ม.ีค. – 02 เม.ย. 60 

10,500 บาท 12,500 บาท 4,000  บาท 

วันที ่31 ม.ีค. – 04 เม.ย. / 05-09 / 07-11 

08-12 / 09-13 / 10-14 / 15-19 

21-25 เม.ย. 60 

11,500 บาท 13,500 บาท 4,000  บาท 

วันที ่28 เม.ย. – 02 พ.ค. / 03-07 พ.ค. 60 12,500 บาท 14,500 บาท 4,000  บาท 

วันที ่05-09 / 12-16 / 19-23 พ.ค. 60 10,500 บาท 12,500 บาท 4,000  บาท 

วันที ่09-13 / 23-27 ม.ิย. 60 10,500 บาท 12,500 บาท 4,000  บาท 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ ยงัไมร่วม 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  ทา่นละ 1 ,000 /ทรปิ/ตอ่ทา่นในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัความ

พงึพอใจของทา่น(เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่) 
คา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ทอ่งเทีย่ว ราคา 1,000 บาท 

ก าหนดการ ::  

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
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21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (Terminal 1) ชัน้ 
3 ประต ู1 แถวที ่2 สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ (XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ

สะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีส่อง สนามบนิดอนเมอืง-เซีย่งไฮ-้หงัโจว-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู (เรอืเหมา)-หมูบ่า้นใบชา-ถนน
โบราณเหอฝั่งเจยี 

00.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J760(บรกิาร Snack Box 

บนเครือ่ง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานผูต่ง มหานครเซีย่งไฮ้ “ นครปารสีแหง่ตะวนัออก ” ปัจจบุนัเซีย่ง

ไฮเ้ป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมทีใ่หญท่ีส่ดุของจนีแบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผูต่งใหม ่และ
เขตผูซ่เีมอืงเกา่กัน้โดยแมน่ ้าหวงผู ่หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าทา่นเดนิทางสู่

ภัตตาคาร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงหงัโจว(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของ

มณฑลเจอ๋เจยีง มคีวามมั่งคัง่มากทีส่ดุแหง่หนึง่เป็นแหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะ

ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืง

หังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู(เรอืเหมา)  ชมทศันยีภาพอนังดงามของทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง

โดง่ดงัไปทัว่โลก มเีนือ้ที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึ
เฉลีย่ 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบงึน ้าลกึ(หมายเหต ุ:หากกรุป๊ออกเดนิทางไม่
ถงึ 15 ทา่น ลอ่งทะเลสาบซหี ูทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มใ่ชเ้รอืเหมา )น าทา่น
ชม หมูบ่า้นใบชา ซึง่เป็นชาเขยีวทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชาจากนัน้น าทา่น
อสิระชอ้ปป้ิงที่ ถนนโบราณเหอฟงัเจีย่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่SHUNCHANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม รา้นผา้ไหม-หงัโจว-อูซ๋-ีพระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง)-รา้นไขมุ่ก-อูซ๋-ีเซีย่งไฮข้ ึน้

ตกึเซีย่งไฮ ้ทาวเวอร  ์(ชัน้ 118) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม  ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้

ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง ) ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่ “ เซีย่งไฮน้อ้ย ” เนือ่งจากเป็นเมอืง

อตุสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไท่ หลูอ้มรอบ ทะเลสาบไทห่ ูเป็น 1 ใน 5 แหง่ทะเลสาบน ้าจดืทีม่ี

ขนาดใหญข่องจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวตัศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกวา่ปีในยคุราชวงศโ์จว

และฉนิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลิม้รสอาหารพเิศษ....ซีโ่ครงหมูอูซ๋  ี

บา่ย น าทา่นสกัการะพระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ(รวมรถราง) ซึง่ประดษิฐานอยูท่ีเ่ขตเขามา้รมิ

ทะเลสาบไทห่เูป็นพระพุทธรูปทองส ารดิทีม่คีวามสงูถงึ 88 เมตร หนัก 700 ตนัปรางคย์นืแลดู

สงา่งามและน่าเลือ่มใสยิง่เป็นพระยนืทองเหลอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกน าทา่นแวะ รา้นไขมุ่ก 
เลอืกซือ้ครมีไขม่กุบ ารุงผวิ ทีท่ าจากไขม่กุน ้าจดืทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบน าทา่นเดนิทางกลบั

สู ่เมอืงเซีย่งไฮ  ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง)  เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคาร
สถาปัตยกรรมทีม่ลีวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยโุรป จนไดรั้บขนานนามวา่เป็น “ นครปารสี

แหง่ตะวนัออก ”จากนัน้น าทา่น ขึน้ตกึ เซีย่งไฮ ้ทาวเวอร ์(ชัน้ 118) ถกูสรา้งขึน้เคยีงคูก่บั

ตกึระฟ้าทีเ่คยสงูทีส่ดุในจนีมากอ่น อยา่งตกึ จนิเมา่ ทาวเวอร  ์และตกึเซีย่งไฮ ้เวลิด ์
ไฟแนนเชยีล เซ็นเตอร์(ตกึSWFC)ซึง่ปัจจบุนัครองต าแหน่งตกึทีส่งูทีส่ดุในจนี และสงูเป็น

อนัดบั 2 ของโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารลิม้รสอาหารพเิศษ...เส ีย่วหลงเปา 

 พกัที ่PATTAYA HOLIDAY HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่ ี ่ ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-รา้นนวดเทา้ (บวัหมิะ)-ตลาดเฉงิ
หวงัเมีย่ว-รา้นหยก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่น ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้าหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์ 
เป็นรูปตา่ง ๆ ตืน่ตาตืน่ใจน าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่านตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแมน่ ้าหวงผูม่ี

ความยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ 4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่ “พพิธิภัณฑ์

สิง่กอ่สรา้งหมืน่ปีแหง่ชาตจินี” ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้จากนัน้น าทา่นช ้

อปป้ิงยา่น ถนนนานกงิศนูยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีส่ดุของนครเชีย่งไอ ้รวมทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ใหญช่ือ่ดงักวา่ 10 หา้ง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลิม้รสอาหารพเิศษ....ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ เพือ่สขุภาพผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษ

สตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่“บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิใน
ดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้นน าทา่นสู ่ตลาดเฉงิ

หวงัเมีย่ว อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แตท่ า

เป็นรา้นขายของมทีัง้ของพืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้สมัยใหมอ่ยา่งรองเทา้กฬีา 
กระเป๋า อกีทัง้ยังมรีา้นขายขนมและอาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั  จากนัน้น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็น
ของฝากล ้าคา่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่WANXIN HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ-้กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

03.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิผูต่ง 

06.50 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิที่ XJ761 

10.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

หมายเหต ุ: ตามนโยบายร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืงก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้

พืน้เมอืงให ้ นักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ัก คอื รา้นไขม่กุ,หมูบ่า้นใบชา , รา้นผา้ไหม,รา้นนวดฝ่าเทา้

(บวัหมิะ) , รา้นหยกซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีน

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลา

รา้นละประมาณ 45-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีาร

บงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้ควรระวงั!!! ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) 

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้  

**กอ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั**  
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Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล  

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  

 คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม , คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้

เอาประกันทีม่อีายตุัง้แต ่1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกันอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีม่อีายสุงูกวา่ 70 ปี ขึน้ไป 

คา่ชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของคา่ชดเชยทีร่ะบไุวใ้นกรรมธรรม ์ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัด

ทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี  ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ** ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้ลอบคลมุในเร ือ่งของสขุภาพ ทา่น

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ท ัง้นีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ที ่330 บาท 

ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา , การฆา่ตัวตาย , เสยีสติ, ตกอยูภ่ายใต ้

อ านาจของสรุายาเสพตดิ , บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร , การบาดเจ็บเนือ่งมาจากอาชญากรรม , จลาจล, 

นัดหยดุงาน , การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตาม

เงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 คา่ VAT 7 %หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทีถ่กูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่

ภาษมีลูคา่เพิม่ และหกั ณ ทีจ่า่ย  จากยอดขายจรงิท ัง้หมดเทา่น ัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 

ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษิทัทวัรเ์ทา่น ัน้ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  ทา่นละ 1 ,000 /ทรปิ/ตอ่ทา่น ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัความพงึ

พอใจของทา่น(เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ)่*** 

 คา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ทอ่งเทีย่ว ราคา 1 ,000 บาท (ซึง่ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มหมูค่ณะเทา่น ัน้ )หรอืหาก

ตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่วคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่วราคา 1,500 บาท 

หมายเหต ุ: อตัราคา่วซีา่ดงักลา่ว ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ 

 


