
 

 
 



 

 

HIGHLIGHT  
ชมความอลงัการของ Show Enduring Memories of Hangzhou  ซึ่งเป็นโชวท์ี่จดัขึน้เพื่อใหผู้น้  าจาก
ประเทศต่างๆ ที่มาเขา้รว่มประชมุ G20 ณ เมืองหงัโจวไดร้บัชม โดยใชท้ะเลสาบซีหซูึ่งไดร้บัการลงทะเบียน
ขึน้เป็นมรดกโลกเป็นฉากในการแสดง ก ากบัการแสดงโดย จาง อีโ้หมว ซึ่งเป็นผูก้  ากบัการแสดงในพิธี เปิด
กีฬาโอลิมปิกฤดรูอ้น 2008 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  
   

 
 

 

 

 

ขึน้หอไข่มุก ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซี่ยงไฮ ้ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮแ้บบ 360 องศาบน Sky walk  
พรอ้มทัง้ชมโชวแ์สง สี เสียง ที่เลา่เรื่องราวของเมืองเซี่ยงไฮ ้บนจอ LED ที่อยู่บนเพดานขนาดใหญ่ที่มีความ
ละเอียดสงูถึง  30K   

 

โชวพ์เิศษ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วระดับ 5A 



 

 

 

ด่ืมด ่าไปกบัวฒันธรรมทอ้งถิ่น ล่องเรือทะเลสาบซีหูแบบคนแจว สมัผสับรรยากาศ ของทะเลสาบซีหู...
ทะเลสาบที่ไดส้มญานามว่า "ไข่มกุแห่งเมืองหางโจว"  อย่างใกลช้ิด 

 

 

เมืองโบราณอูเจิน้  เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจอ้เจียง ตัง้อยู่รมิทะเลสาบไท่ห ูชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเมืองอเูจิน้ เมืองที่ไดช้ื่อว่า "นครเวนิสแห่งมณฑลเจอ้เจียง" มีประวติัศาสตรก์ว่า 1,000 
ปี 

 



 

 

 

แลนมารค์แห่งใหม่ของเมืองหงัโจว สะพานโบราณก่งเฉินเฉียว（拱宸桥）เป็นสะพานศิลา มี
ลกัษณะเป็นสะพานหินโคง้สามซุม้ เป็นสะพานที่สงูที่สดุ ยาวที่สดุ และเก่าแก่ที่สดุแห่งเมืองหงัโจว  และยงั
เป็นจดุสดุทา้ยของคลองขุดตา้วิ่นเหอ ที่ใชเ้วลาขุดกว่า 30 ปี ใชแ้รงงานมนษุยก์ว่า 6 ลา้นคน เพื่อการขนสง่
สินคา้ การท่องเที่ยวดินแดนเจียงหนาน 

 

ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง （田子坊） เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยุค ค.ศ.1920 – 1930 
ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยุโรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดั
แสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบนัเรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และ
รา้นขายของที่ระลกึ และงานแสดงของศิลปปินทัง้ในและต่างประเทศ 

 

ร้านกาแฟ STARBUCKS RESERVE ROASTERY สตารบ์คัสส์าขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ ้ มาพรอ้มกบั
ความยิ่งใหญ่อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสส์วยที่สดุในโลก 

 

 

 

 

 

 

สถานทีท่อ่งเทีย่วใหม่ 



 

 

 

 

เซี่ยงไฮ้  FOUR POINT SHERATON HOLEL ระดับ 5 ดาว 

อยู่ในแหลง่ชอ้ปป้ิงของเซี่ยงไฮ ้ รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นคา้สะดวกซือ้  
ต่างๆ  มากมาย   

  

 
 
 
หังโจว  SHANGRI-LA HOTEL ระดับ 5 ดาว 

ตัง้อยู่ท  าเลที่ดีที่สดุของรมิทะเลสาบซีห ู สามดา้นรายลอ้มดว้ยภเูขา อีกดา้นเป็นวิว
ทะเลสาบ นบัว่าเป็นทวิทศันท์ี่งดงาม  และยงัเคยเป็นที่รองรบั วลาดมีีร ์วลาดีมีโรวิช 
ปตูิน ประธานาธิบดขีองรสัเซีย  เม่ือครัง้งานประชมุ G20  

อูเจิน้ TONGAN HOTEL ระดับ 5 ดาว 

ตัง้อยู่ในเมืองโบราณอเูจิน้  ตกแต่งสไตลจี์นโบราณ ใหด้ื่มด ่ากบับรรยากาศเมือง
โบราณอย่างเต็มอิ่ม  

  

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว  



 

 

 

อาหารบฟุเฟ่ตส์ดุหรู พรอ้มชมวิวมหานครเซี่ยงไฮแ้บบ  360 องศา @ หอไข่มกุ 

 

อาหารพื้นเมืองสไตลห์ังโจว @ ภตัตาคารซานไว่ซาน ริมทะเลสาบซีหู 

 

อาหารพื้นเมืองสไตล์เจียงหนาน ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั @ เมืองโบราณ
อูเจ้ิน  (เขตซีเผิง)  

อาหารพเิศษ     



 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วัน รายการ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ ้– หอไข่มกุ (SKY WALK)  
B: -  / L: -  / D:  บฟุเฟ่ตส์ดุหรูบนหอไข่มกุ 

FOUR POINT 
SHERATON HOLEL 5* 

หรือเทียบเท่า 

2 

หาดไว่ทาน-รา้นกาแฟ STARBUCKS-ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝ่ัง 
เซี่ยงไฮ-้หงัโจว( 3 ชม.)-โชว ์ENDURING MEMORIES OF 
HANGZHOU (ถา้ฝนตกเปลี่ยนโชวร์าชวงศซ์่ง ที่นั่ง VIP )  
B: HOTEL  / L: - อิสระ @ เทียนจือฝ่ัง  / D:   อาหารพืน้เมืองสไตล์
หงัโจว 

 
SHANGRI-LA HOTEL 5* 

หรือเทียบเท่า 

3 

อิสระเดินเลน่หรือออกก าลงักายที่รมิทะเลสาบซีหู-ล่องเรือซีหแูบบ
แจว-สะพานก่งเฉินเฉียว-ถนนโบราณวิ่นเหอ-อเูจิน้( 1.30 ชม.)-ชมวิว
ยามค ่าคืนเมืองโบราณอเูจิน้ 
B: HOTEL  / L: - อิสระ @ ถนนโบราณวิ่นเหอ/ D:   อาหารพืน้เมือง
สไตลเ์จียงหนาน 

TONGAN HOTEL 5* หรือ
เทยีบเท่า 



 

 

วัน รายการ โรงแรม 

4 
อิสระยามเชา้-เดินเลน่ชมวิวเมืองโบราณ-เช็คเอา้ทเ์วลา 11.30 น. 
เดินทางไปสนามบิน -เซี่ยงไฮ-้กรุงเทพฯ 
B: HOTEL  / L: - / D:  - 

- 

อัตรำค่ำบริกำร (แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ช่วงเวลาเดินทาง 
ราคา 8 ท่านขึน้ไป/ ราคาต่อท่าน 

พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง 
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

ตั้งแต่วันนี ้– ธ.ค. 62 ราคาเร่ิมต้น 18,999 บาท ราคาเร่ิมต้น 7,000 บาท 

หมายเหตุ: ราคานีไ้ม่สามารถใช้เดินทางได้ในพเีรียดวันหยุดนักขัตฤกษ ์5-10 พ.ย. 62, 
29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 ต้องเช็คกับเจ้าหน้าทีอ่ีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หำกต้องกำรซ้ือตั๋วเคร่ืองบินเพิ่ม แนะน ำสำยกำรบิน 

สายการบิน ไฟลทบ์ิน เวลา 

 
 

SHANGHAI ARILINE (FM) 

BKK-PVG  FM842 

DAILY 
0950-1345 

PVG-BKK FM841 

DAILY 
2215-0155+1 

 

CHINA SOUTHERN (CZ) 

BKK-PVG  CZ8320 

MON/TUE/THU/SAT 

02.30-06.50 

 

PVG-BKK CZ8319 

MON/WED/FRI/SUN 
21.15-00.55+1 

 

THAI AIRWAY (TG) 

BKK-PVG  TG664  

DAILY 
10.35-15.50 

PVG-BKK  TG665 

DAILY 
17.20-21.15 

 

เง่ือนไขสินค้ำ 



 

 

อัตรานีร้วม 
• ค่าที่พกั 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
• ค่ารถน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ  (กฎหมายไม่อนญุาตใหค้นขบัรถเกิน 8 ช.ม. / วนั) 
• ค่าอาหาร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
• ค่าไกดพ์ดูภาษาไทย  
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
• ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทางในทอ้งถิ่น คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่า   

  รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)์ **  
            คุม้ครองตัง้แต่ อาย ุ16 – 69 ปี เท่านัน้ ** 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน  
• ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเด่ียว 
• ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและค่าทิปคนขบัรถ 50 หยวน * 4 วนั  รวม 200 หยวน/คน 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง  จะต้องบวกค่า

ภาษีมลูค่าเพิ่ม จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอ
สงวนสิทธิ์ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

 
หมายเหตุ 

• ราคาเริ่มตน้นีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
• ราคานีไ้ม่สามารถใชเ้ดินทางไดใ้นพีเรียดวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

 
ข้อควรทราบ 

• บรกิาร Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร,์ มีไกดท์อ้งถิ่น 
• กรุณาจดจ าสถานที่และจดุนดัหมาย เพื่อป้องกนัการคลาดเคลื่อนกบัไกดท์อ้งถิ่นและทีมฯ 
• ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ชื่อไกดท์อ้งถิ่น พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
• วนัแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกดท์อ้งถิ่นจะถือปา้ยชื่อของท่านเพื่อรอรบัท่าน 

 


