
 

 



 

HIGHLIGHT  
 

ชมความอลงัการของ Show Enduring Memories of Hangzhou  ซึง่เป็นโชว์ท่ีจดัขึน้เพ่ือให้ผู้น าจาก
ประเทศตา่งๆ ท่ีมาเข้าร่วมประชมุ G20 ณ เมืองหงัโจวได้รับชม โดยใช้ทะเลสาบซีหซูึง่ได้รับการลงทะเบียน
ขึน้เป็นมรดกโลกเป็นฉากในการแสดง ก ากบัการแสดงโดย จาง อีโ้หมว ซึง่เป็นผู้ก ากบัการแสดงในพิธี เปิด
กีฬาโอลิมปิกฤดรู้อน 2008 ท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีน  

   

 
 

 

 

 

ขึน้หอไข่มุก ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮ้ ชมวิวมหานครเซ่ียงไฮ้แบบ 360 องศาบน Sky walk  
พร้อมทัง้ชมโชว์แสง สี เสียง ท่ีเลา่เร่ืองราวของเมืองเซ่ียงไฮ้ บนจอ LED ท่ีอยู่บนเพดานขนาดใหญ่ท่ีมีความ
ละเอียดสงูถึง  30K   

 

 

โชว์พเิศษ 

สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A 



 

 

ด่ืมด ่าไปกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน ล่องเรือทะเลสาบซีหูแบบคนแจว สมัผสับรรยากาศ ของทะเลสาบซีห.ู..
ทะเลสาบท่ีได้สมญานามวา่ "ไขม่กุแหง่เมืองหางโจว"  อย่างใกล้ชิด 

 

 

เมืองโบราณอูเจิน้  เมืองโบราณท่ีมีช่ือเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตัง้อยูริ่มทะเลสาบไทห่ ูชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเมืองอเูจิน้ เมืองท่ีได้ช่ือวา่ "นครเวนิสแหง่มณฑลเจ้อเจียง" มีประวตัศิาสตร์กวา่ 1,000 
ปี 

 

 

 

 



 

สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ 
 

แลนมาร์คแหง่ใหมข่องเมืองหงัโจว สะพานโบราณก่งเฉินเฉียว（拱宸桥）เป็นสะพานศลิา มี
ลกัษณะเป็นสะพานหินโค้งสามซุ้ม เป็นสะพานท่ีสงูท่ีสดุ ยาวท่ีสดุ และเก่าแก่ท่ีสดุแห่งเมืองหงัโจว  และยงั
เป็นจดุสดุท้ายของคลองขดุต้าวิ่นเหอ ท่ีใช้เวลาขดุกว่า 30 ปี ใช้แรงงานมนษุย์กวา่ 6 ล้านคน เพ่ือการขนสง่
สินค้า การท่องเท่ียวดนิแดนเจียงหนาน 

 

ย่านศิลปะเทียนจ่ือฝาง （田子坊） เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบ้านในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 
ประกอบไปด้วยบ้านทรงยโุรปสลบักบับ้านแบบจีน ถนนแหง่นีเ้ร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดั
แสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรือท่ีปัจจบุนัเรียกวา่ “แนวสตรีท” ภายในเตม็ไปด้วยคาเฟ่ และ
ร้านขายของท่ีระลกึ และงานแสดงของศิลปปินทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

ร้านกาแฟ STARBUCKS RESERVE ROASTERY สตาร์บคัส์สาขาใหมท่ี่นครเซ่ียงไฮ้  มาพร้อมกบั
ความยิ่งใหญ่อลงัการ ครองต าแหนง่สตาร์บคัส์สวยท่ีสดุในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เซี่ยงไฮ้  FOUR POINT SHERATON HOLEL ระดับ 5 ดาว 

อยู่ในแหลง่ช้อปปิง้ของเซ่ียงไฮ้  รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าสะดวกซือ้  
ต่างๆ  มากมาย   

  

 
 
 
หังโจว  SHANGRI-LA HOTEL ระดับ 5 ดาว 

ตัง้อยู่ท าเลที่ดีท่ีสดุของริมทะเลสาบซีห ู สามด้านรายล้อมด้วยภเูขา อีกด้านเป็นวิว
ทะเลสาบ นบัว่าเป็นทวิทศัน์ท่ีงดงาม  และยงัเคยเป็นที่รองรับ วลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช 
ปตูิน ประธานาธิบดีของรัสเซีย  เมื่อครัง้งานประชมุ G20  

อูเจิน้ TONGAN HOTEL ระดับ 5 ดาว 

ตัง้อยู่ในเมืองโบราณอเูจิน้  ตกแต่งสไตล์จีนโบราณ ให้ด่ืมด ่ากบับรรยากาศเมือง
โบราณอย่างเต็มอิ่ม  

  

 

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว  



 

อาหารพเิศษ     

อาหารบฟุเฟ่ต์สดุหรู พร้อมชมวิวมหานครเซ่ียงไฮ้แบบ  360 องศา @ หอไข่มกุ 

 

อาหารพ้ืนเมืองสไตลห์ังโจว @ ภตัตาคารซานไว่ซาน ริมทะเลสาบซีหู 

 

อาหารพ้ืนเมืองสไตลเ์จียงหนาน ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั @ เมืองโบราณ
อูเจ้ิน  (เขตซีเผิง)  

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วัน รายการ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ – หอไข่มกุ (SKY WALK)  
B: -  / L: -  / D:  บฟุเฟ่ต์สดุหรูบนหอไขม่กุ 

FOUR POINT 
SHERATON HOLEL 5* 

หรือเทียบเท่า 

2 

หาดไวท่าน-ร้านกาแฟ STARBUCKS-ยา่นศลิปะถนนเทียนจ่ือฝ่ัง 
เซ่ียงไฮ้-หงัโจว( 3 ชม.)-โชว์ ENDURING MEMORIES OF 
HANGZHOU (ถ้าฝนตกเปล่ียนโชว์ราชวงศ์ซง่ ท่ีนัง่ VIP )  
B: HOTEL  / L: - อิสระ @ เทียนจือฝ่ัง  / D:   อาหารพืน้เมืองสไตล์
หงัโจว 

 
SHANGRI-LA HOTEL 5* 

หรือเทียบเท่า 

3 

อิสระเดนิเลน่หรือออกก าลงักายท่ีริมทะเลสาบซีหู-ลอ่งเรือซีหแูบบ
แจว-สะพานก่งเฉินเฉียว-ถนนโบราณวิ่นเหอ-อเูจิน้( 1.30 ชม.)-ชมวิว
ยามค ่าคืนเมืองโบราณอเูจิน้ 
B: HOTEL  / L: - อิสระ @ ถนนโบราณวิ่นเหอ/ D:   อาหารพืน้เมือง
สไตล์เจียงหนาน 

TONGAN HOTEL 5* หรือ
เทียบเท่า 

4 
อิสระยามเช้า-เดนิเลน่ชมวิวเมืองโบราณ-เช็คเอ้าท์เวลา 11.30 น. 
เดนิทางไปสนามบนิ -เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ 
B: HOTEL  / L: - / D:  - 

- 

อัตรำค่ำบริกำร (แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ช่วงเวลาเดนิทาง 
ราคา 8 ท่านขึน้ไป/ ราคาต่อท่าน 

พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

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

 



 

 
หมายเหตุ: ราคานีไ้ม่สามารถใช้เดนิทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5-10 พ.ย. 62, 

29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ 
 

หำกต้องกำรซ้ือตั๋วเคร่ืองบินเพิ่ม แนะน ำสำยกำรบิน 

สายการบนิ ไฟลท์บนิ 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 
 คา่ท่ีพกั 3 คืน (พกัห้องละ 2-3 ทา่น) พร้อมอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 คา่รถน าเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ  (กฎหมายไมอ่นญุาตให้คนขบัรถเกิน 8 ช.ม. / วนั) 
 คา่อาหาร ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
 คา่ไกด์พดูภาษาไทย  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในท้องถ่ิน คุ้มครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท คา่   

  รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) **  
            คุ้มครองตัง้แต ่อาย ุ16 – 69 ปี เทา่นัน้ ** 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ  
 คา่วีซา่จีนทอ่งเท่ียวแบบเด่ียว 
 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคา่ทิปคนขบัรถ 50 หยวน * 4 วนั  รวม 200 หยวน/คน 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลคา่เพิ่ม จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอ
สงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถกูให้กบับริษัททวัร์เทา่นัน้ 

 
หมายเหตุ 

 ราคาเร่ิมต้นนีไ้มร่วมตัว๋เคร่ืองบนิ 
 ราคานีไ้มส่ามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

 
ข้อควรทราบ 

 บริการ Private Tour ไมมี่หวัหน้าทวัร์, มีไกด์ท้องถ่ิน 
 กรุณาจดจ าสถานท่ีและจดุนดัหมาย เพ่ือปอ้งกนัการคลาดเคล่ือนกบัไกด์ท้องถ่ินและทีมฯ 
 ก่อนเดนิทาง เราจะแจ้งช่ือไกด์ท้องถ่ิน พร้อมเบอร์โทรศพัท์ให้แก่ทา่น 
 วนัแรกท่ีเดนิทางไปถึงสนามบนิ ไกด์ท้องถ่ินจะถือปา้ยช่ือของทา่นเพ่ือรอรับทา่น 

 


