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เซีย่งไฮ้ - หงัโจว - เมืองโบราณอูเจิน้ 

12 – 16 ตุลาคม 2561 

บินตรงเชียงใหม่ พัก 4 ดาว เที่ยวเต็ม ไม่มีลงร้านเปิดประสบการณ์เมืองแห่งเทคโนโลยี  

เช็คอิน สตาร์บัคส ์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งตลาดร้อยป ีถนนนานกิง ชมวิวหาดไว่ทัน 
นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ “เมืองหังโจว” ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมการแสดงสุดตระการตา “โชว์ราชวงศซ์่ง”  

สนุกกับนวัตกรรมสดุล ้ากับ Smile To Pay และการช้อปปิ้งไมพ่กเงินสด 

พักเมืองโบราณอูเจิ น “นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรม 

พิเศษ!! อาหารชั นเลิศ “ปูขนเซี่ยงไฮ้” อาหารสุดยอดระดับฮ่องเต,้ เมนูกุ้งมังกร,ขาหมูสไตล์อเูจิ น,   
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วันศุกร์ท่ี 12 ต.ค. 61 เชียงใหม่ – เซี่ยงไฮ้ 

13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินนำนำชำติเชียงใหม่ ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 11 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไชน่ำอีส

เทิร์น China Eastern โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ตรวจเช็คสัมภำระและ

เอกสำรกำรเดินทำงให้กับทุกท่ำน 

14.55 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสำยกำรบิน China Eastern เที่ยวบินที่ MU206 

20.25 น. เดินทำงถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ ผ่ำนพิธีกำรตรวจศุลกำกร 

น ำท่ำนรับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   

  น้าท่านเข้าพักที่  Q-Box Hotel Shanghai หรือเทียบเทา่ 

 

วันเสาร์ท่ี 13 ต.ค. 61   เซี่ยงไฮ้ –  Starbucks Reserve Roastery – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว  

     หังโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เมืองจ้าลองราชวงศ์ซ่ง – ชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง 

08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

09.00 น. น ำท่ำนชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 

เท่า สำขำ Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริกำรในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2560 ที่ผ่ำนมำ มีไฮท์ไลท์

นอกจำกควำมยิ่งใหญ่อลังกำรแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสำขำที่มี

บำร์จิบกำแฟยำวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้ำสำมำรถมำชมกำรคั่วกำแฟสดๆ สัมผัสบรรยำกำศของ

กำแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่ำงๆ กว่ำ 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพำะสำขำนี้แห่งเดียวเท่ำนั้น 

 

 

 

 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลำดเก่ำของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ให้

ท่ำนได้ถ่ำยภำพกับบ้ำนเก่ำกว่ำร้อยปีที่ยังคงควำมงดงำม และช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมือง เสื้อผ้ำ หรือจะลองชิม

เสี่ยวหลงเปำ อำหำรขึ้นชื่อได้ที่นี่ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 



 

บริษัทโกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม)่ จ ำกัด  | 053-234488 ต่อ 21 หรือ 087-6616695 3 

 

13.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ เพื่อเดินทางไปหังโจว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ 1 ชั่วโมง) 

15.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองจ้าลองราชวงศ์ซ่ง จ ำลองบรรยำกำศในสมัยรำชวงศ์ซ่ง มีอำหำร สินค้ำ หัตถกรรม 

พื้นเมืองชนิดต่ำงๆ มำกมำยให้ท่ำนเลือกซื้อเลือกชม 

  ** ชมการแสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วย แสง สี เสียง ภายในเมืองจ้าลองราชวงศ์ซ่ง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูไฮไลท์  ไก่ขอทาน, หมูพันป ี

 น ำท่ำนเข้ำพักที่  HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่ำ 

 

วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 61 ล่องทะเลสาบซีห ู– KFC Pro – HEMA Supermarket – ลองเรือเข้าสู่เมืองโบราณอูเจิ น 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของทำงโรงแรม 

09.00 น.  น ำท่ำน ล่องทะเลสาบซีหู เน่ืองมำจำกตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสำบมีลักษณะใกล้เคียง

กับวงรี มีเน้ือที่ 5.66 ตร.กม. ควำมยำวโดยรอบประมำณ 15 กิโลเมตร น้ ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สำมด้ำนถูก

ล้อมรอบด้วยภูเขำและอีกหนึ่งด้ำนเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถำนที่ส ำคัญมำกกว่ำ 30 แห่งและ

สถำนที่ชมทิวทัศน์มำกกว่ำ 40 แห่ง โดยจุดส ำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขำ สองทำงสำมเกำะ ห้ำทะเลสำบ และ

สิบทิวทัศน์ น ำท่ำนล่องเรือผ่ำนชม สะพำนขำดซึ่งเป็นที่มำของต ำนำนเรื่อง “นำงพญำงูขำว” และชมโคม

ไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ ำลึกตลอดจนชมธรรมชำติอันงดงำมสดชื่นรอบๆ ทะเลสำบแห่งนี้ที่ได้รับสมญำ

นำมจำกนักท่องเที่ยวว่ำ “พฤกษชาติในนครินทร์” 
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 น ำท่ำนเดินทำงสู่ KFC เคเอฟซีในเมืองหางโจว ชมและทดลองสั่งซื อผ่านนวัตกรรมสุดล ้า โดยทางอาลี

บาบา ได้น้าร่องเพิ่มวิธีการช้าระเงินแบบใหม่ส้าหรับลูกค้า โดยใช้การรู้จ้าใบหน้าในการยืนยันตัวตน

เพื่อช้าระเงิน ร้ำนเคเอฟซีสำขำนี้เป็นร้ำนคอนเซปต์ในชื่อ KPRO ที่เน้นเมนูสุขภำพและใส่เทคโนโลยีเข้ำไป

ในร้ำน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปได้ เน่ืองจำก Ant Financial เจ้ำของ Alipay ที่เป็นบริษัทเครือ Alibaba เป็นผู้ถือ

หุ้นใหญ่ของเคเอฟซีในประเทศจีนอยู่แล้ว ระบบช ำระเงินนี้ตั้งชื่อว่ำ Smile to Pay โดยลูกค้ำยืนให้เครื่อง

สแกนใบหน้ำในกำรตรวจสอบ จำกนั้นต้องยืนยันอีกขั้นโดยใส่หมำยเลขโทรศัพท์ลงไป กำรสั่งซื้อจึงจะ

สมบูรณ์   

 
12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

14.00 น. น ำชม HEMA SUPERMARKET OFFERS SHOPPERS A ‘NEW RETAIL’ EXPERIENCE  เย่ียมชม

รูปแบบร้ำนค้ำปลีกแนวใหม่ (New Retail) ที่น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำเพิ่มควำมสะดวก และสนุกเพื่อ

สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค ดว้ยกำรเชื่อมโยงกำรซื้อขำยในโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้ำด้วยกัน

ร้ำนค้ำ โดยเป็นกำรผนวกรวมกันระหว่ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลของอำลีบำบำทั้งหมด ตั้งแต่เว็บไซต์ร้ำนค้ำ

ออนไลน์ทีมอลล์ (Tmall), เว็บไซต์เถำเป่ำ (Taobao), ระบบช ำระเงิน “อำลีเพย์” และระบบโลจิสติกส ์

“ไช่เหนี่ยว” (Cainiao) เข้ำด้วยกัน  จุดเด่นของ “เหอหม่า” มีหลำยอย่ำง ตั้งแต่เป็น Cashless 

Supermarket ไม่ต้องพกเงินสดมำเพรำะจ่ำยผำ่นโมบำยแอปพลิเคชั่น “เถำเป่ำ” หรืออำลีเพย์ได้ทันท ี

ประมำณอยำกได้อะไรก็เดินเลือกซื้อของใส่ตะกร้ำหรือรถเข็นตำมสะดวก ได้ครบแล้วก็เดินมำทีจุ่ดช ำระเงิน

ได้เลย โดยสินค้ำทุกชิ้นจะมีคิวอำร์โค้ด แค่หยิบมำสแกนที่จุดช ำระเงิน พอจะจ่ำยเงินก็จ่ำยผ่ำน
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แอปพลิเคชั่น ซึ่งก่อนจ่ำยระบบจะมีกำรตรวจสอบตัวตนว่ำใช้เจ้ำของบัญชีนั้นๆ หรือไม่ มีให้เลือกทั้งกรอก

รหัสผ่ำน, สแกนนิ้ว หรือสแกนใบหน้ำก็ได้ ใช้เวลำไม่กี่นำทีก็เสรจ็เรียบร้อย 

 
15.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ต้าบลอูเจิ น เป็นท้องถิ่นเก่ำแก่ อุดมไปด้วยโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ ต ำบลอูเจิ้น

ตั้งอยู่ในเมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียงทำงภำคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด "ต้ำยุ่นเหอ" ซึ่งเป็นคลอง

ขุดที่ยำวที่สุดของโลก ต ำบลอูเจิ้น มีประวัติอำรยธรรมที่ยำวนำนถึง 7 ,000 ปี มีประวัติในกำรสร้ำงต ำบลที่

นำนกว่ำ 1,300 ปี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  

 น ำท่ำน ล่องเรือเข้าสู่เมืองโบราณอูเจิ น เมืองโบรำณที่มีชื่อเสียงมำกของมณฑลเจ้อเจียง 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ..ขาหมูสไตล์อูเจิ น 

 น้าท่านเข้าพักที่ ภายในหมู่บ้านโบราณอูเจิ น TONGAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 61 ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ น  – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง  

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของทำงโรงแรม 

08.00 น. น ำท่ำน ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ น เมืองโบรำณที่มีชื่อเสียงมำกของมณฑลเจ้อเจียง ตั้งอยูร่ิมทะเลสำบ

ไท่หู ทะเลสำบขนำดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อเจียงและมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณท่ี

อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ว่ำจะเป็นลวดลำยกำรแกะสลักไมต้ำมหน้ำต่ำง 

หรือกำรแกะสลกัหินที่มีควำมประณีตงดงำม ใหท้่ำนชมวิถีชีวติควำมเป็นอยู่ของชำวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ชื่อ

ว่ำ "นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง" มีประวัติศำสตรก์ว่ำ 1,000 ปี ชมชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนริมน้ ำ 

สถำนที่บ่งบอกควำมเป็นเจียงหนันซ่ึงเป็นบ้ำนเกิด "เหมำตุ้น" ชมสิ่งก่อสร้ำงโบรำณสมัยรำชวงศห์มิงและ

รำชวงศ์แมนจู สภำพแวดล้อมภำยในเมืองโบรำณอูเจิ้นนั้นยังคงควำมสวยงำมน่ำอยู่ มีคูคลองไหลผ่ำนกลำง

หมู่บ้ำน สะพำนข้ำมคูคลอง โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุที่น่ำสนใจอีกมำกมำย ที่แห่งน้ีท่ำนจะได้สัมผัสถึง

บรรยำกำศควำมเป็นเมืองโบรำณ และควำมเป็นโมเดิร์นที่ผสมผสำนไดอ้ย่ำงลงตัว นอกจำกนี้ท่ำนจะได้

รับชมกรรมวิธีกำรท ำเหล้ำแบบโบรำณและกำรยอ้มผ้ำแบบดั้งเดิม 
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10.30 น. เดินทำงสู่นครเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

 น ำท่ำนสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำหวงผู่มีควำมยำวถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขต

สถำปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่ำ “พิพิธภัณฑ์สถำปัตยกรรมนำนำชำติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้

อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรเงินกำรธนำคำรที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยำวของหำดไว่

ทำนเป็นแหล่งรวมศิลปะสถำปัตยกรรมที่หลำกหลำย เช่น สถำปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบำรอครวมทั้งกำร

ผสมผสำน ระหว่ำงสถำปัตยกรรมตะวันออก – ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงำนภำครัฐเช่น กรมศุลกำกร 

โรงแรม และส ำนักงำนใหญ่ของธนำคำรต่ำงชำติ 

 

  

 

  

 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่ำนสีลมของเมืองไทย หรือย่ำนออร์ชำร์ด ของ

สิงคโปร์ ถนนนี้มีควำมยำวประมำณ 5 กิโลเมตร มีห้ำงสรรพสินค้ำมำกมำยอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่ำนที่

คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ 

เย็น รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ!! อาหารชั นเลิศที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึงมหานคร

เซี่ยงไฮ้ ลิ มลอง “ปูขนเซี่ยงไฮ้” อาหารสุดยอดระดับฮ่องเต้    

 น้าท่านเข้าพักที่  Q-Box Hotel Shanghai หรือเทียบเท่า 
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วันอังคารท่ี 16 ตค. 61 เซี่ยงไฮ้ – เชียงใหม่  

06.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของทำงโรงแรม 

 เมื่อถึงเวลำอันสมควรเดินทำงสู่สนำมบินเซ่ียงไฮ้  

10.05 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติเชียงใหม่ โดยสำยกำรบิน China Eastern เที่ยวบินที่ MU206 

13.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภำพ 

****************************** 

อัตราค่าบริการเดินทาง  

ผู้ใหญ่ พักคู ่  28,900  บาท 

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม  4,000   บาท 

**พิเศษ!! จองภายใน 31 สิงหาคม 2561  ลดทันท ี1,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ      
2. ค่ำทีพ่ัก ห้องละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำร      
3. เจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ทำ่นตลอดกำรเดินทำง  
4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร       
5. ค่ำรถบัสน ำเที่ยวพร้อมคนขับ ตำมรำยกำรที่ระบุ     
6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท (ตำมเงื่อนไขกำรประกันภัย)  
7. น้ ำดื่มวันละ 1 ขวด      
8. ชุด Travel set คู่มือเดินทำง หมอนรองคอ Adapter ปำกกำ ลูกอม  
9. ค่ำวีซ่ำจีน      
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วต่ำงๆ 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษเีดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ) 
4. ค่ำภำษีน้ ำมัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน     

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน / ทริป   
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เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกกำรเดินทำง ภำยใน 30 วันก่อนกำรเดินทำง หัก 50 % ของค่ำทัวรร์วมตัว๋เครื่องบิน    
2. ยกเลิกกำรเดินทำง ภำยใน 29 – 15 วันก่อนกำรเดินทำง หัก 80 % ของคำ่ทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน   
3. ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำงหัก 100 % ของค่ำทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน  
4. ส ำหรับผู้โดยสำรที่ไม่ได้ถอืหนังสือเดินทำงไทยและทำงบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่ำให้เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมกีำรยกเลิกกำร

เดินทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จำ่ยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้(15ท่ำนข้ึนไป)เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอืน่ที่เดินทำงในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของทำ่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สำมำรถเดินทำงได้ซึ่งจะต้องมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรองบริษทัฯจะท ำกำรเลื่อนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จำ่ยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือคำ่ธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว
ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้ 

7. กรณีท่ำนได้ช ำระค่ำทวัรห์รือมัดจ ำมำแล้ว ทำงบริษัทฯ คืนคำ่ทัวร์หรอืมัดจ ำให้ แต่ทำงบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในกำรหัก
ค่ำใช้จำ่ยบำงส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อำทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช ำระคำ่บริกำรในส่วนของทำงเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเก็บค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นแล้วกบัท่ำนเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ – ออกเมืองได้ เน่ืองจำกเอกสำรปลอมหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ กต็ำม
ทำงบริษัทของสงวนสิทธิใ์นกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 


