
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
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ทัวร์จนีเซีย่งไฮ้ Disney Land พระใหญ่หลิงซาน 5 วัน 4 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...

ไหว้พระ

เขาหลิงซาน หลิงซานต้าฟ่อ
วัดพระหยก

ประวัติศาสตร์



เมืองโบราณเจียเจี่ยว

สนุกสนาน- ชมวิว

เซี่ยงไฮ้ดีสนีย์่แลนด์
เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
สวนอี้ หยวน

สบาย  ๆช้อป

ตลาดเฉินหวังเหม่ียว
นานจิงลู่

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     6 - 7     คน 23,500

เดินทาง     8 - 9     คน 21,500

เดินทาง   10  คน ข้ึนไป 20,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเซ่ียงไฮ้ - เมืองอซีู



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A
D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B
8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E
0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%8
4%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B
8%87+
(PVG)+S1+Yingbin+Expressway,+Pudong,+Shanghai,+China/Wuxi,+Jiangsu,+China/@31.2
65206,120.5059908,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x35ad8fde769550c1:0xc
9e41371c92c355f!2m2!1d121.808273!2d31.1443439!1m5!1m1!1s0x35b38e5843e0a6a5:0x
d536ed17c4fd3526!2m2!1d120.31191!2d31.491169?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

08:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย
10:45    เหนิฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 664
16:00    ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ให้การต้อนรับ
นำท่านเดินทางสู่เมืองอูซี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเซ่ียงไฮ้ - เมืองอซีู

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2587+(PVG)+S1+Yingbin+Expressway,+Pudong,+Shanghai,+China/Wuxi,+Jiangsu,+China/@31.265206,120.5059908,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x35ad8fde769550c1:0xc9e41371c92c355f!2m2!1d121.808273!2d31.1443439!1m5!1m1!1s0x35b38e5843e0a6a5:0xd536ed17c4fd3526!2m2!1d120.31191!2d31.491169?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

มหานครเซ่ียงไฮ้  หรอื นครปารีสแห่งตะวันออก  เป็นเมืองศูนย์กลาง
เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของจีน
เนือ่งจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจรญิในด้านต่างๆ ของภูมิภาค
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น
และการท่องเท่ียว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้
เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย

หลังจากผ่าน ตม.แล้วไกด์ให้การต้อนรับนำเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี

เมืองโบราณท่ีสร้างข้ึนเม่ือประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ โหย่วซี
มีความหมายว่ามีดีบุก เป็นเมืองอุตสาหกรรม และมีฉายาว่า เมืองเซ่ียงไฮ้น้อย  เดิมมีชื่อว่า
หย่ิวซี

มีเรือ่งเล่าว่าเม่ือสองพันปีก่อนมีการผลิตตะกั่วในเมืองนี้  และต่อมาแรต่ะกั่วถูกขุดเ
จาะจนหมดสิ้ น แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้ นหนึง่มีใจความว่า
มีทหารตะกั่ว แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่วแผ่นดินจะรม่เย็นเป็นสุข
จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว
ถึงเมืออู๋ซีแล้วเดนทางสู่ร้านอาหาร ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก 

อาหาร เย็น    ภัตตาคาร

ท่ีพัก Grand Park Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเซ่ียงไฮ้ - เมืองอซีู

วันท่ี 2
อซีู - พระใหญ่หลิงซาน+รถราง - ศาลาฝานกง - เมืองโบราณจูเจียเจ่ียวพร้อมล่องเรอื

http://grand-metropark-jiayou.theshanghaihotels.com/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Grand+Park+Hotel+Wuxi,+Wuxi,+Jiangsu,+China/%E
7%81%B5%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E4%BD%9B+China,+Wuxi+Shi,+Binhu+Qu/Shangh
ai+Zhujiajiao+Ancient+Town+Tourist+Zone,+Kezhiyuan+Road,+Qingpu,+Shanghai,+Chin
a/@31.3498536,120.297612,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x35b38ef68768
d565:0xd27e410ff5330493!2m2!1d120.29448!2d31.58156!1m5!1m1!1s0x35b47e4781eef6b
b:0xe462a496dadcb2b!2m2!1d120.095919!2d31.430884!1m5!1m1!1s0x35b2f9b5c9e560a
d:0xa3de3978c954dd20!2m2!1d121.053999!2d31.1143702!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้านำนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ
นำเดินทางสู่เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว พร้อมล่องเรอืชมเมืองเก่า ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

วันท่ี 2
อซีู - พระใหญ่หลิงซาน+รถราง - ศาลาฝานกง - เมืองโบราณจูเจียเจ่ียวพร้อมล่องเรอื

https://www.google.co.th/maps/dir/Grand+Park+Hotel+Wuxi,+Wuxi,+Jiangsu,+China/%25E7%2581%25B5%25E5%25B1%25B1%25E5%25A4%25A7%25E4%25BD%259B+China,+Wuxi+Shi,+Binhu+Qu/Shanghai+Zhujiajiao+Ancient+Town+Tourist+Zone,+Kezhiyuan+Road,+Qingpu,+Shanghai,+China/@31.3498536,120.297612,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x35b38ef68768d565:0xd27e410ff5330493!2m2!1d120.29448!2d31.58156!1m5!1m1!1s0x35b47e4781eef6bb:0xe462a496dadcb2b!2m2!1d120.095919!2d31.430884!1m5!1m1!1s0x35b2f9b5c9e560ad:0xa3de3978c954dd20!2m2!1d121.053999!2d31.1143702!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พระพุทธรูปปางประทานพร ทองสำรดิองค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน ท่ีเขาหลิงซาน หลิงซานต้าฝอ

ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน  และมีพระพักตร์สง่างาม วัดหลิงซาน
เป็นวัดท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นวัดท่ีสวยงามรม่รืน่มีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน
มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบ้ืองหน้า พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมข้ึนเรือ่ยๆตามพลังศรัท
ธาจากพุทธศาสนกิชนจากทุกหนแหง่นยิมไปกราบไหว้ขอพรและทำบุญ ชมภายใน
ศาลาฝานกง ท่ีเป็นสถานท่ีในการประกอบพิธสีำคัญทางพุทธศาสนา
ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม และแฝงไว้ด้วยแง่คิดพุทธปรัชญาต่างๆ
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว  มีฉายาว่า เวนซิตะวันออกแหง่เมืองเซี่ยงไฮ้
เป็นอีกหนึง่ย่านเก่ารมิน้ำท่ีมีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1700
ปี 
จุดเด่นขอเมืองโบราณแหง่นี้ คือพื้ นท่ีด้านในน้ันมีแม่น้ำหลากหลายสายเชื่อมโยงไปยั
งพื้ นท่ีต่างๆ โดยรอบ ทำให้มีบรรยากาศท่ีสวยงามและรม่รืน่
ในอดีตเป็นชุมชนท่ีมีผู้ คนประกอบอาชีพค้าขาย ทอผ้า และขายข้าว
ซึ่งร้านค้าและอาคารส่วนใหญ่ยังคงได้รับการอนรัุกษ์เอาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน
พื้ นท่ีภายในเมืองโบราณจูเจียเจี่ยวมีท้ังวัด ร้านค้า ร้านอาหาร
และจุดท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจหลายแหง่ เช่นสะพานฝางเชิง
สะพานหนิขนาดใหญ่ความยาว 72 เมตร สวนเขอซื่อ และวัดหยวนจิน
เวลาสมควรนำเข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Starr Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
อซีู - พระใหญ่หลิงซาน+รถราง - ศาลาฝานกง - เมืองโบราณจูเจียเจ่ียวพร้อมล่องเรอื

วันท่ี 3
Shanghai Tower - สวนอี้ หยวน - ตลากร้อยปี - หาดไวทัน - ถนนหนานกิง

http://www.starrhotels.com/en/hotel_detail_overview.php?id=1&hotel=STARR%20Hotel%20Shanghai


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Starr+Hotel+Shanghai,+Zhongshan+North+Road,+Ji
ng'an,+Shanghai,+China/Shanghai+Tower,+Yincheng+Middle+Road,+Lujiazui,+Lujiazui+R
esidential+District,+Pudong,+Shanghai,+China/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99
%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B
8%A7%E0%B8%99+Anren+Street,+Huangpu,+China/Waitan,+Huangpu,+Shanghai,+Chin
a/@31.2411431,121.4668862,14z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x35b271cd36a
3c7eb:0x5528f3dcf2d361b0!2m2!1d121.458755!2d31.257143!1m5!1m1!1s0x35b2706a267
63e71:0x352a1022bb7caa28!2m2!1d121.505618!2d31.233518!1m5!1m1!1s0x35ad874131
d9d389:0x84a0e976b888d7db!2m2!1d121.492094!2d31.2272355!1m5!1m1!1s0x35b27058
84ada08f:0x4d67b64076816a37!2m2!1d121.48965!2d31.239263!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ Shanghai Tower ต่อด้วยสวนอี้ หยวน
ก่อนทานอาหารกลางวัน
สบายๆสไตล์ช้อปท่ี ตลาดเฉินหวังเหม่ียว หาดไวท่ัน ถนนนานจิงหลู่ 
ก่อนทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เซ่ียงไฮ้ทาวเวอร์  คือตึกระฟ้า และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มตึกท่ีติดกัน 3 หลังในเขต ผู่ตง
ซึ่งอีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์ และศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้
 เริม่ทำการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
ไม่ได้มีดีแค่ระดับความสูง 632 เมตรเท่าน้ัน
 เพราะการออกแบบตึกภายนอกยังทำได้อย่างยอดเย่ียมแปลกตาด้วยรปูรา่งตึกท่ีโค้
งมนแลดูคล้ายเกลียวท่ีกำลังบิดทะยานข้ึนสู่ท้องฟ้า
เพื่อสื่อให้เหน็ถึงความทันสมัยและเอื้ อประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมาใช้งาน
นอกจากนี้ ยังออกแบบตกแต่งภายใน ได้อย่างสวยงาม มีท้ังห้องประชุม โรงแรม
สวนลอยฟ้า ลิฟต์ท่ีเรว็ท่ีสุดในโลก  พร้อมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำอีกมากมาย
และระบบสำหรับดึงพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ
กังหันลมและระบบกักเก็บน้ำฝน 
สวนอ้ีหยวน เป็นสวนจีนโดยแท้ มีสะพานไม้ สระน้ำ ปลาคาร์พ บ้านทรงเก๋งจีน ภูเขาหนิ

วันท่ี 3
Shanghai Tower - สวนอี้ หยวน - ตลากร้อยปี - หาดไวทัน - ถนนหนานกิง

https://www.google.co.th/maps/dir/Starr+Hotel+Shanghai,+Zhongshan+North+Road,+Jing'an,+Shanghai,+China/Shanghai+Tower,+Yincheng+Middle+Road,+Lujiazui,+Lujiazui+Residential+District,+Pudong,+Shanghai,+China/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599+Anren+Street,+Huangpu,+China/Waitan,+Huangpu,+Shanghai,+China/@31.2411431,121.4668862,14z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x35b271cd36a3c7eb:0x5528f3dcf2d361b0!2m2!1d121.458755!2d31.257143!1m5!1m1!1s0x35b2706a26763e71:0x352a1022bb7caa28!2m2!1d121.505618!2d31.233518!1m5!1m1!1s0x35ad874131d9d389:0x84a0e976b888d7db!2m2!1d121.492094!2d31.2272355!1m5!1m1!1s0x35b2705884ada08f:0x4d67b64076816a37!2m2!1d121.48965!2d31.239263!3e0?hl=en


มังกรแกะสลัก และต้นไม้เขียวชอุ่มในพื้ นท่ีกว้างใหญ่
หลายไร ่เป็นสวนท่ีเปรยีบได้กับ Gardens by the Bay ของเซี่ยงไฮ้
แต่ย้อนนาฬกิากลับไปเม่ือสี่ร้อยปีท่ีแล้วปัจจุบันสวนอี้ หยวน ยังเหมือนเดิม
ยังคงมีกลิ่น อายของจีนโบราณ หรอืถ้าจะให้ถูกต้องก็อยู่ในยุคราชวงศ์หมิง
ท่ีเศรษฐใีหญ่ยอดกตัญญู ได้สร้างสวนแหง่นี้
ไว้ให้กับบิดามารดาของเขาอยู่อาศัยในยามชรา
ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรอื ตลาด 100 ปีท่ีเซ่ียงไฮ้ หรอืท่ีเรยีกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ต้ังอยู่ใจกลางเมืองเก่า เป็นตลาดเก่าของผู่ตง
อาคารบ้านเรอืนบรเิวณนี้ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
ตกแต่งสไตล์จีนโบราณ
ท่ีนีเ่ค้าจะมีท้ังสินค้าและร้านอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้
หาดไว่ทาน หรอื หาดเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ หาดไว่ทาน
นักท่องเท่ียวทัวร์เซี่ยงไฮ้จะสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทัน 
เดอะ บันด์ สัญลักษณ์เซี่ยงไฮ้ยุคเก่า หรอื หาดไว่ทัน  เดอะบันด์ของเซ่ียงไฮ้ คือ
ย่านถนนรมิแม่น้ำท่ีมีความยาว 1.5 กม. ไปตามรมิแม่น้ำหวงผู่
ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร เป็นท่ีถ่ายทำภาพยนต์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
อีกท้ังเคยเป็นท่ีต้ังของตึกท่ีทำการบรษัิทใหญ่ๆ ธนาคารช้ันนำ
และสถานกงสุลประเทศต่างๆท่ัวโลกลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ
และยังคงอนรัุกษ์ไว้อย่างดี บางแหง่ดัดแปลงเป็นออฟฟิศและเรสเตอรองต์หรูๆ
ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ ต้องแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะ บันด์”
จึงเรยีกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้
ถนนนานจิง หรอื นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปป้ิงเก่าแก่ท่ีสุดของเซี่ยงไฮ้
เป็นตลาดซื้ อขายของกันคึกคักต้ังแต่่ทศวรรษ
1920 นานจิงลู่เป็นถนนย่านธรุกิจท่ีได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับหนึง่ของประเทศจี
น ด้วยเหตุผลท่ีหากใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องมาเดินไม่ง้ันเรยีกว่ามาไม่ถึงเซี่ยงไฮ้

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Starr Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
Shanghai Tower - สวนอี้ หยวน - ตลากร้อยปี - หาดไวทัน - ถนนหนานกิง

วันท่ี 4
สวนสนกุ ดีสนีย์่ แลนด์

http://www.starrhotels.com/en/hotel_detail_overview.php?id=1&hotel=STARR%20Hotel%20Shanghai


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/31.2571434,121.4596092/Shanghai+Disneyland,+Pu
dong+New+District,+Shanghai,+China/@31.209023,121.4850016,12z/data=!3m1!4b1!4m9
!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x35ad876850923779:0x6a140e897da4d4ac!2m2!1d121.6578713!2
d31.1433969!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

นำเดินทางสู่ สวนสนกุดีสนีย์่แลนด์ สนกุให้สุดเหว่ียงท้ังวัน

วันท่ี 4
สวนสนกุ ดีสนีย์่ แลนด์

https://www.google.co.th/maps/dir/31.2571434,121.4596092/Shanghai+Disneyland,+Pudong+New+District,+Shanghai,+China/@31.209023,121.4850016,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x35ad876850923779:0x6a140e897da4d4ac!2m2!1d121.6578713!2d31.1433969!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สวนสนุกดีสน่ีย์แลนด์   ดิสนย์ีแลนด์ เป็นสวนสนกุระดับโลก ท่ีทุกคนใฝ่ฝัน
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรอืผู้ ใหญ่
เพราะดีสนีย์่คืออาณาจักรแหง่ความสนกุท่ีสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ
และสร้างโอกาสให้ผู้ ใหญ่ได้กลับไปเป็นเด็กอีกคร้ัง  เซี่ยงไฮ้ ดิสนย์ีแลนด์ 
สวนสนกุแหง่ใหม่ล่าสุดของดิสนย์ี เปิดตัวอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน
2016 และคราวนี้ จะพาท่านไป ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนย์ีแลนด์
ว่าจะมีเครือ่งเล่นอะไรนา่สนกุบ้าง
อาณาจักรความสนกุแหง่ใหม่ ย่ิงใหญ่ อลังการ  ด้วยพื้ นท่ี 963 เอเคอร์
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนย์ีแลนด์ รัฐฟลอรดิา สหรัฐฯ
และใหญ่กว่าฮอ่งกงดิสนย์ีแลนด์ถึง 3 เท่า เป็นสวนสนกุดิสนย์ีแหง่ท่ี 6 ของโลก
และเป็นแหง่ท่ี 3 ของเอเชีย 
เซี่ยงไฮ้ ดิสนย์ีแลนด์ แบ่งพื้ นท่ีภายในออกเป็น 6 โซน 6 สไตล์ ดังนี้

แหล่งช้อปป้ิงสินค้า         Mickey Avenue
สวนสวยในจินตนาการ     Garden of Imagination
ดินแดนแหง่เทพนยิาย     Fantasyland
ถ้ำแหง่ขุมทรัพย์            Treasure Cove
ตะลุยเกาะผจญภัย         Adventure isle
ดินแดนแหง่อนาคต        Tomorrowland

เป็นสวนสนกุน้องใหม่จากดิสนย์ีท่ีมีขนาดใหญ่และนา่สนใจมากๆ
เชื่อว่าสาวกดิสนย์ีท้ังหลายและใครท่ีกำลังจะไป ทัวร์จีน คงอยากจะออกไปตะลุย
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนย์ีแลนด์ กันแล้วใช่ม้ัยเอ่ย
เรามาเจาะลึกกันทีละโซนไปเลยดีกว่าค่ะ
โซน Mickey Avenue แหล่งช้อปป้ิงละลายทรัพย์เริม่ต้น ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนย์ีแลนด์
เม่ือผ่านประตูเข้ามาเราก็จะพบกับโซน Mickey Avenue
เป็นแหล่งรวมร้านขายของท่ีระลึกจากดิสนย์ีท่ียกมากันท้ังค่าย ท้ัง Mickey Mouse,
Winnie the Pooh, Toy Story และอีกมากมาย รวมถึงหมีน้อย Duffy
มาในรปูแบบของของใช้ ตุ๊ กตา ของท่ีระลึก เสื้ อผ้าของเด็กและผู้ ใหญ่ หรอืขนมก็มี
มาเต็มแบบนี้ รับรองว่าใครได้ก้าวขาเข้าไปในโซนนี้ แล้วละก็ต้องมีเรือ่งให้เสียเงินแน่
นอนค่ะ

วันท่ี 4
สวนสนกุ ดีสนีย์่ แลนด์



อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น         อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก Starr Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
สวนสนกุ ดีสนีย์่ แลนด์

วันท่ี 5
วัดพระหยก - ตลาดเถาเป่า - สนามบินเซ่ียงไฮ้ - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/31.2571434,121.4596092/%E0%B8%A7%E0%B8%B1
%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8
%81+Anyuan+Road,+Jing'an,+China/%E6%B7%98%E5%AE%9D%E5%9F%8E+China,+Sh
anghai,+Jing'an,+Nanjing+West+Road,+Nanjing+W+Rd,+580%E5%8F%B7/@31.2440993,1
21.4451539,15z/data=!4m15!4m14!1m0!1m5!1m1!1s0x35b26fdf8cf76b63:0x766a68ec082
d9a98!2m2!1d121.4451206!2d31.2413465!1m5!1m1!1s0x35b27014fa3c6fdf:0xe614e69c98
497a12!2m2!1d121.466039!2d31.231121!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

นำท่านเดินทางข้ึนเขาซีซาน หรอื ประตูมังกร ซึ่งอยู่หา่งจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร
ก่อนท่ีจะกลับมาไหว้พระท่ีวัดหยวนธง
สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
17:25    เหนิฟ้าจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 665
21:00    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

http://www.starrhotels.com/en/hotel_detail_overview.php?id=1&hotel=STARR%20Hotel%20Shanghai
https://www.google.co.th/maps/dir/31.2571434,121.4596092/%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581+Anyuan+Road,+Jing'an,+China/%25E6%25B7%2598%25E5%25AE%259D%25E5%259F%258E+China,+Shanghai,+Jing'an,+Nanjing+West+Road,+Nanjing+W+Rd,+580%25E5%258F%25B7/@31.2440993,121.4451539,15z/data=!4m15!4m14!1m0!1m5!1m1!1s0x35b26fdf8cf76b63:0x766a68ec082d9a98!2m2!1d121.4451206!2d31.2413465!1m5!1m1!1s0x35b27014fa3c6fdf:0xe614e69c98497a12!2m2!1d121.466039!2d31.231121!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดพระหยก หรอื วัดพระหยกขาว  เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในเมืองเซี่ยงไฮ้
เนือ่งจากเป็นวัดท่ีมีความเก่าและ แต่ยังคงความสวยงามวัดพระหยกถูกสร้างข้ึนในปี
1882 เป็นวัดท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูเก่าแก่ 2 องค์
ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษชุื่อ
ฮยุเก็นวัดแหง่นี้ ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์
แต่โชคดีท่ีพระพุทธรปูหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย
จึงอัญเชิญมาประดิษฐานท่ีวัดท่ีสร้างข้ึนใหม่ในปี
1928 และให้ชื่อวัดแหง่นี้ ว่าวัดพระหยก ภายในวัดยังมีพระนอน
ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ท่ีสิบ ในปี ค.ศ.1989 

ให้ท่านได้ช้อปป้ิง ตลาดเถาเป่า หรอื ตลาดเถาเป่าเฉิน

เป็นแหล่งช้อปป้ิงแหง่ใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้ อผ้า
รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬกิา และสินค้าอื่นๆ ของจีน ตลาดเถาเป่าเฉิน
มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้ อมากมายหลากหลายย่ีห้อ

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร

วันท่ี 5
วัดพระหยก - ตลาดเถาเป่า - สนามบินเซ่ียงไฮ้ - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด



ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/china/306

https://www.atsiamtour.com/china/306
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