 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 14:49

ทัวร์จนี เซย่ี งไฮ้ Disney Land พระใหญห่ ลิงซาน 5 วัน 4 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ // ราคาทัวร์ไมเ่ ข้าร้านรัฐบาล...
ไหว้พระ

เขาหลิงซาน หลิงซานต้าฟ่อ
วัดพระหยก
ประวัติศาสตร์

เมืองโบราณเจียเจี่ยว
สนุกสนาน- ชมวิว

เซี่ยงไฮ้ดีสนีย่ ์ แลนด์
เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
สวนอี้หยวน
สบายๆ ช้อป

ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว
นานจิงลู่




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน

23,500
21,500

เดินทาง 10 คน ขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่ม

20,500
6,000

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - เมืองอซู ี

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - เมืองอซู ี
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

08:30 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - H สายการบินไทย
10:45 เหนิ ฟ้ าสเู่ มืองเซี่ยงไฮ้ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664
16:00 ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ หลังผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ให้การต้อนรับ
นำทา่ นเดินทางสเู่ มืองอูซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - เมืองอซู ี
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื นครปารีสแหง่ ตะวันออก เป็นเมืองศูนย์กลาง
เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่สี ุดของจีน
เนือ่ งจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจรญิ ในด้านต่างๆ ของภูมิภาค
ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น
และการทอ่ งเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้วา่ เซี่ยงไฮ้
เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหมใ่ นด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย
มหานครเซี่ยงไฮ้

หลังจากผ่าน ตม.แล้วไกด์ให้การต้อนรับนำเดินทางสู่ เมืองอ๋ซู ี
เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีกอ่ น เดิมชื่อ โหยว่ ซี
มีความหมายวา่ มีดีบกุ เป็นเมืองอตุ สาหกรรม และมีฉายาวา่ เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีชื่อวา่
หยิ่วซี

มเี รือ่ งเลา่ วา่ เมื่อสองพันปีกอ่ นมีการผลิตตะกั่วในเมืองนี้ และตอ่ มาแรต่ ะกั่วถกู ขดุ เ
จาะจนหมดสิ้น แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึง่ มีใจความว่า
มีทหารตะกั่ว แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่วแผ่นดินจะรม่ เย็นเป็นสุข
จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอ๋ ซู ี แปลว่าไม่มีตะกั่ว
ถึงเมืออ๋ ซู ีแล้วเดนทางสู่ร้านอาหาร กอ่ นที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
Grand Park Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เย็น

อซู ี - พระใหญห่ ลิงซาน+รถราง - ศาลาฝานกง - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยวพร้อมลอ่ งเรอื

วันที่ 2

อซู ี - พระใหญห่ ลิงซาน+รถราง - ศาลาฝานกง - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยวพร้อมลอ่ งเรอื
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้านำนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ
นำเดินทางสู่เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว พร้อมล่องเรอื ชมเมืองเก่า ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 2

อซู ี - พระใหญห่ ลิงซาน+รถราง - ศาลาฝานกง - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยวพร้อมลอ่ งเรอื
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ทองสำรดิ องค์ใหญท่ ี่สุดในประเทศจีน ที่เขาหลิงซาน หลิงซานต้าฝอ
ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน และมีพระพักตร์สง่างาม วัดหลิงซาน
เป็นวัดที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่สวยงามรม่ รืน่ มีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน
มีทะเลสาบขนาดใหญอ่ ยเู่ บื้องหน้า พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรือ่ ยๆตามพลังศรัท
ธาจากพุทธศาสนกิ ชนจากทุกหนแหง่ นยิ มไปกราบไหว้ขอพรและทำบุญ ชมภายใน
ศาลาฝานกง ที่เป็นสถานที่ในการประกอบพิธสี ำคัญทางพุทธศาสนา
ภายในตกแตง่ อยา่ งสวยงาม และแฝงไว้ด้วยแงค่ ิดพุทธปรัชญาตา่ งๆ
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาวา่ เวนซิ ตะวันออกแหง่ เมืองเซี่ยงไฮ้
เป็นอีกหนึง่ ยา่ นเกา่ รมิ น้ำที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกวา่ 1700
ปี
จุดเดน่ ขอเมืองโบราณแหง่ นี้คือพื้นที่ด้านในนั้ นมีแมน่ ้ ำหลากหลายสายเชื่อมโยงไปยั
งพื้นที่ตา่ งๆ โดยรอบ ทำให้มีบรรยากาศที่สวยงามและรม่ รืน่
ในอดีตเป็นชมุ ชนที่มีผ้ คู นประกอบอาชีพค้าขาย ทอผ้า และขายข้าว
ซึ่งร้านค้าและอาคารสว่ นใหญย่ ั งคงได้รับการอนรุ ั กษ์เอาไว้เป็นอยา่ งดีจนถึงปัจจบุ ั น
พื้นที่ภายในเมืองโบราณจเู จียเจี่ยวมีทั้งวัด ร้านค้า ร้านอาหาร
และจุดท่องเที่ยวที่นา่ สนใจหลายแหง่ เช่นสะพานฝางเชิง
สะพานหนิ ขนาดใหญ่ความยาว 72 เมตร สวนเขอซื่อ และวัดหยวนจิน
เวลาสมควรนำเข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พระพุทธร ูปปางประทานพร

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Starr Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

Shanghai Tower - สวนอี้หยวน - ตลากร้อยปี - หาดไวทัน - ถนนหนานกิง

วันที่ 3

Shanghai Tower - สวนอี้หยวน - ตลากร้อยปี - หาดไวทัน - ถนนหนานกิง
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ Shanghai Tower ตอ่ ด้วยสวนอี้หยวน
กอ่ นทานอาหารกลางวัน
สบายๆสไตล์ช้อปที่ ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว หาดไวทั่น ถนนนานจิงหลู่
กอ่ นทานอาหารเย็นและพักผอ่ นตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

คือตึกระฟ้ า และเป็นตึกที่สูงที่สุดในกลมุ่ ตึกที่ติดกัน 3 หลังในเขต ผตู่ ง
ซึ่งอีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์ และศนู ย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้
เรมิ่ ทำการกอ่ สร้างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
ไม่ได้มีดีแค่ระดับความสูง 632 เมตรเท่านั้ น
เพราะการออกแบบตึกภายนอกยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมแปลกตาด้วยรปู รา่ งตึกที่โค้
งมนแลดูคล้ายเกลียวที่กำลังบิดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ า
เพื่อสื่อให้เหน็ ถึงความทันสมัยและเอื้ อประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมาใช้งาน
นอกจากนี้ ยังออกแบบตกแตง่ ภายใน ได้อยา่ งสวยงาม มีทั้งห้องประชุม โรงแรม
สวนลอยฟ้ า ลิฟต์ที่เรว็ ที่สุดในโลก พร้อมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำอีกมากมาย
และระบบสำหรับดึงพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ
กังหันลมและระบบกักเก็บน้ำฝน
สวนอ้ หี ยวน เป็นสวนจ ีนโดยแท้ มีสะพานไม้ สระน้ำ ปลาคาร์พ บ้านทรงเก๋งจ ีน ภเู ขาหนิ
เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์

มังกรแกะสลัก และต้นไม้เขียวชอุ่มในพื้นที่กว้างใหญ่
วันที่ 3
หลายไร่ เป็นสวนที่เปรยี บได้กับ Gardens by the Bay ของเซี่ยงไฮ้
ีท่แี ล้วัปนั จ-จถนนหนานก
Shanghai Tower -แตสวนอี
- ตลากร
หาดไวท
้ หยวนกิ ากล
ั บไปเมื้ อ่อยปส่รี ี ้ อ- ยป
ุบันสวนอี้หยวนิง ยังเหมือนเดิม
่ย้อนนาฬ
ยังคงมีกลิ่น อายของจีนโบราณ หรอื ถ้าจะให้ถูกต้องก็อยใู่ นยุคราชวงศ์หมิง
ที่เศรษฐใี หญย่ อดกตัญญู ได้สร้างสวนแหง่ นี้
ไว้ให้กับบิดามารดาของเขาอยอู่ าศัยในยามชรา
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรอื ตลาด 100 ปีที่เซี่ยงไฮ้ หรอื ที่เรยี กวา่ ศาลเจ้ าพอ่ หลักเมือง
ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองเก่า เป็นตลาดเก่าของผู่ตง
อาคารบ้านเรอื นบรเิ วณนี้ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
ตกแตง่ สไตล์จีนโบราณ
ที่นเี่ ค้าจะมีทั้งสินค้าและร้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้
หาดไวท่ าน หรอื หาดเจ้าพอ่ เซี่ยงไฮ้ หาดไวท
่ าน
นักท่องเที่ยวทัวร์เซี่ยงไฮ้จะสามารถมองเหน็ วิวของหอไข่มุก
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทัน
เดอะ บันด์ สัญลักษณ์เซี่ยงไฮ้ยุคเกา่ หรอื หาดไวท
่ ั น เดอะบันด์ของเซี่ยงไฮ้ คือ
ยา่ นถนนรมิ แมน่ ้ ำที่มีความยาว 1.5 กม. ไปตามรมิ แมน่ ้ ำหวงผู่
ฝั่งตะวันตกซึ่งเปน็ ยา่ นเมืองเกา่ ของมหานคร เปน็ ที่ถา่ ยทำภาพยนต์เจ้าพอ่ เซี่ยงไฮ้
อีกทั้ งเคยเป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบรษิ ั ทใหญ่ๆ ธนาคารชั้ นนำ
และสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลกลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ
และยังคงอนรุ ั กษ์ไว้อยา่ งดี บางแหง่ ดัดแปลงเป็นออฟฟิศและเรสเตอรองต์หรๆู
ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ ต้องแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะ บันด์”
จึงเรยี กได้วา่ มาถึงเซี่ยงไฮ้
ถนนนานจิง หรอื นานจิงลู่ เป็นยา่ นช้อปป้ งิ เกา่ แกท
่ ี่สุดของเซี่ยงไฮ้
เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้ งแต่ทศวรรษ
1920 นานจิงลู่เป็นถนนย่านธรุ กิจที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศจี
น ด้วยเหตุผลที่หากใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องมาเดินไมง่ ั้ นเรยี กวา่ มาไมถ่ ึงเซี่ยงไฮ้
อาหาร
ที่พัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Starr Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

สวนสนกุ ดีสนีย่ ์ แลนด์

วันที่ 4

สวนสนกุ ดีสนีย่ ์ แลนด์
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

นำเดินทางสู่ สวนสนกุ ดีสนีย่ ์ แลนด์ สนกุ ให้สุดเหวี่ยงทั้ งวัน

วันที่ 4

สวนสนกุ ดีสนีย่ ์ แลนด์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ดิสนยี ์ แลนด์ เป็นสวนสนกุ ระดับโลก ที่ทุกคนใฝ่ฝัน
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรอื ผ้ ใู หญ่
เพราะดีสนีย่ ์ คืออาณาจักรแหง่ ความสนกุ ที่สร้างความสุขให้แก่เด็กๆ
และสร้างโอกาสให้ผ้ ใู หญไ่ ด้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ ง เซี่ยงไฮ้ ดิสนยี ์ แลนด์
สวนสนกุ แหง่ ใหมล่ า่ สุดของดิสนยี ์ เปิดตัวอยา่ งเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2016 และคราวนี้ จะพาทา่ นไป ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนยี ์ แลนด์
วา่ จะมีเครือ่ งเลน่ อะไรนา่ สนกุ บ้าง
อาณาจักรความสนกุ แหง่ ใหม่ ยิ่งใหญ่ อลังการ ด้วยพื้นที่ 963 เอเคอร์
ใหญเ่ ป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนยี ์ แลนด์ รัฐฟลอรดิ า สหรัฐฯ
และใหญก่ วา่ ฮอ่ งกงดิสนยี ์ แลนด์ถึง 3 เทา่ เป็นสวนสนกุ ดิสนยี ์ แหง่ ที่ 6 ของโลก
และเป็นแหง่ ที่ 3 ของเอเชีย
เซี่ยงไฮ้ ดิสนยี ์ แลนด์ แบ่งพื้ นที่ภายในออกเป็น 6 โซน 6 สไตล์ ดังนี้
แหล่งช้อปป้ ิงสินค้า Mickey Avenue
สวนสวยในจินตนาการ Garden of Imagination
ดินแดนแหง่ เทพนยิ าย Fantasyland
ถ้ำแหง่ ขุมทรัพย์
Treasure Cove
ตะลุยเกาะผจญภัย Adventure isle
ดินแดนแหง่ อนาคต Tomorrowland
เป็นสวนสนกุ น้องใหมจ่ ากดิสนยี ์ ที่มีขนาดใหญแ่ ละนา่ สนใจมากๆ
เชื่อวา่ สาวกดิสนยี ์ ทั้งหลายและใครที่กำลังจะไป ทัวร์จีน คงอยากจะออกไปตะลยุ
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนยี ์ แลนด์ กันแล้วใช่มั้ยเอ่ย
เรามาเจาะลึกกันทีละโซนไปเลยดีกว่าค่ะ
โซน Mickey Avenue แหล่งช้อปป้ ิงละลายทรัพย์เรม่ิ ต้น ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนยี ์ แลนด์
เมื่อผา่ นประตูเข้ามาเราก็จะพบกับโซน Mickey Avenue
เป็นแหลง่ รวมร้านขายของที่ระลึกจากดิสนยี ์ ที่ยกมากันทั้ งคา่ ย ทั้ ง Mickey Mouse,
Winnie the Pooh, Toy Story และอีกมากมาย รวมถึงหมีน้อย Duffy
มาในรปู แบบของของใช้ ต๊ กุ ตา ของที่ระลึก เสื้อผ้าของเด็กและผ้ ใู หญ่ หรอื ขนมก็มี
มาเต็มแบบนี้ รับรองวา่ ใครได้ก้าวขาเข้าไปในโซนนี้แล้วละก็ต้องมีเรือ่ งให้เสียเงินแน่
นอนคะ่
สวนสนุกดีสนี่ย์แลนด์

วันที่ 4

สวนสนกุ ดีสนีย่ ์ แลนด์
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
อิสระ (ลูกค้าจา่ ยเอง)

Starr Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

วัดพระหยก - ตลาดเถาเป่า - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

นำทา่ นเดินทางขึ้นเขาซีซาน หรอื ประตูมังกร ซึ่งอยู่หา่ งจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร
ก่อนที่จะกลับมาไหว้พระที่วัดหยวนธง
สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
17:25 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21:00 ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ ภิ าพ

วันที่ 5

วัดพระหยก - ตลาดเถาเป่า - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้
เนือ่ งจากเป็นวัดที่มีความเก่าและ แต่ยังคงความสวยงามวัดพระหยกถูกสร้างขึ้นในปี
1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรปู เก่าแก่ 2 องค์
ซึ่งอัญเชิญมาจากพมา่ โดยพระภิกษชุ ื่อ
ฮยุ เก็นวัดแหง่ นี้ถูกทำลายในชว่ งราชวงศ์ชิงถูกโคน่ ล้มบัลลังก์
แตโ่ ชคดีที่พระพุทธรปู หยกขาวไมไ่ ด้ถูกทำลาย
จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหมใ่ นปี
1928 และให้ชื่อวัดแหง่ นี้ วา่ วัดพระหยก ภายในวัดยังมีพระนอน
ซึ่งถกู อัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ที่สิบ ในปี ค.ศ.1989
ให้ทา่ นได้ช้อปป้ งิ ตลาดเถาเป่า หรอื ตลาดเถาเป่าเฉิน
เป็นแหล่งช้อปป้ ิงแหง่ ใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า
รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬกิ า และสินค้าอื่นๆ ของจีน ตลาดเถาเป่าเฉิน
มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อ
วัดพระหยก

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
คา่ วีซา่ จีน (แบบเดี่ยว)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
คา่ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

