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ทัวร์ปักก่ิง เซีย่งไฮ้ หังโจว ตึกSWFC100 6 วัน 5 คืน
กรุ๊ ปทัวร์สว่นตัวเดินทางต้ังแต่ 6 คน ราคายังไม่รวมต๋ัวเครือ่งบิน

 ไฮไลท์ทริป

 ประวัติศาสตร์

พระราชวังต้องห้าม สร้างข้ึนสมัยราชวงศ์หมิง
พระราชวังฤดูร้อน อี้ เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา 
พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ 
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เมืองวัฒนธรรมโบราณ 

 ตื่นตากับ

จัตุรัสเทียนอันเหมิน 



กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึง่ในเจ็ดของโลก

ศาสนสถาน

วัดพระหยกขาว 
หอสักการะฟ้าเทียนถัน 

พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดเฉิงหวังเม่ียว
ถนนนานกิง ย่านช้อปป้ิง

 
 

 ราคา

กำหนดวันเดินทาง ลูกค้ากำหนดเอง ราคา/คน

ราคาค่าทัวร์ เดินทาง ต้ังแต่ 6 คน 32,500.-

พักเดี่ยว เพิ่ม 9,000.-

  

หมายเหตุ : 
ราคานี้ รวมค่าวีซ่าจีนแล้ว, ค่ารถไฟด่วนแล้ว
ราคานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าราคาท่ีแสดงนี้  จะเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเท่าน้ัน

 รายละเอียด



วันท่ี 1
สวุรรณภูมิ – ปักก่ิง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน –
กายกรรมปักก่ิง (B/L/D)

การเดินทาง ช่วงดึกวันเดินทางวันแรก
23:00  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผู้ โดยสารขาออก ประตู 2
เคาน์เตอร์ F สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ
คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23:50  ออกเดินทางสู่ปักกิ่งโดยเท่ียวบินท่ี TG 674
บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง

05:30  เดินทางถึง นครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ผ่านพิธกีารตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร เพื่อทำธรุะส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
เป็นจัตุรัสท่ีกว้างท่ีสุดในโลกชมศาลาประชาคมท่ีสามารถบรรจุคนได้นับหม่ืนคน
อนสุาวรย์ีวีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึก

หลังจากน้ัน นำท่านชมพระราชวังกู้ กง หรอืพระราชวังต้องห้าม
ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิแหง่ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24
รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้ อท่ีกว่า 720,000 ตรม.

ช่วงบ่าย
นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน
สถานท่ีประกอบพิธบีวงสรวงเทพยดาแบบป้นบรรพบุรษุของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ห
มิง
และชิงนำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันรม่รืน่ของชาว
จีนท่ีมาออกกำลังกาย และพักผ่อน

ช่วงค่ำ
จากน้ันนำท่านชมสุดยอด
กายกรรมปักกิ่ง ให้ท่านสัมผัสกับความตื่นเต้นกับการแสงต่างๆ
ท่ีได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถท่ียากจะลอกเลียนแบบ 



อาหาร มื้ อเช้า
ภัตตาคาร

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทียบเท่า 4*

วันท่ี 1
สวุรรณภูมิ – ปักก่ิง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน –
กายกรรมปักก่ิง (B/L/D)

วันท่ี 2
พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - The Place (B/L/D)

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน “อี้ เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา
อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋ เหอหยวนในปัจจุบันนี้
มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปีแล้ว ย้อนหลังไปราวครสิต์ศักราชท่ี 11 สมัยราชวงศ์จิน
(ค.ศ. 1115-1234) พื้ นท่ีในเขตไหเ่ตี้ ยนนอกกรงุปักกิ่ง มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม
ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน
อีกท้ังไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก
จึงเหมาะเป็นสถานท่ีท่ีเจ้านายผู้ ปกครองในระบบศักดินานยิมมาพักผ่อนตากอากาศ
และก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนข้ึนในสมัยจักรพรรดิหย่งเจิ้ งแหง่ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-
1911) 

พระราชวังฤดูร้อนได้ทวีความสำคัญข้ึน
โดยจักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน
ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินท่ีพระราชวังฤดูร้อนนอกเขตพระราชฐาน
จนทำให้พระราชวังฤดูร้อนมีบทบาทสำคัญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมือง
กล่าวกันว่า การก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนนอกพระราชฐานนี้ ดำเนนิมาตลอดเวลา 800



ปีจวบจนกระท่ังสิ้ นสุดกาลสมัยของราชวงศ์แมนจู
ทำให้พระราชวังฤดูร้อนบรเิวณชานกรงุปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได้แก่ เขาเซียงซัน
เขาอี้ ว์เฉวียนซัน และเขาว่ันโซ่วซัน มีพื้ นท่ีกว้างใหญ่รวมท้ังสิ้ นกว่า 100 ตารางกิโลเมตร
ก่อนอุทยานแหง่นี้ เป็นท่ีประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ชมความ
งามของทะเลสาปจำลองคุนหมิงท่ีขุดข้ึนด้วยแรงงานคนล้วน ชมเรอืหนิอ่อน
ระเบียงกตัญญู ในอดีตอุทยานแหง่นี้ ถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรัง่เศสเผาทำลาย
ต่อมาเม่ือ ค.ศ.1888
พระนางซูสีไทเฮาได้ใช้งบประมาณของกองทหารเรอืของชาติมาสร้างอุทยานข้ึนใหม่

จากน้ันมีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองตามอัธยาศัย ชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม
หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมท้ังให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธกีารดูหยก
และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

ช่วงบ่าย
นำท่านไหว้พระท่ีวัดลามะ
ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าท่ีประทับของจักรพรรดิ์ หย่งเจิ้ นองค์ชายสี่แหง่ราชวงค์ชิ
งและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์ เฉียนหลงนำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อ
ดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิรมิงคล
ชมพระพุทธรปูไม้ท่ีแกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร

...หลังจากน้ันให้ท่านได้ นวดฝ่าเท้า
เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าพร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์จีน เรือ่งยาสมุนไพร
สำหรับบำรงุสุขภาพของทุก

ช่วงค่ำ
นำท่านสู่ย่านช้อบป้ิงไฮโซใจกลางกรงุปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย The Place
ห้างใหม่ตกแต่งหรหูรา ชมและเลือกซื้ อสินค้า แบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว
2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์ บนเพดาน
แบบชิ้ นเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

วันท่ี 2
พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - The Place (B/L/D)



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อบ่าย
ภัตตาร

ท่ีพัก HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทียบเท่า 4*

วันท่ี 2
พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - The Place (B/L/D)

วันท่ี 3
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผ้ึง – ผ่านชมสนามกีฬารังนก –
ช็อปป้ิงถนนหวังฝูจ่ิง (B/L/D)

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจี่หยงกวน
เป็นกำแพงเมืองจีนท่ีถือว่าเป็นด่านท่ีสวยท่ีสุดของกำแพงเมืองจีน
ท่านจะได้เหน็สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000
กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและใช้เวลาสร้างนานท่ีสุดในโลก
ท่ีเกิดข้ึนด้วยฝีมือของมนษุย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน
และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ
คนเหล่านี้ ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35
องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ
เพราะเสบียงท่ีส่งมามักถูกขโมยกินหรอืถูกยักยอกนำไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย
รา่งถูกฝังอยู่ใต้กำแพง

กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพท่ียาวท่ีสุดในโลก”
กำแพงเมืองจีน เริม่ข้ึนต้ังแต่ศตวรรษท่ี 9 ก่อน ค.ศ.
เพื่อป้องกันการรกุรานของชนชาติส่วนน้อยในภาคเหนอื ถึงปี 221 ก่อน
ค.ศ.จักรพรรดิ์ จิ๋นซีได้เชื่อมกำแพงเมืองในแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อป้องกันการรกุรานจากชนชาติส่วนน้อยบนทุ่งหญ้าอันกว้างไพศาลในมองโกเลีย



กำแพงเมืองจีนในสมัยน้ันมีระยะทางยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร
หลังจากน้ันผู้ ปกครองของจีนในสมัยราชวงศ์ฮัน่ได้สร้างกำแพงเมืองจีนต่อจนมี
ระยะทางยาวกว่า 10,000 กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลากว่า 2,000 ปี
ผู้ ปกครองของจีนในสมัยต่างๆ ต่างก็เคยสร้างกำแพงเมืองไม่มากก็น้อย รวมๆ
แล้วมีระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกว่า 1 รอบ
ก่อนท่ีจะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างข้ึนโดยใช้หนิ ดิน และไม้
บางคร้ังมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่
และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบรเิวณใกล้กรงุปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หนิอ่อน
ในบางสถานท่ีกำแพงถูกสร้างโดยใช้หนิแกรนติ บางแหง่ก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน
กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรดุได้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนท่ีเราเหน็กันทุกวันนี้
ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง

จากน้ันมีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองตามอัธยาศัย ชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม
หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมท้ังให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธกีารดูหยก
และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

ช่วงบ่าย
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หุน่ข้ึผ้ึงมาดามทุสโซ (MADAME TUSSAUDS)
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกในเรือ่งของการสร้างหุน่ขี้ ผ้ึงของผู้ มีชื่อเสียงได้อย่
างเหมือนจรงิจนแทบแยกตัวจรงิ-ตัวปลอมไม่ออก
โดยพิพิธภัณฑ์หุน่ขี้ ผ้ึงมาดามทุสโซนี้ ได้เปิดตามเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย
ไม่ว่าจะเป็น ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม ลาสเวกัส ฮอ่งกง นวิยอร์ก เซี่ยงไฮ้ เบอร์ลิน
วอชิงตันดีซี หรอืกรงุเทพฯ สำหรับจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์หุน่ขี้ ผ้ึงมาดามทุสโช่น้ันคือ
นักท่องเท่ียวสามารถแตะเนื้ อต้องตัวกับหุน่ขี้ ผ้ึงคนดังได้อย่างใกล้ชิด
ภายในสามารถถ่ายภาพได้อย่างเต็มท่ี
ทำให้ใครก็ตามท่ีอยากใกล้ชิดแนบสนทิกับคนดังในดวงใจก็สามารถทำความฝันให้เป็นจริ
งได้ท่ีนี่

...นำท่านแวะชม ผีเซียะ ลูกมังกรตัวท่ี 9 เครือ่งรางนำโชคค้าขาย

นำท่านชมผ่านชม สีสันโอลิมปิกแหง่ท่ีสี่ “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008”
ออกแบบโดยสถาปนกิจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DEMEURON
เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ท่ีนัง่
ได้ใช้จัดพิธเีปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ
”รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้หอ่หุ้ มเพดาน
และผนังอาคารท่ีทำด้วยวัสดุโปรง่ใส
อัฒจันทร์มีลักษณะรปูทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนท่ีอยู่
ภายในร้ัวกำแพงสีเทาเขียว (**ชมภายนอก**)

วันท่ี 3
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผ้ึง – ผ่านชมสนามกีฬารังนก –
ช็อปป้ิงถนนหวังฝูจ่ิง (B/L/D)



อาหาร ช่วงเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงกลางวัน
ภัตตาคาร

ช่วงเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทียบเท่า 4*

วันท่ี 3
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผ้ึง – ผ่านชมสนามกีฬารังนก –
ช็อปป้ิงถนนหวังฝูจ่ิง (B/L/D)

วันท่ี 4
ปักก่ิง – รถไฟความเรว็สงู G 11- เซ่ียงไฮ้ – วัดพระหยก – ตลาดเฉนิหวังเม่ียว (B/L/D)

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้าเสรจ็ จากน้ันนำท่านไปยังสถานรีถไฟความเรว็สูง
เพื่อเดินทางไปยังเซี่ยงไฮ้

08:00  ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟขบวนท่ี G 101
กระเป๋าสัมภาระควรมีขนาดกลาง มีคันชักและล้อลากเพื่อความสะดวกในการลากข้ึนลง
บันไดเลื่อนภายในสถาน ีและกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดินทาง
เพราะไม่มีห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ และทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง

ช่วงบ่าย
13:00  เดินทางถึง มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่า “นครปารสีแหง่ตะวันออก”
ต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดท่ีหล่อเลี้ ยงมหานครเมืองนี้ และมีความยาวถึง 80
กม.เป็นเมืองศูนย์กลางความเจรญิในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การค้า
การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเท่ียว
เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน
เซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็น
ศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของจีนมหานครเซี่ยงไฮ้



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงบ่าย
จากน้ัน นำท่านเดินทางไปสุ่ วัดพระหยกขาว ต้ังอยู่บนถนนอานเหย่ียนในเขตผู่ถอ
เมืองเซี่ยงไฮ้
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดท่ีนักท่องเท่ียวเข้านมัสการเป็นจำน
วนมากท่ีสุดของเซี่ยงไฮ้ ถึงแม้ว่าประวัติของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน
ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรยีบง่ายทำให้วัดแหง่นี้ มีความโดดเด่นและไม่อาจเลี
ยนแบบได้ ในเมืองทันสมัยเช่นนี้

จากน้ันเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวังเม่ียว หรอืท่ีเรยีกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เคยต้ังอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า
และอาหารพื้ นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสาน
ระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว
ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกท่ีมีชื่ออีกย่านหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้
ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย…

นำท่านเย่ียมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอฯลฯ
ชมวิธกีารนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าท้ังใช้เครือ่งจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด
เพื่อมาทำไส้นวมผ้าหม่ไหม เหมาะกับการซื้ อเป็นท้ังของฝากและใช้เอง

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อบ่าย
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทียบเท่า 4*

วันท่ี 4
ปักก่ิง – รถไฟความเรว็สงู G 11- เซ่ียงไฮ้ – วัดพระหยก – ตลาดเฉนิหวังเม่ียว (B/L/D)

วันท่ี 5
เซ่ียงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว ( ล่องเรอื) - ตึก SWFC 100 –หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง
(B/L/D)



การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสรจ็
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้
รมิฝั่งทะเลสาบดื้ นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู
เป็นตำบลน้ำแหง่วัฒนธรรมโบราณ
ติดอันดับหนึง่ในสี่ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้
อีกท้ังได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
ท่านจะได้ล่องเรอืชมเมืองจูเจียเจี่ยว
ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย

หลังอาหาร นำท่านข้ึนตึก SWFC (ช้ัน 100) (Shanghai World Financial Center)
เป็นตึกสูงท่ีสุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี 101ช้ัน บนพื้ นท่ี 381,600
ตารางเมตร
ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ท่ีเต็มไปด้วยตึกรปูรา่งส
วยงามแปลกตานานาชนดิ

ช่วงบ่าย
จากน้ันนำท่านถ่ายรปูบรเิวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้)
ซึ่งต้ังอยู่รมิฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิว
และถ่ายรปูระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
ท่ีได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก

นำท่านชมและช้อปป้ิง ถนนนานกิง ย่านช้อปป้ิงซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร
ศูนย์กลางการช้อปป้ิงท่ีคึกคักมากท่ีสุดของนครเชี่ยงไฮ้
รวมท้ังห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ
ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย

วันท่ี 5
เซ่ียงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว ( ล่องเรอื) - ตึก SWFC 100 –หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง
(B/L/D)



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

ช่วงเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 5
เซ่ียงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว ( ล่องเรอื) - ตึก SWFC 100 –หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง
(B/L/D)

วันท่ี 6
พิพิธภัณฑ์เซ่ียงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - กรงุเทพฯ ( B/L/-)

การเดินทาง ช่วงบ่าย
จากน้ันนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเซี่ยงไฮ้

17:25  ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TG 665 สายการบินไทย

21:00  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
จากน้ันนำท่านเท่ียวชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ท่ีเก็บรวบรวมเรือ่งราวของจีน
ตลอดจนทรัพย์สมบัติต่างๆท่ี ประเมินค่ามิได้ท่ียังหลงเหลืออยู่ให้ชมเป็นบุญตา
พิพิธภัณฑ์นี้ แบ่งออกเป็น 11 ห้อง แสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนทิรรศการ
ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีนได้แก่ เครือ่งทองเหลืองโบราณ
เครือ่งเซรามิกโบราณงานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ 

จากน้ันนำท่านไปเท่ียว ตลาดเถาเป่า แหล่งรวมสินค้าก็อปป้ีแบรนด์เนมต่าง ๆ
อิสระช้อปป้ิงสินค้า เสื้ อผ้า รองเท้า นาฬกิา และสินค้าอื่นๆ



อาหาร ช่วงเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงกลางวัน
ภัตตาคาร

วันท่ี 6
พิพิธภัณฑ์เซ่ียงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - กรงุเทพฯ ( B/L/-)

[เงื่อนไข] 

ราคานี้ รวม

ราคานี้ ต้องเข้าร้าน ช้อป 6 ร้าน นวดเท้า หยก ใข่มุก ผ้าใหม บัวหมิะ ผีเซี๊ ยะ
ค่าท่ีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมท้ังสิ้ น 5 คืน
ค่าต๋ัวรถไฟ เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง
ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการอัตรา
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่ีระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำหนักสัมภาระ LOAD ใต้ท้องเครือ่ง ไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. และสัมภาระท่ีนำข้ึนเครือ่งได้ไม่เกิน 7
ก.ก.
น้ำดื่มวันละขวด
ค่าทำวีซ่าจีนโรงแรม
ท่ีเซี่ยงไฮ้พัก Holiday Inn Expressโรงแรมท่ีปักกิ่ง พัก Holiday Inn Express

ราคานี้ ไมม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าอินเตอร์เนต็ฯลฯ เครือ่งดื่มท่ีมี แอลกอฮอลล์   
ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ   
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ



บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/china/614

https://www.atsiamtour.com/china/614
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