 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 พ.ค. 2018 14:12

ทั วร์ปักกิ่ง เซยี่ งไฮ้ หั งโจว ตึกSWFC100 6 วั น 5 คืน
กร๊ ปุ ทั วร์สว่ นตั วเดินทางตั้ งแต่ 8-10 คน ราคายั งไมร่ วมตั ๋ วเครือ่ งบิน



ไฮไลท์ทริป
ประวั ติศ าสตร์
พระราชวั งต้องห้าม สร้างขึ้นสมั ยราชวงศ์หมิง
พระราชวั งฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา
พิพิธภั ณฑ์เซี่ยงไฮ้
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เมืองวั ฒนธรรมโบราณ
ตื่นตากั บ
จั ตุรัสเทียนอั นเหมิน
กำแพงเมืองจีน สิ่งมหั ศจรรย์หนึง่ ในเจ็ดของโลก
ศาสนสถาน
วั ดพระหยกขาว
หอสักการะฟ้ าเทียนถั น
พั กผ่อนช้อปสบาย
ตลาดเฉิงหวั งเมี่ยว
ถนนนานกิง ยา่ นช้อปป้ งิ



ราคา
กำหนดวันเดินทาง ลกู ค้ากำหนดเอง
ราคาค่าทั วร์ เดินทาง ตั้ งแต่ 10 คน

ราคา/คน
16,800.-

กำหนดวันเดินทาง ลูกค้ากำหนดเอง

ราคา/คน

พั กเดี่ยว เพิ่ม

5,000.-

หมายเหตุ :
ราคานี้รวมคา่ วีซา่ จีนแล้ว, คา่ รถไฟดว่ นแล้ว
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าราคาที่แสดงนี้ จะเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่านั้ น


รายละเอียด

วั นที่ 1

สวุ รรณภูมิ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังก้ กู ง – หอฟ้ าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
การเดินทาง

ช่วงดึกวั นเดินทางวั นแรก
23:00 คณะพร้อมกั นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้ น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ F
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรั บดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
23:50 ออกเดินทางสู่ปักกิ่งโดยเที่ยวบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง

05:30 เดินทางถึง นครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง)
ผา่ นพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรั บกระเป๋ าสัมภาระแล้ว นำทา่ นเดินทางไปยั งภั ตตาคาร
เพื่อทำธรุ ะสว่ นตั วและรั บประทานอาหารเช้า
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำทา่ นชมจั ตุรัสเทียนอั นเหมิน
เป็นจั ตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน อนสุ าวรีย์วีรชน
พร้อมถา่ ยภาพไว้เปน็ ที่ระลึก
หลั งจากนั้ น นำท่านชมพระราชวั งกู้กง หรือพระราชวั งต้องห้าม
ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทั บของจั กรพรรดิแหง่ ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รั ชกาล
ภายในประกอบด้วยห้องตา่ งๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กวา่ 720,000 ตรม.
ช่วงบ่าย
นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้ าดินเทียนถาน
สถานที่ประกอบพิธบี วงสรวงเทพยดาแบบป้ นบรรพบุรษุ ของจั กรพรรดิในสมั ยราชวงศ์หมิง
และชิงนำทา่ นชมกำแพงสะท้อนเสียงผา่ นชมสวนสาธารณะขนาดใหญอ่ ั นรม่ รืน่ ของชาวจีนที่มาออกกำลั งกาย
และพั กผอ่ น

อาหาร

ช่วงค่ำ
จากนั้ นนำท่านชมสุดยอด กายกรรมปักกิ่ง ให้ท่านสัมผั สกั บความตื่นเต้นกั บการแสงต่างๆ
ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถที่ยากจะลอกเลียนแบบ
มื้อเช้า
ภั ตตาคาร
มื้อกลางวั น
ภั ตตาคาร

ที่พัก

วั นที่ 2

มื้อเย็น
ภั ตตาคาร
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

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

วั นที่ 2

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

สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำทา่ นสู่ พระราชวั งฤดูร้อน “อี้ เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา อทุ ยานที่ใหญท่ ี่สดุ ของประเทศจีน พระราชวั งฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจ
ย้อนหลั งไปราวคริสต์ศักราชที่ 11 สมั ยราชวงศ์จิน (ค.ศ. 1115-1234) พื้นที่ในเขตไหเ่ ตี้ยนนอกกรงุ ปักกิ่ง มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม ป
เหมาะแก่การพั กผ่อน อีกทั้ งไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนั ก จึงเหมาะเป็นสถานที่ที่เจ้านายผู้ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพั กผ่อนตากอาก
และก่อสร้างพระราชวั งฤดูร้อนขึ้นในสมั ยจั กรพรรดิหย่งเจิ้งแหง่ ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1911)

พระราชวั งฤดูร้อนได้ทวีความสำคั ญขึ้น โดยจั กรพรรดิตอ่ มาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทั บทรงงาน ตลอดจนวา่ ราชการแผน่ ดินที่พ
จนทำให้พระราชวั งฤดูร้อนมีบทบาทสำคั ญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมือง กล่าวกั นว่า การก่อสร้างพระราชวั งฤดูร้อนนอกพระราชฐานน
ปีจวบจนกระทั ่งสิ้นสุดกาลสมั ยของราชวงศ์แมนจู ทำให้พระราชวั งฤดูร้อนบริเวณชานกรงุ ปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได้แก่ เขาเซียงซั น เขาอี้ว์เฉว
มีพ้ นื ที่กว้างใหญ่รวมทั้ งสิ้นกว่า 100 ตารางกิโลเมตร ก่อนอุทยานแหง่ นี้เป็นที่ประทั บของพระนางซูสีไทเฮาสมั ยยั งมีชีวิตอยู่ชมความ
งามของทะเลสาปจำลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมเรือหินออ่ น ระเบียงกตั ญญู ในอดีตอุทยานแหง่ นี้ถูกทหารสัมพั นธมิตรอั งก
ค.ศ.1888 พระนางซูสีไทเฮาได้ใช้งบประมาณของกองทหารเรือของชาติมาสร้างอทุ ยานขึ้นใหม่
จากนั้ นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอั ธยาศัย ชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้ งให้ท่านได้รับคำแนะนำ
และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

ช่วงบ่าย
นำทา่ นไหว้พระที่วัดลามะ
ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวั งเก่าที่ประทั บของจั กรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แหง่ ราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจั กรพรรดิ์เฉียนหลงนำท
ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิรมิ งคล ชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลั กจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร

...หลั งจากนั้ นให้ทา่ นได้ นวดฝ่าเท้า เพื่อผอ่ นคลายความเมื่อยล้าพร้อมรั บคำแนะนำจากแพทย์จีน เรือ่ งยาสมุนไพร สำหรั บบำรงุ สุขภาพขอ

อาหาร

ช่วงค่ำ
นำท่านสู่ย่านช้อบป้ งิ ไฮโซใจกลางกรงุ ปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย The Place ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมชื่อดั ง ช
ฟุต สูง 80 ฟุต นั บเป็น LED SCREEN จอยั กษ์ บนเพดาน แบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภั ตตาคาร

ที่พัก

วั นที่ 3

มื้อบ่าย
ภั ตตาร
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา่ 4*

กำแพงเมืองจีน (ดา่ นจีหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี้ผ้ ึง – ผา่ นชมสนามกีฬารังนก – ช็อปป้ งิ ถนนหวังฝูจิ่ง (B/L/D)

วั นที่ 3

กำแพงเมืองจีน (ดา่ นจีหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี้ผ้ ึง – ผา่ นชมสนามกีฬารังนก – ช็อปป้ งิ ถนนหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำทา่ นเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนดา่ นจี่หยงกวน เป็นกำแพงเมืองจีนที่ถือวา่ เป็นดา่ นที่สวยที่สดุ ของกำแพงเมืองจีน
ท่านจะได้เห็นสิ่งมหั ศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร
เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนษุ ย์
มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยั งมีแรงงานจากพวกนั กโทษผู้ซึ่งถูกโกนหั ว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ
คนเหลา่ นี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกั นดารทา่ มกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21
องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สง่ มามั กถูกขโมยกินหรือถูกยั กยอกนำไปขาย
คนงานนั บพั นจึงต้องล้มตาย รา่ งถูกฝังอยู่ใต้กำแพง
กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” กำแพงเมืองจีน เริม่ ขึ้นตั้ งแต่ศตวรรษที่ 9
กอ่ น ค.ศ. เพื่อป้ องกั นการรกุ รานของชนชาติส่วนน้อยในภาคเหนือ ถึงปี 221 กอ่ น
ค.ศ.จั กรพรรดิ์จ๋ นิ ซีได้เชื่อมกำแพงเมืองในแคว้นตา่ งๆ เข้าด้วยกั น
เพื่อป้ องกั นการรกุ รานจากชนชาติส่วนน้อยบนทุ่งหญ้าอั นกว้างไพศาลในมองโกเลีย
กำแพงเมืองจีนในสมั ยนั้ นมีระยะทางยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร
หลั งจากนั้ นผู้ปกครองของจีนในสมั ยราชวงศ์ฮัน่ ได้สร้างกำแพงเมืองจีนต่อจนมี ระยะทางยาวกว่า 10,000 กิโลเมตร
ในชว่ งระยะเวลากวา่ 2,000 ปี ผู้ปกครองของจีนในสมั ยตา่ งๆ ตา่ งก็เคยสร้างกำแพงเมืองไมม่ ากก็น้อย รวมๆ
แล้วมีระยะทางยาวกวา่ 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกวา่ 1 รอบ กอ่ นที่จะมีการใช้อิฐในการกอ่ สร้าง
กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หนิ ดิน และไม้ บางครั้ งมีการแพ็คดินไว้ระหวา่ งไม้แผน่ ใหญ่
และมั ดไว้ด้วยกั นโดยเสื่อทอบริเวณใกล้กรงุ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หนิ อ่อน
ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หนิ แกรนิต บางแหง่ ก็ใช้ดินเผา ทางตะวั นตกของจีน กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน
ทำให้ชำรดุ ได้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกั นทุกวั นนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง
จากนั้ นมีเวลาให้ทา่ นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอั ธยาศัย ชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม หยกแท้
ของเมืองจีนพร้อมทั้ งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธกี ารดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า
ช่วงบ่าย
จากนั้ นนำทา่ นเดินทางสู่ พิพิธภั ณฑ์หนุ่ ขึ้ผ้ ึงมาดามทุสโซ (MADAME TUSSAUDS)
จั ดเป็นพิพิธภั ณฑ์ที่มีชื่อเสียงไปทั ่วโลกในเรือ่ งของการสร้างหนุ่ ขี้ผ้ ึงของผู้มีชื่อเสียงได้อยา่ งเหมือนจริงจนแทบแยกตั วจริงตั วปลอมไม่ออก โดยพิพิธภั ณฑ์หนุ่ ขี้ผ้ ึงมาดามทุสโซนี้ได้เปิดตามเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ลอนดอน อั มสเตอร์ดัม ลาสเวกั ส ฮอ่ งกง นิวยอร์ก เซี่ยงไฮ้ เบอร์ลิน วอชิงตั นดีซี หรือกรงุ เทพฯ
สำหรั บจุดเด่นของพิพิธภั ณฑ์หนุ่ ขี้ผ้ ึงมาดามทุสโช่นั้นคือ
นั กทอ่ งเที่ยวสามารถแตะเนื้อต้องตั วกั บหนุ่ ขี้ผ้ ึงคนดั งได้อยา่ งใกล้ชิด ภายในสามารถถา่ ยภาพได้อยา่ งเต็มที่
ทำให้ใครก็ตามที่อยากใกล้ชิดแนบสนิทกั บคนดั งในดวงใจก็สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ที่นี่

อาหาร

...นำท่านแวะชม ผีเซียะ ลูกมั งกรตั วที่ 9 เครือ่ งรางนำโชคค้าขาย
นำท่านชมผ่านชม สีสันโอลิมปิกแหง่ ที่สี่ “สนามกีฬารั งนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์
HERZOG & DEMEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดั งของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นัง่
ได้ใช้จัดพิธเี ปิด-ปิดการแขง่ ขั นปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกั บ ”รั งนก”
ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้หอ่ ห้ มุ เพดาน และผนั งอาคารที่ทำด้วยวั สดุโปรง่ ใส
อั ฒจั นทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกั บพระราชวั งต้องห้ามของจีนที่อยู่ ภายในรั้ วกำแพงสีเทาเขียว
(**ชมภายนอก**)
ช่วงเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
ช่วงกลางวั น
ภั ตตาคาร

ที่พัก

ช่วงเย็น
ภั ตตาคาร
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา่ 4*

วั นที่ 4

ปักกิ่ง – รถไฟความเรว็ สงู G 11- เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – ตลาดเฉนิ หวังเมี่ยว (B/L/D)
การเดินทาง

ช่วงเช้า
หลั งรั บประทานอาหารเช้าเสร็จ จากนั้ นนำทา่ นไปยั งสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางไปยั งเซี่ยงไฮ้
08:00 ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟขบวนที่ G 101 กระเป๋ าสัมภาระควรมีขนาดกลาง
มีคันชั กและล้อลากเพื่อความสะดวกในการลากขึ้นลง บั นไดเลื่อนภายในสถานี
และกระเป๋ าสัมภาระขนาดใหญม่ ากไมเ่ หมาะในการเดินทาง เพราะไมม่ ีห้องเก็บกระเป๋ าสัมภาระ
และทกุ ทา่ นต้องดูแลกระเป๋ าสัมภาระด้วยตนเอง

ช่วงบ่าย
13:00 เดินทางถึง มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแหง่ ตะวั นออก”
ตั้ งอยูบ่ นฝั่งแมน่ ้ ำหวั งผูเ่ ส้นเลือดที่หลอ่ เลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80
กม.เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านตา่ งๆ ของภูมิภาค ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทนุ
รวมถึง ด้านแฟชั ่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนั บเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน
เซี่ยงไฮ้เป็นสัญลั กษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทั นสมั ย ยั งเป็น ศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า
และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีนมหานครเซี่ยงไฮ้
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
จากนั้ น นำท่านเดินทางไปสุ่ วั ดพระหยกขาว ตั้ งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวั ดที่นักท่องเที่ยวเข้านมั สการเป็นจำนวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้
ถึงแม้ว่าประวั ติของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน
ความเกา่ แกแ่ ละสถาปัตยกรรมแบบเรียบงา่ ยทำให้วัดแหง่ นี้มีความโดดเดน่ และไมอ่ าจเลียนแบบได้
ในเมืองทั นสมั ยเชน่ นี้

อาหาร

จากนั้ นเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวั งเมี่ยว หรือที่เรียกกั นว่า ศาลเจ้าพ่อหลั กเมือง เคยตั้ งอยู่ใจกลางเมืองเก่า
ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลั กษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสาน
ระหวา่ งอดีตและปัจจุบันได้อยา่ งลงตั ว ซึ่งเป็นยา่ นสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกยา่ นหนึง่ ของนครเซี่ยงไฮ้
ให้ทา่ นอิสระช้อปป้ งิ ตามอั ธยาศัย…
นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภั ณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพั นคอฯลฯ
ชมวิธกี ารนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ งใช้เครือ่ งจั กร ชมการดึงใยไหมรั งแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าหม่ ไหม
เหมาะกั บการซื้อเป็นทั้ งของฝากและใช้เอง
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อบ่าย
ภั ตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภั ตตาคาร
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วั นที่ 5

เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ( ลอ่ งเรอื ) - ตึก SWFC 100 –หาดไวท่ ั น – ถนนหนานกิง (B/L/D)
การเดินทาง

ช่วงเช้า
หลั งจากรั บประทานอาหารเช้าเสร็จ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้ งอยู่ทางทิศตะวั นตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน
และอยูร่ ะหวา่ งมณฑลเจ๋อเจียงกั บมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแหง่ วั ฒนธรรมโบราณ
ติดอั นดั บหนึง่ ในสี่ที่มีชื่อเสียงโดง่ ดั งในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้
อีกทั้ งได้ชื่อวา่ เปน็ ไขม่ กุ ใต้แมน่ ้ ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจบุ ั นนี้

วั นที่ 5

เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ( ลอ่ งเรอื ) - ตึก SWFC 100 –หาดไวท่ ั น – ถนนหนานกิง (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ทา่ นจะได้ลอ่ งเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอ่ สร้างทางวั ฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย
หลั งอาหาร นำท่านขึ้นตึก SWFC (ชั้ น 100) (Shanghai World Financial Center)
เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี 101ชั้ น บนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร
ในเขตผูต่ งของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทั ศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปรา่ งสวยงามแปลกตานานาชนิด
ช่วงบ่าย
จากนั้ นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้ งอยู่รมิ ฝั่งตะวั นตกของแม่น้ำหวงผู่
ชมบรรยากาศวิว และถา่ ยรูประหวา่ งเมืองเกา่ และเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลั กษณ์ที่โดดเดน่ ของนครเซี่ยงไฮ้
ที่ได้รวมการผสมผสานระหวา่ งสถาปัตยกรรมตะวั นออก-ตะวั นตก

อาหาร

นำทา่ นชมและช้อปป้ ิง ถนนนานกิง ย่านช้อปป้ ิงซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร
ศูนย์กลางการช้อปป้ งิ ที่คึกคั กมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้ งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดั งกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ
ร้านอาหารและศูนย์กลางความบั นเทิงมากมาย
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภั ตตาคาร

ที่พัก

ช่วงเย็น
ภั ตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วั นที่ 6

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - กรงุ เทพฯ ( B/L/-)
การเดินทาง

ช่วงบ่าย
จากนั้ นนำท่านเดินทางไปยั งสนามบินเซี่ยงไฮ้
17:25 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 665 สายการบินไทย

21:00 เดินทางถึงทา่ อากาศยานสวุ รรณภูมิกรงุ เทพฯโดยสวั สดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
จากนั้ นนำทา่ นเที่ยวชม พิพิธภั ณฑ์เซี่ยงไฮ้ ที่เก็บรวบรวมเรือ่ งราวของจีน
ตลอดจนทรั พย์สมบั ติตา่ งๆที่ ประเมินคา่ มิได้ที่ยังหลงเหลืออยูใ่ ห้ชมเปน็ บญุ ตา
พิพิธภั ณฑ์น้ แี บ่งออกเป็น 11 ห้อง แสดงศิลปะ และ 3 ห้องจั ดนิทรรศการ
ในแต่ะละห้องศิลปะจะจั ดแสดงศิลปะหลั กๆของจีนได้แก่ เครือ่ งทองเหลืองโบราณ
เครือ่ งเซรามิกโบราณงานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลั กโบราณ

อาหาร

จากนั้ นนำทา่ นไปเที่ยว ตลาดเถาเป่า แหลง่ รวมสินค้าก็อปป้ แี บรนด์เนมตา่ ง ๆ
อิสระช้อปป้ ิงสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬกิ า และสินค้าอื่นๆ
ช่วงเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
ช่วงกลางวั น
ภั ตตาคาร

[เงื่อนไข]

ราคานี้รวม
ราคานี้ต้องเข้าร้าน ช้อป 6 ร้าน นวดเท้า หยก ใขม่ กุ ผ้าใหม บั วหิมะ ผีเซี๊ยะ
ค่าที่พักโรงแรมระดั บ 4 ดาว รวมทั้ งสิ้น 5 คืน
คา่ ตั ๋ วรถไฟ เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง
ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
คา่ รถรั บ-สง่ สนามบิน และ รายการทั วร์ตลอดรายการอั ตรา
ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
คา่ ประกั นอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำหนั กสัมภาระ LOAD ใต้ท้องเครือ่ ง ไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. และสัมภาระที่นำขึ้นเครือ่ งได้ไม่เกิน 7 ก.ก.
น้ำดื่มวั นละขวด
ค่าทำวีซ่าจีนโรงแรม
ที่เซี่ยงไฮ้พัก Holiday Inn Expressโรงแรมที่ปักกิ่ง พั ก Holiday Inn Express
ราคานี้ไมม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตั ว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซั กรีด, ค่าอินเตอร์เน็ตฯลฯ เครือ่ งดื่มที่มี แอลกอฮอลล์
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ
ค่าทิปไกด์ คนขั บรถ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรั กษา
มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคั ญ
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพ่มิ เติมที่

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

