 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 30 ม.ค. 2019 09:36

ทัวร์ปักกิ่ง เซย่ี งไฮ้ หังโจว ตึกSWFC100 6 วัน 5 คืน
กร๊ ปุ ทัวร์สว่ นตัวเดินทางตั้ งแต่ 6 คน ราคายังไมร่ วมตั๋วเครือ่ งบิน



ไฮไลท์ทริป
ประวั ติศ าสตร์
พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา
พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เมืองวัฒนธรรมโบราณ
ตื่นตากั บ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน

กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึง่ ในเจ็ดของโลก
ศาสนสถาน
วัดพระหยกขาว
หอสักการะฟ้ าเทียนถัน
พั กผ่อนช้อปสบาย
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
ถนนนานกิง ยา่ นช้อปป้ ิง



ราคา
กำหนดวันเดินทาง ลูกค้ากำหนดเอง
ราคาคา่ ทัวร์ เดินทาง ตั้ งแต่ 6 คน
พักเดี่ยว เพิ่ม

ราคา/คน
32,500.9,000.-

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


รายละเอียด

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังก้ กู ง – หอฟ้ าเทียนถาน –
กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
การเดินทาง ช่วงดึกวั นเดินทางวั นแรก
23:00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้ น 4 อาคารผ้ โู ดยสารขาออก ประตู 2
เคาน์เตอร์ F สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ
คอยให้การต้อนรับดแู ลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
23:50 ออกเดินทางสู่ปักกิ่งโดยเที่ยวบินที่ TG 674
บรกิ ารอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
05:30 เดินทางถึง นครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเรว็ กวา่ ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ผา่ นพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
นำทา่ นเดินทางไปยังภัตตาคาร เพื่อทำธรุ ะสว่ นตัวและรับประทานอาหารเช้า
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
เป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน
อนสุ าวรยี ์ วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
หลังจากนั้ น นำทา่ นชมพระราชวังก้ กู ง หรอื พระราชวังต้องห้าม
ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแหง่ ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24
รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องตา่ งๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กวา่ 720,000 ตรม.
ช่วงบ่าย
นำทา่ นชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้ าดินเทียนถาน
สถานที่ประกอบพิธบี วงสรวงเทพยดาแบบป้ นบรรพบุรษุ ของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ห
มิง
และชิงนำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันรม่ รืน่ ของชาว
จีนที่มาออกกำลังกาย และพักผอ่ น
ช่วงค่ำ
จากนั้ นนำทา่ นชมสุดยอด
กายกรรมปักกิ่ง ให้ทา่ นสัมผัสกับความตื่นเต้นกับการแสงตา่ งๆ
ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถที่ยากจะลอกเลียนแบบ

วันที่ 1

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

มื้อเช้า
ภัตตาคาร
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

HOLIDAY INN HOTEL หรอื เทียบเทา่ 4*

วันที่ 2

พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - The Place (B/L/D)
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นสู่ พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา
อุทยานที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจุบันนี้
มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปีแล้ว ย้อนหลังไปราวครสิ ต์ศักราชที่ 11 สมัยราชวงศ์จิน
(ค.ศ. 1115-1234) พื้นที่ในเขตไหเ่ ตี้ยนนอกกรงุ ปักกิ่ง มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม
ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแกก่ ารพักผอ่ น
อีกทั้ งไมไ่ กลจากเมืองหลวงมากนัก
จึงเหมาะเป็นสถานที่ที่เจ้านายผ้ ปู กครองในระบบศักดินานยิ มมาพักผอ่ นตากอากาศ
และกอ่ สร้างพระราชวังฤดรู ้ อนขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยง่ เจิ้งแหง่ ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 16441911)
พระราชวังฤดูร้อนได้ทวีความสำคัญขึ้น
โดยจักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน
ตลอดจนวา่ ราชการแผน่ ดินที่พระราชวังฤดูร้อนนอกเขตพระราชฐาน
จนทำให้พระราชวังฤดูร้อนมีบทบาทสำคัญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมือง
กลา่ วกันวา่ การกอ่ สร้างพระราชวังฤดูร้อนนอกพระราชฐานนี้ดำเนนิ มาตลอดเวลา 800

ปีจวบจนกระทั่งสิ้นสุดกาลสมัยของราชวงศ์แมนจู
วันที่ 2 ทำให้พระราชวังฤดูร้อนบรเิ วณชานกรงุ ปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได้แก่ เขาเซียงซัน
พระราชวังฤดูร้อเขาอี
น -้ วว์ เั ดฉวลามะ
The Place
ียนซัน- และเขาว
ั ่นโซ่ว(B/L/D)
ซัน มีพ้ นื ที่กว้างใหญ่รวมทั้ งสิ้นกว่า 100 ตารางกิโลเมตร
กอ่ นอุทยานแหง่ นี้ เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยชู่ มความ
งามของทะเลสาปจำลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมเรอื หนิ ออ่ น
ระเบียงกตัญญู ในอดีตอุทยานแหง่ นี้ถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรัง่ เศสเผาทำลาย
ตอ่ มาเมื่อ ค.ศ.1888
พระนางซูสีไทเฮาได้ใช้งบประมาณของกองทหารเรอื ของชาติมาสร้างอทุ ยานขึ้นใหม่
จากนั้ นมีเวลาให้ทา่ นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม
หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้ งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธกี ารดูหยก
และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า
ช่วงบ่าย
นำทา่ นไหว้พระที่วัดลามะ
ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเกา่ ที่ประทับของจักรพรรด์ หิ ยง่ เจิ้นองค์ชายสี่แหง่ ราชวงค์ชิ
งและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรด์ เิ ฉียนหลงนำทา่ นนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อ
ดีต ปัจจบุ ั น และอนาคต เพื่อเป็นสิรมิ งคล
ชมพระพทุ ธรปู ไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสงู ถึง 26 เมตร
...หลังจากนั้ นให้ท่านได้ นวดฝ่าเท้า
เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์จีน เรือ่ งยาสมุนไพร
สำหรับบำรงุ สุขภาพของทุก
ช่วงค่ำ
นำทา่ นสยู่ า่ นช้อบป้ งิ ไฮโซใจกลางกรงุ ปักกิ่ง ซื่อเมา่ เทียนเจีย The Place
ห้างใหมต่ กแตง่ หรหู รา ชมและเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว
2,296 ฟตุ กว้าง 88 ฟตุ สูง 80 ฟตุ นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์ บนเพดาน
แบบชิ้ นเดียวที่ใหญท่ ี่สดุ ในโลก

วันที่ 2

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

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อบ่าย
ภัตตาร

ที่พัก

HOLIDAY INN HOTEL หรอื เทียบเทา่ 4*

วันที่ 3

กำแพงเมอื งจีน (ดา่ นจีหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี้ผ้ ึง – ผา่ นชมสนามกีฬารังนก –
ช็อปป้ งิ ถนนหวังฝจู ิ่ง (B/L/D)
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนดา่ นจี่หยงกวน
เป็นกำแพงเมืองจีนที่ถือวา่ เป็นดา่ นที่สวยที่สดุ ของกำแพงเมืองจีน
ท่านจะได้เหน็ สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000
กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ท่สี ุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก
ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนษุ ย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน
และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผ้ ซู ึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ
คนเหลา่ นี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารทา่ มกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35
องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ
เพราะเสบียงที่สง่ มามักถูกขโมยกินหรอื ถูกยักยอกนำไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย
รา่ งถูกฝังอยใู่ ต้กำแพง
กำแพงเมอื งจีนจึงได้รับการขนานนามวา่ เป็น “หลมุ ฝังศพที่ยาวที่สดุ ในโลก”
กำแพงเมืองจีน เรมิ่ ขึ้นตั้ งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อน ค.ศ.
เพื่อป้ องกันการรกุ รานของชนชาติส่วนน้อยในภาคเหนอื ถึงปี 221 ก่อน
ค.ศ.จักรพรรด์ จิ ๋ นิ ซีได้เชื่อมกำแพงเมืองในแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อป้ องกันการรกุ รานจากชนชาติส่วนน้อยบนทงุ่ หญ้าอันกว้างไพศาลในมองโกเลีย

กำแพงเมืองจีนในสมัยนั้ นมีระยะทางยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร
วันที่ 3 หลังจากนั้ นผ้ ปกครองของจ
ีนในสมัยราชวงศ์ฮัน่ ได้สร้างกำแพงเมืองจีนต่อจนมี
ู
ีฬารังนกปี –
กำแพงเมืองจีนระยะทางยาวกว
(ดา่ นจีหยงกวน)่า 10,000
– พิพิธภกั ณฑ
ผ้ ึง –่วงระยะเวลากว
ผา่ นชมสนามก่า 2,000
์ หนุ่ ขี้ในช
ิโลเมตร
ิ่ง (B/L/D) ีนในสมัยตา่ งๆ ตา่ งก็เคยสร้างกำแพงเมืองไมม่ ากก็น้อย รวมๆ
ช็อปป้ งิ ถนนหวังผฝ้ ปู ูจกครองของจ
แล้วมีระยะทางยาวกวา่ 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกวา่ 1 รอบ
กอ่ นที่จะมีการใช้อิฐในการกอ่ สร้าง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หนิ ดิน และไม้
บางครั้ งมีการแพ็คดินไว้ระหวา่ งไม้แผน่ ใหญ่
และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบรเิ วณใกล้กรงุ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หนิ ออ่ น
ในบางสถานที่กำแพงถกู สร้างโดยใช้หนิ แกรนติ บางแหง่ ก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน
กำแพงถกู สร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรดุ ได้งา่ ยกวา่ กำแพงเมืองจีนที่เราเหน็ กันทกุ วันนี้
ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง
จากนั้ นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ชมสินค้ามีช่อื ของปักก่งิ ชม
หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้ งให้ทา่ นได้รับคำแนะนำและวิธกี ารดูหยก
และให้ทา่ นเลือกชมและเลือกซื้ อหยกไว้เป็นของฝากล้ำคา่
ช่วงบ่าย
จากนั้ นนำทา่ นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขึ้ผ้ ึงมาดามทสุ โซ (MADAME TUSSAUDS)
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรือ่ งของการสร้างหนุ่ ขี้ผ้ ึงของผ้ มู ีชื่อเสียงได้อย่
างเหมือนจรงิ จนแทบแยกตัวจรงิ -ตัวปลอมไมอ่ อก
โดยพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี้ผ้ ึงมาดามทุสโซนี้ได้เปิดตามเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย
ไม่ว่าจะเป็น ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม ลาสเวกัส ฮอ่ งกง นวิ ยอร์ก เซี่ยงไฮ้ เบอร์ลิน
วอชิงตันดีซี หรอื กรงุ เทพฯ สำหรับจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี้ผ้ ึงมาดามทุสโช่นั้นคือ
นักทอ่ งเที่ยวสามารถแตะเนื้อต้องตัวกับหนุ่ ขี้ผ้ ึงคนดังได้อยา่ งใกล้ชิด
ภายในสามารถถา่ ยภาพได้อยา่ งเต็มที่
ทำให้ใครก็ตามที่อยากใกล้ชิดแนบสนทิ กับคนดังในดวงใจก็สามารถทำความฝันให้เป็นจริ
งได้ที่นี่
...นำทา่ นแวะชม ผีเซียะ ลกู มังกรตัวที่ 9 เครือ่ งรางนำโชคค้าขาย
นำท่านชมผ่านชม สีสันโอลิมปิกแหง่ ที่สี่ “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008”
ออกแบบโดยสถาปนกิ จากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DEMEURON
เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นัง่
ได้ใช้จัดพิธเี ปิด-ปิดการแขง่ ขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ
”รังนก” ที่มีโครงตาขา่ ยเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้หอ่ ห้ มุ เพดาน
และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปรง่ ใส
อัฒจันทร์มีลักษณะรปู ทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่
ภายในรั้ วกำแพงสีเทาเขียว (**ชมภายนอก**)

วันที่ 3
อาหาร

ชวงเช้า
กำแพงเมอื งจีนห(ด้ ่อา่งอาหารโรงแรม
นจีหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี้ผ้ ึง – ผา่ นชมสนามกีฬารังนก –
ช็อปป้ งิ ถนนหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
ช่วงกลางวั น
ภัตตาคาร
ช่วงเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

HOLIDAY INN HOTEL หรอื เทียบเทา่ 4*

วันที่ 4

ปักกิ่ง – รถไฟความเรว็ สงู G 11- เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – ตลาดเฉนิ หวังเมี่ยว (B/L/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้าเสรจ็ จากนั้ นนำทา่ นไปยังสถานรี ถไฟความเรว็ สูง
เพื่อเดินทางไปยังเซี่ยงไฮ้
08:00 ออกเดินทางสเู่ ซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟขบวนที่ G 101
กระเป๋าสัมภาระควรมีขนาดกลาง มีคันชักและล้อลากเพื่อความสะดวกในการลากขึ้นลง
บันไดเลื่อนภายในสถานี และกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญม่ ากไมเ่ หมาะในการเดินทาง
เพราะไมม่ ีห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ และทกุ ทา่ นต้องดแู ลกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง
ช่วงบ่าย
13:00 เดินทางถึง มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่า “นครปารสี แหง่ ตะวันออก”
ตั้ งอยบู่ นฝั่งแมน่ ้ ำหวังผเู่ ส้นเลือดที่หลอ่ เลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80
กม.เป็นเมืองศูนย์กลางความเจรญิ ในด้านตา่ งๆ ของภูมิภาค ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า
การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการทอ่ งเที่ยว
เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน
เซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยคุ ใหมใ่ นด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็น
ศนู ย์กลางการค้า, เมืองทา่ และเป็นเมืองขนาดใหญท่ ี่สดุ ของจีนมหานครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 4

ปักกิ่ง – รถไฟความเรว็ สงู G 11- เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – ตลาดเฉนิ หวังเมี่ยว (B/L/D)
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
จากนั้ น นำทา่ นเดินทางไปสุ่ วัดพระหยกขาว ตั้ งอยบู่ นถนนอานเหยี่ยนในเขตผถู่ อ
เมืองเซี่ยงไฮ้
เป็นศนู ย์รวมจิตใจของชาวพทุ ธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่นักทอ่ งเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำน
วนมากที่สดุ ของเซี่ยงไฮ้ ถึงแม้วา่ ประวัติของพระหยกขาวจะไมย่ าวนาน
ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรยี บง่ายทำให้วัดแหง่ นี้มีความโดดเด่นและไม่อาจเลี
ยนแบบได้ ในเมืองทันสมัยเช่นนี้

อาหาร

จากนั้ นเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรอื ที่เรยี กกันวา่ ศาลเจ้าพอ่ หลักเมือง
เคยตั้ งอยใู่ จกลางเมืองเกา่ ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า
และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสาน
ระหวา่ งอดีตและปัจจุบันได้อยา่ งลงตัว
ซึ่งเป็นยา่ นสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกยา่ นหนึง่ ของนครเซี่ยงไฮ้
ให้ทา่ นอิสระช้อปป้ งิ ตามอัธยาศัย…
นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอฯลฯ
ชมวิธกี ารนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ งใช้เครือ่ งจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด
เพื่อมาทำไส้นวมผ้าหม่ ไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้ งของฝากและใช้เอง
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อบ่าย
ภัตตาคาร

ที่พัก

วันที่ 5

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
HOLIDAY INN HOTEL หรอื เทียบเทา่ 4*

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

วันที่ 5

เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ( ลอ่ งเรอื ) - ตึก SWFC 100 –หาดไวท่ ั น – ถนนหนานกิง
(B/L/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสรจ็
นำทา่ นเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้ งอยทู่ างทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้
รมิ ฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยรู่ ะหวา่ งมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู
เปน็ ตำบลน้ำแหง่ วัฒนธรรมโบราณ
ติดอันดับหนึง่ ในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้
อีกทั้ งได้ช่อื ว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ทา่ นจะได้ลอ่ งเรอื ชมเมืองจูเจียเจี่ยว
ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอ่ สร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ซิงอยมู่ ากมาย
หลังอาหาร นำท่านขึ้นตึก SWFC (ชั้ น 100) (Shanghai World Financial Center)
เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี 101ชั้ น บนพื้นที่ 381,600
ตารางเมตร
ในเขตผตู่ งของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรปู รา่ งส
วยงามแปลกตานานาชนดิ
ช่วงบ่าย
จากนั้ นนำทา่ นถา่ ยรปู บรเิ วณ หาดไวท่ าน (หาดเจ้าพอ่ เซี่ยงไฮ้)
ซึ่งตั้ งอยรู่ มิ ฝั่งตะวันตกของแมน่ ้ ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิว
และถา่ ยรปู ระหวา่ งเมืองเกา่ และเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเดน่ ของนครเซี่ยงไฮ้
ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก
นำทา่ นชมและช้อปป้ ิง ถนนนานกิง ย่านช้อปป้ ิงซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร
ศูนย์กลางการช้อปป้ ิงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้
รวมทั้ งห้างสรรพสินค้าใหญช่ ื่อดังกวา่ 10 ห้าง ร้านค้าตา่ ง ๆ
ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย

วันที่ 5

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

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
ช่วงเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอื เทียบเทา่

วันที่ 6

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - กรงุ เทพฯ ( B/L/-)
การเดินทาง ช่วงบ่าย
จากนั้ นนำทา่ นเดินทางไปยังสนามบินเซี่ยงไฮ้
17:25 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 665 สายการบินไทย
21:00 เดินทางถึงทา่ อากาศยานสวุ รรณภูมิกรงุ เทพฯโดยสวัสดิภาพ
สถานท่ีท่องเ ช่วงเช้า
ท่ียว
จากนั้ นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ที่เก็บรวบรวมเรือ่ งราวของจีน
ตลอดจนทรัพย์สมบัติตา่ งๆที่ ประเมินคา่ มิได้ที่ยังหลงเหลืออยใู่ ห้ชมเป็นบุญตา
พิพิธภัณฑ์น้ แี บง่ ออกเป็น 11 ห้อง แสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนทิ รรศการ
ในแตะ่ ละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีนได้แก่ เครือ่ งทองเหลืองโบราณ
เครือ่ งเซรามิกโบราณงานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ
จากนั้ นนำทา่ นไปเที่ยว ตลาดเถาเป่า แหลง่ รวมสินค้าก็อปป้ แี บรนด์เนมตา่ ง ๆ
อิสระช้อปป้ งิ สินค้า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬกิ า และสินค้าอื่นๆ

วันที่ 6

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

ช่วงเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
ช่วงกลางวั น
ภัตตาคาร

[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
ราคานี้ ต้องเข้าร้าน ช้อป 6 ร้าน นวดเท้า หยก ใข่มุก ผ้าใหม บัวหมิ ะ ผีเซี๊ยะ
คา่ ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมทั้ งสิ้น 5 คืน
คา่ ตั ๋ วรถไฟ เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง
คา่ อาหารครบทกุ มื้ อตลอดรายการ
คา่ รถรับ-สง่ สนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการอัตรา
ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
คา่ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำหนักสัมภาระ LOAD ใต้ท้องเครือ่ ง ไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. และสัมภาระที่นำขึ้นเครือ่ งได้ไม่เกิน 7
ก.ก.
น้ำดื่มวันละขวด
คา่ ทำวีซา่ จีนโรงแรม
ที่เซี่ยงไฮ้พัก Holiday Inn Expressโรงแรมที่ปักกิ่ง พัก Holiday Inn Express
ราคานี้ไมม่รวม
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัว เชน่ คา่ โทรศัพท์, คา่ ซักรดี , คา่ อินเตอร์เนต็ ฯลฯ เครือ่ งดื่มที่มี แอลกอฮอลล์
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ
คา่ ทิปไกด์ คนขับรถ
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ

บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

