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ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1   เดอะบนัด ์- สวนอวีห้ยวน - หอไข่มุกตะวนัออก - ถนนนานจิง 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ เดอะบนัด ์(The Bund) เป็นสถานทีท่ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของ เซี่ยงไฮน้ับตัง้แต่อดตี
กาล จนถงึปัจจุบนั ตัง้อยู่บนถนนจงซาน ถนนทีม่ทีวิทศัน์งดงาม เนื่องจากเป็นถนนกวา้งที่
โคง้ไปตามรมิแม่น ้าหวงผู่ โดยดา้นหน่ึงเป็นตกึเก่าแก่ทีม่รีูปทรง สถาปัตยกรรม เป็นแบบ
ตะวนัตก ทัง้นี้กเ็พราะครัง้หนึ่งแถบน้ีเคยเป็น เขตเช่าของชาวต่างชาต ิซึง่เป็นบรษิทัขา้มชาติ
ชุดแรกของเอเชยี ในยามกลางวนั บรเิวณเดอะ
บนัดก์เ็ป็นทีท่ีผู่ค้นนิยมเดนิเล่น ในขณะทีใ่นยาม
ราตร ีบรเิวณดงักล่าวนี้กเ็ตม็ไปดว้ย หนุ่มสาวชาว 
เซีย่งไฮ ้ทีเ่ดนิชมววิทวิทศัน์กนั หรอืนกัท่องเทีย่ว
ทีพ่ากนัเดนิชม เมอืงเซีย่งไฮ ้กนัเป็นกลุ่มๆ 

• น าท่านสู่ สวนอว้ีหยวน (Yuyuan 

Garden) เป็นสวนทีต่กแต่งอย่างสวยงามตามสไตลค์วามเป็นจนี มตีน้ไมแ้ละดอกไมน้านา
ชนิดทีจ่ดัเรยีงไวอ้ย่างสวยงามและเป็นระเบยีบ มศีาลาทีต่ ัง้อยู่ใจกลางน ้า รา้นขายของต่างๆ 
มมุีมสวยๆใหไ้ดถ้่ายรปูมากมายหลายที ่ทัง้ยงัได้
สมัผสัวฒันธรรมความเป็นเมอืงจนีทีแ่ทจ้รงิ 
ภายในสวนยงัมรีา้นคา้และรา้นอาหารมากมายที่
สามารถชมิอาหารจนีหลากหลายเมนูและชอ้ปป้ิง
สนิคา้ต่างๆ ไดพ้รอ้มกนั 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ หอไข่มุกตะวนัออก (The Oriental Pearl TV Tower) เป็นหอสง่
สญัญาณวทิยุโทรทศัน์ สงู 468 เมตร ทีส่วย
ทีสุ่ด หอไขมุ่ก ตัง้อยู่หน้า อ่าวผู่ตง้ ใหม่ในตอน
กลางคนืมกีารเปิดไฟสวยงามตระการตา และใน
บรเิวณใกลเ้คยีงกม็ตีกึสงูๆ ทีต่่างกป็ระโคมเปิด
ไฟเพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วเช่นเดยีวกนั 

• น าท่านสู่ ถนนนานจิง (Nanjing) ถอืไดว้่า
เป็นถนนอเนกประสงคข์องชาวจนีเน่ืองจากใน
ยามเชา้จะเป็นบรเิวณทีผู่ค้นโดยเฉพาะ ผูส้งูอายุ
ออกก าลงักายทัง้ ร าไทเก๊ก ร ากระบี ่ร าพดั พอ
ตกสายหน่อยกจ็ะกลายเป็นแหล่งชอ็ปป้ิง เพราะ



เป็นทีต่ ัง้ของบรรดหา้งสรรพสนิคา้มากมาย และตอ้งถอืว่าเป็นย่านสวรรคข์องบรรดาสาวกแบ
รนดเ์นมทัง้หลาย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 เซ่ียงไฮ้ดิสนียแ์ลนด ์

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านสู่ เซ่ียงไฮ้ดิสนียแ์ลนด ์(Shanghai Disneyland) เป็นสวนสนุกระดบัโลก ที่
ใครหลายคนใฝ่ฝัน ไม่ว่าจะเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่ 
เพราะทีน่ี่คอือาณาจกัรแห่งความสนุกทีส่รา้ง
ความสุขใหแ้ก่เดก็ๆ และสรา้งโอกาสใหผู้ใ้หญ่
ไดก้ลบัไปเป็นเดก็อกีครัง้ ซึ่งนาทนีี้ จะไม่พดูถงึ
ทีน่ี่ไม่ได ้“เซีย่งไฮ ้ดสินียแ์ลนด”์ สวนสนุกแห่ง
ใหม่ล่าสุดของดสินีย ์ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก 

(รองจากดสินียแ์ลนด์ รฐัฟลอรดิา สหรฐัฯ) และใหญ่กว่าฮ่องกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เท่า! เป็น
สวนสนุกดสินียแ์ห่งที ่6 ของโลก และเป็นแห่งที ่3 ของเอเชยี 

กลางวนั *** อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาในดสินียแ์ลนดใ์หเ้ตม็ที่ *** 

  
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 วดัเทพเจ้าประจ าเมอืงเซ่ียงไฮ้ - วดัพระหยก - ยา่นซินเทียนต้ี 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านสู่ วดัเทพเจ้าประจ าเมืองเซ่ียงไฮ้ (City God Temple) มอีกีชื่อว่า เฉินหวง
เมีย่ว (Chenghuang Miao) เป็นหนึ่งใน
แหล่งท่องเทีย่วของจนี ทีจ่ะพาคุณยอ้นกลบัไป
คนืวนัเก่าๆของเซี่ยงไฮ ้ดว้ยบรรยากาศแบบจนี
โบราณทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่งในเขตตวัเมอืง 
ท่านทีแ่วะเมอืงเซี่ยงไฮ ้ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะ
สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่ความเป็นสริมิงคล ซึง่
ตามความเชื่อของชาวจนี ว่ากนัว่าทุกเมอืงจะตอ้งมวีดัประจ าเพื่อปกป้องเมอืงใหป้ลอดภยั 

• น าท่านสู่ วดัพระหยก (Jade Buddha Temple) เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในเมอืง
เซีย่งไฮ ้ซึง่เป็นทีรู่จ้กัจากพระพุทธรูปสององคท์ีส่รา้งขึน้จากหยกทัง้แท่ง องคพ์ระพุทธรปูปาง
นัง่มคีวามสงู 190 เซนตเิมตร และ หุม้ดว้ย
เพชรพลอย หนิมโนรา และ มรกต และองค์
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มคีวามยาว 96 

เซนตเิมตร นอนเอยีงดา้นขวาและหนุนพระ
เศยีรดว้ยพระหตัถข์วา ถอืเป็นวดัทีม่ที ัง้ชาวจนี
และนกัท่องเทีย่วเดนิทางมาสกัการบูชาตลอด
ทัง้วนั 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ ย่านซินเทียนต้ี (Xintiandi) เป็นย่านท่องเทีย่วทีม่บีรรยากาศร่มรื่นและมกีลิน่
อายของวฒันธรรมจนีและวฒันธรรมตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั ภายในย่านนี้เตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร
เก๋ๆ มากมายทีข่ายทัง้อาหารจนีและอาหาร
ชาตอิื่นๆ และยงัมโีต๊ะนัง่ทานดา้นนอก
เหมอืนกบัรา้นอาหารในยุโรป และยงัมรีา้นคา้
และรา้นแบรนดเ์นมต่างๆ มาเปิดในย่านนี้ จน
เป็นอกีหนึ่งย่านชอ้ปป้ิงยอดนิยมอกีดว้ย 

เยน็ น าท่านสูส่นามบนิกวางโจว หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 



 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 



• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 3 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 2 วนั (4 ดาว) 
• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 


