
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
กําหนดการเดินทาง                                               (TG) 
วันที่แรก       (1) กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – เซ่ียงไฮ - ถนนนานจิงลู    
08.00 น.        พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน  4 ประตู 3 เคานเตอรสายการบินไทย  

โดยมีเจาหนาท่ีบรษิัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน  
10.35 น.         โดยเท่ียวบินท่ี TG 664  นําทานเหินฟาสูเมืองเซ่ียงไฮ  

                  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   
     เวลาท่ีเมืองจีน เร็วกวา กรุงเทพฯ 1 ช่ัวโมง   
15.50 น. ถึง ทาอากาศยานผูตง มหานครเซ่ียงไฮ เมืองท่ีเจริญ

ท่ีสุดในประเทศจนี และยังเปนศูนยกลางทางการเงิน
การธนาคารและยังเปนแหลงท่ีนักลงทุนตางชาติเขามา
ลงทุน มีพ้ืนท่ีประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ 18 ลานคน   หลังผานพิธีการตรวจ 

 นําทานเดินทางสูภตัตาคาร 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



จากนัน้นําทาน สูยาน ถนนนานจิงลู  ซ่ึงเปนถนนเศรษฐกิจท่ีใหญ
ท่ีสุด  และมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองเซ่ียงไฮ ถนนแหงนี้
เปรียบเสมือนยานสีลมของเมืองไทยและคลายถนนออรชารดของ
เมืองสิงคโปร ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีหางสรรพสินคา
มากมายอยูบนถนนแหงนี ้ ยานนี้เปนยานท่ีคึกคกัและทันสมัยท่ีสุด
ในเมืองเซียงไฮใหทานไดชอปปง สินคา Brand name ท้ังสองขาง
ทางมีหาง สรรพสินคาใหทานเลือก ซ้ือมากมาย    

พักท่ีเซ่ียงไฮ Sheraton Grand Shanghai Pudong www.sheraton.com/pudong หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว   
 
วันที่สอง       (2) เซ่ียงไฮ  – เมืองโบราณซีถัง (ลองเรือ) – หังโจว – สถานที่ประชุม G20 ภายนอก                                       
                                  – ถนนโบราณเหอฝงเจีย   
      เชา   รับประทานอาหารเชา  

 นําทานสู เมืองโบราณซีถัง แลวนําทานลองเรือชมเมืองโบราณ
ท่ีมีรูปแบบของผังเมืองอันเปนเอกลักษณ ดวยวามีลักษณะทาง 
กายภาพของเมืองท่ีอยูกลางสายน้ํา มีสะพาน ตรอกซอย และ
ระเบียงทางเดินจํานวนมาก เช่ือมอยูท่ัวตลอดท้ังเมือง โดยตรอก
ทางเดินในเมืองมีท้ังส้ันและยาวมีท้ังแคบและกวาง แตกตางกัน
ไป ขณะท่ี สะพานหินแตละแหง ก็มีการแกะสลักเปนลวดลาย
ศิลปจีนสวยงาม สําหรับ ระเบียงทางเดินริมสองฝง สวนใหญมี
หลังคากันแดดกันฝน สามารถเดินเท่ียวชมสัมผัสวิถีชีวิต
ชาวเมืองไดอยางสบายไรกังวล บานเรือนท่ีอยูอาศัยแตละหลัง
ยังคงความดั้งเดิมไว บางหลังก็มีการประดับตกแตงดวย
โบราณวตัถุสวยงาม สอดประสานกับกล่ินอายความคลาสสิก
ของเมืองไดเปนอยางด ี 

      กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนําทานสูเมืองหงัโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ  เจียงซ่ึงมี
ความอุดมสมบูรณและงดงามดานทัศนยีภาพ  ซ่ึงมีความม่ังคั่ง
มากท่ีสุดแหงหนึ่ง เปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบัน
ศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน     ซ่ึงในอดีตมีคํา
เปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “ บนฟา
มีสวรรค บนดินมี  หังโจว ”   ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน   ถึงเมืองหังโจว  นําทานชม
สถานทีป่ระชุม G20 ภายนอก  ชมววิเมืองใหมเฉียนเจยีง ใน
ตนเดือนกนัยายน 2559 มีการประชุมสุดยอดผูนํากลุม
ประเทศ G20 ซ่ึงจีนเปนเจาภาพ โดยมีการประชุมกนัท่ีเมือง
หังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอเจียง และรัฐบาลทองถ่ิน 



เนรมิตเมืองใหมทําความสะอาดพ้ืนท่ี จนทําใหเมืองท่ีมีความงดงามอยูแลวยิ่งสวยงามเขาไปอีกนครหังโจว 
เมืองเอกประจํามณฑลเจอเจียง รับหนาท่ีเปนเจาภาพการประชุมสุดยอด “G20” ซ่ึงจะจัดขึน้ระหวางวันท่ี 4 -
5 กันยายน เพ่ือภาพลักษณหนาตาของเมือง รัฐบาลทองถ่ิน จึงไดทุมงบประมาณมหาศาลเพ่ือเนรมิตเมืองให
สวยงามเหมือนใหม โดยไดมีการซอมแซมถนนนับพันสาย ทําความสะอาดครั้งใหญท่ัวท้ังเมือง รื้อปายท่ีผิด
กฎหมายถึง 5,000 ปาย บูรณะซอมแซมอาคารบานเรือนตางๆ รวม 9 ลานตารางเมตรและยังมีการควบคุม
คุณภาพอากาศอยางเขมงวด เพ่ือประกันคุณภาพอากาศในระดับดีมาก ระหวางการจัดการประชุมสุดยอดฯ
รวมถึงการปรบัปรุงสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญท่ัวเมืองใหมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น  
จากนัน้นําทานสู ถนนโบราณเหอฝงเจีย ตั้งอยูเชิงเขาอูซันของเมืองหังโจว เปนถนนสายหนึ่งท่ีสะทอนให

เห็นประวัติศาสตรและวฒันธรรมอันเกาแกของหัง   โจวไดอ
ยางดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กวาง120เมตร ในสมัย
ราชวงศซงของจีนเม่ือ 880 กวาปกอน ขณะท่ีเมืองหังโจวเปน
ราชธานีอยูนั้น ถนนเหอฝงเจียเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและการคาในสมัยนัน้ ในปจจุบันยังคงไวซ่ึงสภาพ
ดั้งเดิมของส่ิงปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนท้ัง
สองขางทางท่ีสรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสี
คราม มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ สองขางถนนสายนี้สวนใหญเปนรานคาท่ัวไป 

ค่ํา     รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ีเมืองหังโจว Sheraton Grand Hangzhou Binjiang www.sheraton.com หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว     

 
วันที่สาม       (3) วัดพระจ้ีกง หรือ วัดจ้ิงฉอื - ลองเรือชมทะเลสาบซีหู  – ซีหูซินเทียนตี้  
  เชา   รับประทานอาหารเชา  

 นําทานสู วัดพระจ้ีกง หรือ วัดจ้ิงฉอืตั้งอยูบนภูเขานานผิงทาง
ทิศใตของทะเลสาบซีหู แหงเมืองหังโจว ในประเทศจนี เปน
วัดเกาแกสรางขึ้นในสมัยราชวงศโจว ถูกบูรณะซอมแซมใน
สมัยราชวงศซง เนื่องจากไฟไหม และไดเปล่ียนช่ือมาเปน
วัดจิ้งฉือในปจจุบัน ซ่ึงแปลวา สะอาด บริสุทธ์ิ ในสมัย
ราชวงศหมิง (1985) ไดมีการบูรณะซอมแซมอีกครั้ง ภายในมี
พระโพธิสัตยกวนอิมพันกร รูปปนพระจีก้ง และมีหอระฆังท่ีบรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ท่ีชาวญี่ปุน
มอบใหในป 1986 วัดจีก้งมีระฆังดีท่ีไดรับยกยองวาเปนหนึ่งในสิบของดีแหงซีหู ระฆังเทพเกามังกรของวดั
จะถูกเคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันส้ินปจะมีนกัทองเท่ียวชาวญี่ปุนมาฟงเสียงระฆังเท่ียงคืนเพ่ือตอนรับป
ใหม      วัดจิ้งฉือ เปนวัดท่ีจี้กงเคยจําพรรษาอยูและสําเร็จเปนพระอรหันตท่ีนี่ วัดนี้เปนวัดท่ีจี้กงสรางขึ้นจาก
น้ําพักน้ําแรงของจีก้งเอง ภายในวัดมีบอน้ําท่ีมีตํานานเลาวา พระจี้กงเรียกทอนซุงออกมาจากบอน้ําแหงนี้ 
เพ่ือนํามาสรางวัด พระจีก้งไดชวยเหลือชาวหังโจวอยางมาก เปนเหตุใหชาวบานนับถือทานอยางมาก  



 แลวนําทานลองเรือชมทะเลสาบซีหู ท่ีลือช่ือของปฐพีจีน  ทานจะ
ไดชมสามทะเลสาบพิมพจันทรอันลือช่ือ  ตามตํานานกลาววา
ทะเลสาบตะวันตกหรือทะเลสาบซีหู   โดยแตเดิมทะเลสาบนี้เปน
เพียงอาวของแมน้ําเชียนถ่ัง  แตตั้งแตสมัยราชวงศถัง เปนตนมา  
พ้ืนท่ีนี้ไดถูกขยายจนกลายเปนทะเลสาบ    กินพ้ืนท่ีราวสอง
ตารางไมล (5.6 ตารางกโิลเมตร) ฝงทางตะวันออกของทะเลสาบอยูใกลกับตัวเมือง สวนฝงทางตะวันตกเปน
พ้ืนท่ีซ่ึงลอมรอบดวยภูเขาท่ีปกคลุมดวยหมอก และ ปาเขียวขจ ี   
 
 
 
 
 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

ดูงานการคาปลีกรูปแบบใหม (ลูกคาตดิตอเอง) ท่ี ซีหูเทียนตี้ เปนจดุ
พักผอนและจุดชมววิท่ีมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ของเมืองของ
หังโจว และเปนจุดนัดพบของหนุมสาวชาวเมืองหังโจวรุนใหม อยูติด
กับทะเลสาบซีหู เปนการผสมผสานระหวางอาคารทันสมัยและ
ประวัติศาสตรประเพณีโบราณเขากันไดอยางสวยงามลงตวั ท้ังรานคา 
ภัตตาคาร รานอาหาร แฟช่ันทันสมัยและความบันเทิง 

 ค่ํา     รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ีเมืองหังโจว Sheraton Grand Hangzhou Binjiang www.sheraton.com หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว     

 
วันที่ส่ี                (4)  เมืองหังโจว  - เซ่ียงไฮ – หอคอยไขมุก – รานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - กายกรรม ERA        
เชา   บริการอาหารเชา ณ ท่ีพัก  

นําทานกลับเซ่ียงไฮ  ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี เปน เขต
การปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร 
ซ่ึงมีสถานะเทียบเทากับมณฑล พ้ืนท่ีอยูในมณฑลเจอเจียงแต
ไมไดขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มี
ทาเรอืท่ีมีจํานวนเรือคับคั่งท่ีสุดในโลก ตามมาดวยสิงคโปร
และรอตเทอรดาม  เซ่ียงไฮในอดีตเปนเพียงหมูบาน
ชาวประมง แตในปจจุบัน เซ่ียงไฮกลายเปนเมืองท่ีมีคนอาศัยอยูอยางหนาแนนมากท่ีสุดในจนี เต็มไปดวย
รานคา ส่ิงกอสราง ถนนเต็มไปดวยรถ จกัรยาน และผูคน ส่ิงท่ีพบเห็นไดมากในเมืองนี้จนอาจถือไดวาเปน
สัญลักษณของเมืองคือตนเมเปลท่ีมีอายุเกือบรอยป ซ่ึงปลูกโดยในสมัยท่ีฝรั่งเศสเขามายึดครองเซ่ียงไฮ    



กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้นําทานชม หอไขมุกตะวันออกเปนหอสงสัญญาณวทิยุ

โทรทัศนสูง 468 เมตร ลักษณะเปนไขมุก 11 ลูก แล ะ เสา 3 เสา 
ดานบนเปนรูปไขมุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียงกนัในแนวตั้ง ท่ีนี่เปนท่ีทําการ
ของสถานีโทรทัศน 9 แหง และสถานีวิทย ุ 10 แหง ภายในหอกลมทํา
เปนภัตตาคาร โรงแรมหรูขนาด 25 หอง จากนัน้ เยี่ยมชมรานกาแฟ 
Starbucks Reserve Roastery ท่ีถนนนานกิง  ท่ีเพ่ิงเปดใหบริการใน
เซ่ียงไฮ ประเทศจีน ไฮทไลทของสาขานี้นอกจากความยิ่งใหญอลังการ
แลว ยังมีบารจิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลกถึง 88  ฟุต ขึ้นแทนเปนสาขาท่ี
มีบารจิบกาแฟยาวท่ีสุดในโลกของ Starbucks และเปนสาขาแรกใน
โลกท่ีนําเอา AR มาเสริมประสบการณลูกคา   
 
 
 
 
 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร    
นําทานชม กายกรรม Era   กายกรรมอีราโชว Era Intersection of Time ซ่ึงผสมผสานระหวางกายกรรมจีน 
และความทันสมัยไดดวยกันอยางลงตัว เปนการศิลปะแสดงใหมลาสุด ท่ีทุมทุนสรางกวารอยลานหยวน
ปจจุบันนี้ถือวาเปนโชวท่ีดีท่ีสุดของมหานครเซ่ียงไฮ ชมความงดงามออนชอย ผสมผสานความตื่นเตนเราใจ
ตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเราใจ ชมการแสดงชุด วงลอมิเลเนี่ยม มอเตอรไซดไตลูกโลก 
(8 คัน) ไมกระดกเด็กแนว ปุมปุยโองมังกร ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
พักท่ีเซ่ียงไฮ Sheraton Grand Shanghai Pudong www.sheraton.com/pudong หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว   

 
วันที่หา   (5) หาดเจาพอเซ่ียงไฮโฉมใหม (หาดไวทาน)  –  เฉนิหวังเม่ียว  –  เซ่ียงไฮ – กรุงเทพฯ    
เชา  บริการอาหารเชา ณ ท่ีพัก 

นําทานชม หาดเจาพอเซ่ียงไฮโฉมใหม (หาดไวทาน) ตนกาํเนิดอัน
ลือช่ือของตํานานเจาพอเซ่ียงไฮ เปนถนนท่ีสวยงามอันดับหนึ่ง
ของเมืองเซ่ียงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของประเท  ศตางๆใน
สมัยอาณานิคมพรอมชม อาคารสูงตระหงาน ซ่ึงเปนศิลปกรรม 



สไตลยุโรป   จากนั้นนําทานสู ตลาดรอยป อิสระใหทานไดชอปปงขนมตางๆ ของเมืองเซ่ียงไฮพรอมของท่ี
ระลึกรวมถึงเส้ือผา เครื่อง ประดับตางๆ ฝากคนทางบาน ท่ี ตลาด 
เฉิงหวังเม่ียว  เดิมเปนท่ีตั้งของวัดเฉิงหวังเม่ียว อาคารบานเรือน
บริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง 
ปจจุบันเปนรานขายของมีท้ังของพ้ืนเมืองโบราณ เชน ตราประทับ 
รูปภาพวาด ลายมือพูกัน เครื่องน้ําชา ของท่ีระลึก และสินคา
สมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกท้ังยังมีรานขายขนมและ
อาหารพ้ืนเมืองตางๆ อีกมากมาย  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูภตัตาคาร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร   
                          สมควรแกเวลานําทาน เดินทางสูสนามบินผูตง อาคาร T2 
17.20 น.        นําทานเหินฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย     เท่ียวบินท่ี  TG 665  
21.15 น.         เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
                                       *************************************************** 
 

 
 

  
 


