กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

คณะพร้ อ มกั น ณ ท่ ำ อำกำศยำนสุ ว รรณภู มิ ชั้ น.........ประตู . .......เคำน์ เ ตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
.......... น.
.......... น.

(1) ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

(2) เซี่ยงไฮ้ - เขตว่ ำยทัน - ถนนนำนกิง - อุโมงค์ เลเซอร์ - หอไข่ มุก พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ - กำยกรรม ERA

ออกเดินทำงสู่ มหำนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสำธำรณะรัฐบำลจีน โดยเทีย่ วบิน ..............
ถึงท่าอากาศยานผูต่ ง มหำนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่ งถือเป็ นชุ มชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (475-221 ปี ก่อนคริ สตกาล) เดิมชื่ อ
ว่า เซิ น (Shen) ตามชื่ อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ ยนเป็ น หู ้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปี ก่อน แถบนี้ เคยเป็ น
ทะเลมาก่ อน และมี หมู่บา้ นชาวประมง ถึ งสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ ยนแปลงเป็ นเซี่ ยงไฮ้ ซึ่ งขณะนั้นเป็ นเพียง
ตาบลเล็กๆ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ ยงไฮ้ กลายเป็ นเมื องท่ าหน้าด่ าน
เพราะมีลาคลองและทะเลสาบเชื่ อมถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรม มีคลอง
ใหญ่ หรื อ คลองจักรพรรดิ ที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่ อมถึ งกรุ งปั กกิ่ ง ซึ่ งอยู่
ทางเหนื อ หลังจากสงครามฝิ่ น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่ มเข้ามาเช่ าเขตพื้นที่
หลายแห่ ง เซี่ ยงไฮ้จึงกลายเป็ นเมือง ท่าการค้านานาชาตินบั แต่น้ นั มา ผลจาก
การแบ่ งเขตพื้นที่ ให้ชาวต่ างชาติ เช่ า ท าให้ใจกลางเซี่ ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมที่ มี ลวดลาย
สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่ งตะวันออก ” ปั จจุ บนั เซี่ ยงไฮ้เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทาธุ รกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ ยงไฮ้ต้ งั อยูร่ ิ ม
แม่น้ าหวงผู่ ห่ างจากปากแม่น้ าแยงซี เกี ยง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ งใหม่ และเขตผูซ่ ี เมืองเก่า กั้น
โดยแม่น้ าหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านสู่ บริ เวณ เขตว่ ำยทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ าหวงผูม่ ีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
หมื่นปี แห่ งชาติจีน ” ถื อเป็ นสัญลักษณ์ ที่โดดเด่นของนครเซี่ ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงิ นการ
ธนาคารที่ ส าคัญ แห่ ง หนึ่ งของเซี่ ย งไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ ท ันเป็ นแหล่ ง รวมศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมที่

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

หลากหลาย เช่ น สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน โกธิ ค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตก เป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสานักงานใหญ่ของธนาคาร
ต่างชาติ เป็ นต้น จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนนำนกิง ซึ่ งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็ นแหล่งศูนย์กลาง
ส าหรั บ การช้ อ ปปิ้ งที่ คึ ก คัก มากที่ สุ ด ของนครเชี่ ย งไอ้ รวมทั้ง
ห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้ านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหาร
และศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสี สันและความบันเทิง
ให้ก ับผูท้ ี่ มาจับจ่ ายบนถนนนานกิ ง ถนนที่ มีชื่ อเสี ยงและคึ กครื้ น
ที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนาท่านชม หยกจีน ของล้ าค่าของจีนที่
ขึ้นชื่ อ ซึ่ งชาวจีนมีความเชื่ อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลัทธิ
ขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่ งปั ญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และ
ความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความร่ ารวย ความมีโชค รวมถึง
ทาให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนาโชค อาทิเช่น กาไล
หยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของขวัญของฝาก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์ เลเซอร์ (The Bund sightseeing tunnel) เป็ นอุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีน
ซึ่ ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได้ เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์
ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ปต่าง ๆ ความตื่นตาตื่นใจให้กบั ผูน้ งั่ รถไฟ อุโมงค์เลเซอร์ แห่ งนี้ มีความลึกลงไป
จากพื้นแม่น้ า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็ จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ หอไข่ มุก ตั้งอยูฝ่ ั่ง
ผู่ตงริ มแม่น้ าหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสู ง
468 เมตร นับเป็ นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสู ง อันดับ 3 ของโลก
หอ TV ดูภายนอกเป็ นลู กเหล็กกลม 15 ลู ก อยู่ต่างมุ มต่ างระดับ ลู ก
เหล็กกลมที่อยูต่ อนกลางของหอเป็ นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชม
วิ ว ทิ ว ทัศ น์ ข องเซี่ ย งไฮ้ ไ ด้ ทุ ก ด้ า น ซึ่ งปั จ จุ บ ัน หอไข่ มุ ก ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองเซี่ ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ ยงไฮ้
มุมสู ง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสู ง 259 เมตรจากพื้นดิน จากนั้นนาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้
ซึ่ งอยู่ใต้ ฐำนหอไข่ มุก ที่เล่าประวัติความเป็ นมาของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ตั้งแต่ยุคร้ อยปี ที่ผ่านมาจนถึ งยุคสงครามฝิ่ น
กระทัง่ เรื่ อยมาจนถึงเซี่ ยงไฮ้ยุคใหม่ที่มีความแต่ความเจริ ญก้าวหน้า เพื่อให้ท่านได้เข้าใจเมืองเซี่ ยงไฮ้ได้ดียิ่งขึ้น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้ ำนใบชำ เชิญชิมชาก้อน ภาษาจีนเรี ยกว่า Puer Cha เป็ นชาที่ข้ ึนชื่ อของประเทศจีน
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารค่านาท่านชม กำยกรรม ERA กายกรรมชุดใหม่ รู ปแบบใหม่ของเซี่ ยงไฮ้ แสง สี เสี ยงไฮเทค, ผาด
โผน, ทันสมัยและอลังการ เร้าใจไปกับไฮไลท์โชว์ชุด มอเตอร์ ไซด์ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อเจียง ซึ่ งมีความมัง่ คัง่ มากที่สุดแห่ งหนึ่ งเป็ น
แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของประเทศ
จีน ซึ่งในอดีตมีคาเปรี ยบเปรยถึงความ สวยงามของเมืองหังโจวและซู โจวว่า
“ บนฟ้ ามีสวรรค์ บนดินมี ซู (โจว) หัง(โจว) ” เพลิ ดเพลิ นกับทิวทัศน์อนั
งดงามสองฟากถนน จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้ำนใบชำบ่ อมังกร อันลือชื่ อที่มี
ชื่อเสี ยงของเมืองหังโจว ซึ่ งท่านจะได้ชิมน้ าชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง โดยกล่าวกันว่า "
ดื่มชำหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปำกจะหอมตลอดวัน " ชานี้เป็ นใบชาที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในประเทศจีน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ล่ องทะเลสำบซี หู (แบบเหมำลำ) เนื่ องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมี
ลักษณะใกล้เคียงกับวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่ ง
ด้านเป็ นเมืองรอบซี หู ประกอบไปด้วยสถานที่สาคัญ มากกว่า 30 แห่ ง
และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ ง โดย จุดสาคัญก็ได้แก่ หนึ่ ง
ภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิ บทิวทัศน์ นาท่านล่องเรื อ
ผ่า นชม สะพานด้ว น (แต่ ไ ม่ ด้ว น) ซึ่ งเป็ นที่ ม าของต านานเรื่ อ ง
“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์ น้ าลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงามสดชื่นรอบ ๆ
ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนคริ นทร์ ” พร้อมชมทะเลสาบเก่าและ
ใหม่ ชมเจดีย ์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...
นาท่านชม หังโจวไนท์โชว์ ที่มีความสวยงามตระการตา ชมการแสดงแสงสี เลียงอันยิง่ ใหญ่
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(3) เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องทะเลสำบซีหู - โชว์ หังโจวไนท์

(4) หังโจว - ท่ ำเรือจูเจียเจียน - เกำะผู่โถวซำน - วัดผู่จี้ – เจ้ ำแม่ กวนอิมไม่
ยอมไป องค์ เจ้ ำแม่ กวนอิมทะเลใต้

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหนิงปอ ซึ่ งตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกของมณฑลเจ๋ อเจียง ตั้งอยู่บนสามเหลี่ ยมล่างของ
แม่น้ าแยงซี เกียงและเป็ น 1 ใน 4 เมืองท่าเศรษฐกิจของจีน หนิ งปอเป็ นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่และมีภูเขา
ศักดิ์ สิทธิ์ ที่มีชื่อเสี ยงในด้านพุทธศาสนา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่ ำเรื อจู เจียเจียน นาท่านนัง่ เรื อ เดินทางสู่
เกำะผู่โถวซำน ซึ่ งตั้งอยูใ่ นทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่ งห่ างจากอ่าวหังโจว มณฑลเจ๋ อเจียง ประมาณ 100 ไมล์
ทะเล นาท่านชมดิ นแดนพระพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน และเป็ นธรรมสถานของพระโพธิ สัตว์ (เจ้าแม่
กวนอิม) และได้ฉายานามว่า “เป็ นที่อยูข่ องเทพยดา"
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดผู่จี้ ซึ่ งเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง
(ค.ศ.1080) ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1699) จักรพรรดิ คงั ซี ทรงเป็ นผูพ้ ระราชทานนามให้วา่ “ วัดผูจ่ ้ ี ”
จากนั้น นาท่านไปนมัสการศาล เจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป ซึ่ งเป็ นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของผูโ่ ถซาน สร้างขึ้น

ค่ำ

ในปี ค.ศ. 916 สมัยราชวงศ์ถงั ซึ่ งเป็ นยุคเจริ ญรุ่ งเรื องของพุทธศาสนาในประเทศจีน โดยหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อ
พระภิ ก ษุ จากประเทศญี่ ปุ่ นที่ เดิ นทางมาศึ กษาธรรมในจี นเป็ นครั้ งที่ ส าม ท่ า นได้
อัญเชิญองค์กวนอิมไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ผา่ นเกาะผูถ่ วั ซานได้เกิ ดพายุฝน จึงได้
อาศัยบริ เวณสวนไผ่ม่วงนี้ เป็ นที่หลบฝนอยู่เป็ นเวลานาน จนเข้าใจว่าองค์กวนอิมไม่
รับอัญเชิญไปญี่ปุ่น ท่านและชาวบ้านจึงสร้างศาลเล็กๆไว้และตั้งชื่ อศาลแห่ งนี้ วา่ ปุ๊ เขิ่น
ชวีก่ วานยินเยวีย่ น หรื อ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมจากไป จากนั้นนาท่านกราบนมัสการ
องค์ เจ้ ำแม่ กวนอิมทะเลใต้ (หนำนไห่ กวนอิม) เป็ นเจ้าเแม่กวนอิมปางยืนหันพระพักตร์
ออกทะเลองค์ใหญ่และสวยงามมาก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(5) ผู่โถวซำน - อู๋ซี - หลินซำนต้ ำฝอ - ศำลำฝำนกงวัดหลิงซำน

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อนัง่ เรื อเดิ นทางสู่ ท่าเรื อ เมืองหนิงปอ ซึ่ งเมืองหนิ งปอตั้งอยูท่ างภาคตะวันออก
ของมณฑลเจ๋ อเจียง ตั้งอยู่บนสามเหลี่ ยมล่างของแม่น้ าแยงซี เกียงและเป็ น 1 ใน 4 เมืองท่าเศรษฐกิ จของจีน
หนิงปอเป็ นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่และมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่มีชื่อเสี ยงในด้านพุทธศาสนา จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า “ เซี่ ยงไฮ้นอ้ ย ” เนื่องจากเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบ
ไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็ น 1 ใน 5 แห่ งทะเลสาบน้ าจื ดที่ มีขนาดใหญ่ของจี น เป็ นเมื องเก่ าแก่ ที่มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานร่ วมสามพันกว่าปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิ น ที่นี่มีแร่ ดีบุกบนเขาซี ซานมากมาย ต่อมา
ยุคแรกของราชวงศ์ฮนั่ ได้ถูกขุดไปจนหมดเกลี้ยง จึงได้ชื่อเมืองว่าอู๋ซี ซึ่ งแปลว่าไม่มีดีบุก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ า นนมัส การ หลินซำนต้ ำ ฝอ ณ. วัดหลิ ง ซาน ซึ่ ง เป็ นพระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญ่ สู ง 88 เมตร เป็ น
พระพุทธรู ปปางห้ามญาติ ขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์ สง่ างาม เชิ ญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย นา
ท่านชม ศำลำฝำนกงวัด หลิงซำน ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยูเ่ ชิ งเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็ นกลุ่ม
สถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้านข้างๆของศาลาฯ เป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสาริ ดที่
เขาหลิ งซาน หรื อตามภาษาจีนเรี ยกว่า "หลิงซานต้าฝอ" ซึ่ งมีความสู ง 88 เมตร
หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์ สง่างาม ศาลาฯ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
จากทิศใต้ถึงทิศเหนื อ แบ่งกลุ่มสถาปั ตยกรรมเป็ นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มี
พื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่ อมระหว่างตาหนักกับอาคารต่างๆ บน
หลัง คาเป็ นพระเจดี ย ์ 5 องค์ ด้ า นหลัง เป็ นแท่ น เซ่ น ไหว้บู ช า รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมต่ า งกับ วัด วาอารามทัว่ ไปของจี น โดยใช้หินก้อนใหญ่ ท าเป็ น
ระเบียงยาว เสาค้ าหลักและเสาโค้งยาว การสร้ างหลังคาโค้งสู งและห้องโถงที่
กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็ นความยิ่งใหญ่ ลึ กซึ้ งและสู งส่ งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังนาเอา
วัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปั จจัยแวดล้อมในปั จจุบนั นับได้วา่ เป็ นสถาปั ตยกรรมทางพุทธศาสนาที่
ยอดเยีย่ มงดงามยิง่ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณี ต ภาพฝาผนังด้วย
ฝี มือของนักเขียนภาพถ้ าตุนหวงที่มีชื่อเสี ยง เครื่ องประดับชิ้ นใหญ่ที่ทาด้วยแก้วคริ สตัลสี เครื่ องเขินเมืองห
ยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณี ต ภาพสี น้ ามันขนาดใหญ่ รวมทั้ง รู ปสลักนูนสู ง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดิน

ค่ำ

เข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ าค่าเหล่านี้ ต่างสะท้อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอนั ยาวนานอย่างมีชีวิตชี วา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความ
ยิง่ ใหญ่ของพุทธศาสนา จากนั้นนาชม ฟำร์ มไข่ มุกน้ำจืด ซึ่ งเป็ นที่แหล่งผลิตที่มีชื่อเสี ยงของเมืองอู๋ซี เลี้ยงที่
ทะเลสาบไท่ หู ให้ ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท าจากไข่ มุ ก ไม่ ว่ า จะเป็ นครี ม ไข่ มุ ก ผมไข่ มุ ก และ
เครื่ องประดับ ต่างๆ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(6) อู๋ซี - เซี่ยงไฮ้ - วัดจิง้ อำน - ตลำดเถำเป่ ำ - เฉิงหวังเมีย่ ว - รถไฟแม่ เหล็ก
ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองเซี่ ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบ
ฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่ งตะวันออก ” จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดจิ้งอำนซื่อ
เป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สร้างในสมัยสามก๊ก ตลอดระยะเวลา 1,800 ปี ที่ผา่ นมา ราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิง ชิ ง มี
การบูรณะเสริ มสร้างอยูเ่ สมอ ซึ่ งเป็ นวัดมหายานแบบจีน มีวหิ ารจัตุโลกกบาล อุโบสถ วิหารคัมภีร์ กุฎิ โรงเจ
เป็ นต้นเป็ นสถานที่ที่ชาวเมืองเซี่ ยงไฮ้มาไหว้พระเป็ นประจา จากนั้นนา
ท่านชมการสาธิ ต กำรนวดเท้ ำ ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความ
เคลี ยด และบารุ งการไหลเวี ยนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยัง
สามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟ ไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิต
ยา “บัวหิมะ” ที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของเมื องจี น จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้ งที่
ตลำดเถำเป่ ำ เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าขายส่ งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม , ถุงเท้า , รองเท้า , นาฬิกา เป็ นต้น เพื่อความ
จุใจในการช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูก
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาท่านแวะชมโรงงำนผลิตผ้ ำไหมของจี น ชมวิธีการนาเส้ นไหมออกมาผลิ ตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และ
แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่ มไหม
ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของ ฝากและใช้เอง จากนั้นนาท่านสู่ เฉิ งหวังเมี่ยว
เดิ มเป็ นที่ ต้ งั ของวัดเฉิ งหวังเมี่ ยว อาคารบ้านเรื อนบริ เวณนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรม
โบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิ ง แต่ทาเป็ นร้ านขายของมีท้ งั ของพื้นเมืองโบราณ
เช่น ตราประทับ รู ปภาพวาด ลายมือพูก่ นั เครื่ องน้ าชา ของที่ระลึก และสิ นค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋ า
อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาท่านเดิ นทางสู่ สนามบินโดย รถไฟแม่ เหล็ก ซึ่ งเป็ นรถไฟลอยฟ้ าที่วิ่งเร็ วที่สุดในโลก กล่าวคือ 1 ชัว่ โมง
ใช้เวลา วิ่ง 430 กม. / ชม. รถไฟแม่เหล็กนี้ ไม่ใช้ลอ้ แต่ใช้พลังงานขับเคลื่ อนจากสนามแม่เหล็กเพื่อยกตัว
และเร่ งความเร็ ว รถไฟแม่เหล็กได้เปิ ดใช้งานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ในเส้นทางเชื่อมจากสถานีหลงหยัง
จั้ง สู่ สนามบินผูต่ ง นครเซี่ ยงไฮ้ ซึ่ งมีระยะทาง 30 กิโลเมตร เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
........... น. คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

