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วันที่เดินทาง : 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562



วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
22.00 น. นัดพบท่าน

วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562
01.10 น. น าท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้
โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG662

Day 2

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย

06.25 น. เดินทางถึง เซี่ยงไฮ้
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

08.15-09.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
Shanghai Royal Irt’l Hotel บริการท่านด้วยอาหาร บุฟเฟต่์

09.00-12.00 น.น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงัโจว โดยรถบัสใช้
ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง (รถบสั จ านวน 2 คัน)

Day 1



หังโจว เมืองหลวงเก่าของราชวงศ์ซ่งใต้ มักถูกเรียกว่าสนามหลังบ้านของเซี่ยงไฮ้ 
เนื่องจากตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 180 กม. หังโจวเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด 
2016 G20, ได้รับการสถาปนาเป็น "เมืองที่สวยที่สุดในโลก" โดย Marco Polo และ
ก าลังเป็นเมืองท่ีได้รับความสนใจมากอีกแห่งหน่ึงในประเทศจีน ขนาดท่ีคนเซี่ยงไฮ้เอง
ที่มีความภาคภูมิใจในตัวเค้ามากที่สุด ยังยอมรับว่า หังโจว เป็นจุดหมายปลายทางใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ท่ีจะแสนสบาย



12.00-13.00 น. บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร Yijaxian Restaurant ด้วยเมนู เป็ดย่างปักกิ่ง ปลาทะเล
ทรงเครื่อง กุ้งทอดพริกเกลือ ซี่โครงหมูทอดกระเทียม เต้าหู้ไข่ปู ขาหมูอบน ้าแดง คะน้าผัดหมูกรอบ มะเขือ
ยาวอบปลาเค็ม ผัดผักตามฤดูกาล ซุปตุ๋นเป็ด

***เมนูด้านบนอาจจะการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล



13.30-15.30 น.ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ู(แบบ
ส่วนตวั) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า 
“ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหู
สวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื อที ่5.66 
ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 
กม. น ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขต
ทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขต
ทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของ
ทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน 
อิ นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มด่้า
กับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบใน
บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย



16.00-17.30น.  ถนนคนเดินเหอฟางเจีย (He Fang Jie) เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจ
วได้อย่างดี ถนนสายนี มีความยาว 460 เมตร กว้าง 12 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อนขณะท่ีเมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั น 
ถนนเหอฝั่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรราม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั น ถนนเหอฝั่งในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณ
ส่วนหน่ึงแล้ว บ้านเรือนทั งสองข้างทางท่ีสร้างขึ นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี 
ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าท่ัวไป มีสินค้าพื นเมือง และสินค้าท่ีระลึก ให้ท่านอิสระเดินเลือกซื อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย



18.30-19.00 น. บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร Hangzhou Cuisine Museum ด้วยเมนูไก่ขอทาน หมูตงโป ออร์เดิร์ฟ 
6 อย่าง  ปลากุ้ยหยูนึ่งซอสสายชู เนื อกุ้งผัดชาหลงจิ่ง หม้อไฟเห็ดรวม เป็ดทอดกรอบหังโจว เป่าฮื อสดอบใบชา ผัด
ผักฟองเต้าหู้ น ้าแกงนางซ่ง

***เมนูด้านบนอาจจะการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล



818 Shixin Middle Rd, Xiaoshan Qu, Hangzhou Shi, Zhejiang Sheng, China, 311202 Tel : 86 571 8288 8888



วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
เช้า บริการอาหารเชา้ 

ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Day 3

09.00-10.30น. Alibaba เป็นผู้ประกอบการ
และเป็นผู้ซื อสินค้าที่มีให้เลือกมากมายหลาย
ร้อยล้านชนิด สร้างโอกาสทางการค้าอย่าง
มหาศาล ทั งยังผลักให้รายไดร้วมพุ่งทะยาน
อย่างไม่หยุดยั ง อย่างในปีงบประมาณ 2017 
(สิ นสุดวันท่ี 31 มีนาคม) บริษัทมีรายได้ถงึ 
2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเป็น
เงินไทยราว ๆ 7.86 แสนล้านบาท ส่วน 
Jack Ma เองก็ขึ นมาติดอันดับ 2 ในโผ 50 
อันดับมหาเศรษฐจีีน จัดโดยนิตยสาร 
Forbes ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 3.5 หมื่นล้าน
เหรียญ  



ซเูปอร์มาร์เก็ตไร้เงินสด
ถูกสร้างขึ นมา ภาพจิตนาการท่ีต้องการรวม
การซื อขาย online และ offline เป็นหน่ึง
เดียวกัน ในรูปแบบค้าปลีกใหม่ “New Retail” 
โดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อข้อมูลไปสู่ลูกค้าได้
แบบมีประสิทธิภาพ และสร้างความสะดวกแก่
ลูกค้าในการจับจ่ายใช้สอยอย่างแท้จริง 
ตัวกลางที่ว่าก็คือ Application 
(แอพพลิเคชั่น) ในโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อ
กับลูกค้าบัญชี Taobao หรือ Alipay ในการ
จ่ายช้าระค่าสินค้า นั นเอง ตึก Qinchengli 

10.30-12.00 น. 



12.00-13.30 น.  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  Grandma House Restaurant ด้วยเมนู หมูตุ๋นน ้าแดงคุณยาย 
ปลาทอดเปรี ยวหวาน  กุ้งอบวุ้นเส้น หมูสันในผัดเปรี ยวหวาน คอหมูย่าง เต้าหู้ประจ้าร้าน หมูผัดรวมเห็ดและผัก
ดอง กะหล่้าปลีผัดไฟแดง ซี่โครงหมูตุ๋นฮุยซัว

***เมนูด้านบนอาจจะการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล



น้าท่านสู่ Tmall Global ก่อตั งมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2557 
โดย ทีมอลล์ โกลเบิล เป็นหน่วยต่อขยายของ ทีมอลล์
แพลตฟอร์มของ อาลีบาบา กรุ๊ป เนื่องจากเห็นว่า
ผู้บริโภคชาวจีนต้องการซื อสินค้าจากต่างประเทศมาก
ขึ นอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มนี จะเน้นน้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ ประมาณ 18,000 แบรนด์ เข้ามาขายให้
ลูกค้าชาวจีน โดยไม่จ้าเป็นต้องมาตั งบรษิัทในประเทศจีน 
เพื่อให้ผู้บริโภสามารถลองหยิบจับสินคา้ของจริงได้
ก่อนท่ีจะตัดสนิใจสัง่ซื อสินคา้นั นๆ ผ่านทางออนไลน์บน
แพลตฟอร์มของ Tmall Global

13.30-15.00น. 



15.30-16.00 น. เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสงูหังโจว
ตะวันออก
น าท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟ G7192 (17.01 – 17.57) 
ที่นั่งชั้น 2

18.30-18.45น. น.เดนิทางสู่รา้นอาหารค่า้ 
19.00-20.00น.  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

Xiaohuige Hotpot 
ด้วยเมนสูุกี หม้อไฟ หม้อไฟเล็กท่านละ 1 หม้อ

น ้าซุปเห็ด เนื อหมู เนื อปลา เนื อกุ้งบด ลูกชิ นปลาหมึก 
หมูสวรรค์ เห็ดรวม ผักรวม บะหม่ี เกี๊ยวหมู

(โต๊ะละ4ท่าน)



20.30-21.30น.จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี้
เปรียบเสมือนย่านสีลมของเมืองไทย มีห้างสรรพสินค้า
มากมายอยู่บนถนนแห่งน้ี อีกทั้ง ย่านนี้ยังเป็นย่านท่ีคึกคักและ
ทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้า
แบรนด์เนมท้ังสองข้างทาง



38 Pujian Rd, TangQiao, Pudong Xinqu, Shanghai Shi,
China, 200127  Tel : 86 21 5089 9999



09.30-11.30 น.
น าท่านชมและรับฟังการ

ท างานในเส้นทางการก้าวสู่ความ
ส าเร็จของกลุ่ม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด
หรือ CP ภายใน

วันเสารท์ี2่ มีนาคม 2562
เช้า บรกิารอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรมDay 4



12.00-13.00น.  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร Shao Meng Restaurant ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ๊ว ไก่สับแต้จิ๋ว กุ้งแม่น ้าผัดซีอิ๊ว 
หม้อดินหมูตุ๋นน ้าแดง หม้อไฟปลาหมึก เห็ดหลินจือผัดเอ็นหอย ซีฟู้ดอบวุ้นเส้น หม้อไฟดอกกะหล่้าปลี ผัดผักตามฤดูกาล 
ซี่โครงหมูตุ๋นข้าวโพด

***เมนูด้านบนอาจจะการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล



13.30-14.30น. น้าท่านเยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ของ 
XIAOMI แบรนโทรศัพท์มือถือท่ีไดร้ับความนิยมอยา่งมากในช่วง
นี้ ให้ท่านได้ชมแนวคิดและแนวทางการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังได้ชม
สินค้าชิ้นใหม่ที่อาจจะไม่เคยเหน็ในเมืองไทย

15.30-16.00น.น าทา่นเดนิทางสู่ หาดไวธ่าน ย่านเก่าแก่ในตัว
เมืองเซี่ยงไฮ้ อยู่ริมแม่น้ าหวงผู่ฝั่งตะวันตก ที่มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามของหอไข่มุกและหอจนิเหมา เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง
เซี่ยงไฮ้



16.10- 17.30น. จากน้ันนําท่านสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาพิเศษของสตาร์บัคส ์สาขาที่เซี่ยงไฮ้นี้เป็น
สาขาที่สองของโลก ตั้งอยู่ที่ถนนเวสต์นานกงิ ในเซี่ยงไฮ้ มีเนื้อที่ใหญ่โตมโหฬารถึง 2,787 ตร.ม. ใหญ่กว่าร้านสตาร์บัคส์ที่ใหญ่ท่ีสุด
ในโลกท่ีซีแอทเทิลถึง 2 เท่า สตาร์บัคส์สาขาน้ีจะมอบประสบการณ์อันนา่ตื่นตาตื่นใจ ราวกับการหลุดเข้าไปอยู่ในโรงงานชอ็คโกแล
ตของวิลลี วองกา ที่ตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา (เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัจะรบัออรเ์ดอรแ์ลว้มาสัง่ลว่งหนา้ใหล้กูคา้กอ่น หลังจาก
ลูกคา้มาถงึทีร่า้นสามารถรบัเครือ่งดืม่และนัง่ในรา้น)



18.30-20.00น.  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร Red Chicken Restaurant ด้วยเมนู บะหมี่กุ้งมังกรอบเนย ไก่แดง
ป้ายทอง ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ๊ว เป่าฮื อสดนึ่งเต้าซี่ ซี่โครงหมูทอดกระเทียม กุ้งทะเลลวก ปูแดงผัดขิงอ่อน หอยเชลล์อบ
กระเทียม ผัดผักตามฤดูกาล ซุปตุ๋นเห็ดรวม (PRIVATE ROOM + MIC + ให้ท่านมอบรางวัล TOP RANK)

***เมนูด้านบนอาจจะการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล



38 Pujian Rd, TangQiao, Pudong Xinqu, Shanghai Shi,
China, 200127  Tel : 86 21 5089 9999



วันอาทติยท์ี่ 3 มีนาคม 2562
เช้า ... บริการอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารโรงแรม Day 5

09.30-11.30น. น าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครแห่งความ
เจริญรุ่งเรือง ณ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชั้น 118 ตึกที่ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่
กับตึกระฟ้าท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีนมาก่อน อย่างตึกจินเหมา ทาวเวอร์ และ
ตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ซ่ งปัจจุบันครองต าแหน่งตึกที่
สูงที่สุดในจีนและ สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกด้วยความสูงถึง 632 เมตร



12.30-13.00น. บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  Mr.SuS
Seafood Restaurant ด้วยเมนู 
ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว กุ้งอบน ้าแดงเซี่ยงไฮ้ เป็ดทอดเซี๊ยะเหมิน ไก่บ้านอบ
หม้อดิน หอยไม้ไผ่น่ึงกระเทยีม เห็ดหอมผัดไฟแดง ออส่วนแต้จิ๋ว 
ผัดผักตามฤดูกาล ซี่โครงหมูตุ๋นสมุนไพร

สมควรแก่เวลา...นาํท่านเดินทางสู ่ “สนามบินเซีย่งไฮ ้ผู่ตง ”
ด้วยรถบัส  ใชเ่วลาเดินทางประมาณ  45 นาที-1 ชั่วโมง
17.20 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 665
พร้อมรับการบริการอาหารและเครื่องดื่มจากพนักงานต้อนรับ
ของสายการบินไทย
21.15 น.    เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพื้น สนามบินสวุรรณภูม ิ
พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษ และประทับใจกับการท่องเที่ยวที่
ทางลีลาวดีต้ังใจมอบให้


