
#15571 ทัวรจีน เซี่ยงไฮ 5 วัน 3 คืน พระใหญหลิงซาน ลอง
เรือคลองขุดเมืองโบราณอูซี บิน CZ
ทัวรจีน เซ่ียงไฮ พระใหญหลิงซาน พิพิธภัณฑกานํ้าดินทราย หมูบานเหมยเจียอู
ลองเรือทะเลสาบซีหู หอไขมุก(ไมรวมคาตั๋วขึ้นชมวิว) หาดไวทาน รถไฟอุโมง
เลเซอร โชวกายกรรมเซ่ียงไฮ วัดพระหยกขาว ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานเซ่ียงไฮผูตง - อูซี - พระใหญหลิงซานตาฝอ - ศูนยเพาะเลี้ยงไขมุกอูซี -
พิพิธภัณฑกาน้ําชาดินทราย - คลองขุดเมืองอูซี - ลองเรือแมน้ําอูซี   

Wuxi Veegle
Sincere Hotel
หรือเทียบเทา

3 หังโจว - รานผาไหม (โรงงานผาไหม) - เหมยเจียอู - ลองเรือทะเลสาบซีหู - หังโจวเอาท
เลต   

Hangzhou
Bailisha Hotel
หรือเทียบเทา

4 เซ่ียงไฮ - รานนวดเทา (บัวหิมะ) - หอไขมุก - หาดไวทาน - อุโมงคเลเซอร - ชม
กายกรรมเซ่ียงไฮ   

Shanghai
Grace Select
Hotel หรือเทียบ
เทา

5 วัดพระหยกขาว - รานหยกจีน - ตลาดเฉินหวังเม่ียว - รานกาแฟสตารบัคส นครเซ่ียงไฮ
- ถนนนานกิง - ทาอากาศยานเซ่ียงไฮผูตง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

1 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿4,000

6 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
฿10,900 
฿9,900

฿10,900 
฿9,900

฿10,900 
฿9,900

฿4,000

15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66
฿12,900 
฿10,900

฿12,900 
฿10,900

฿12,900 
฿10,900

฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานเซ่ียงไฮผูตง - อูซี - พระใหญหลิงซานตาฝอ -
ศูนยเพาะเล้ียงไขมุกอูซี - พิพิธภัณฑกาน้ําชาดินทราย - คลอง
ขุดเมืองอูซี - ลองเรือแมน้ําอูซี

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น4 ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินไชนา
เซาเทิรนแอรไลน (CZ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให
กับทุกทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

02.00 น. ออกเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ โดยเท่ียวบินท่ี CZ8320 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผูตงเมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ ซ่ึงถือเป็นชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก (ปีค.ศ.220-280)
เป็นหมูบานชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศซงไดเปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ่ึงขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน
ค.ศ. 1848

นําทานเดินทางสู เมืองอูซี ซ่ึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาวา เมืองเซ่ียงไฮนอย เดิมมีชื่อวา ซีซานเลากันวาเมื่อสอง
พันปีกอนมีการผลิตดีบุกในเมืองน้ีและตอมาแรดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น แตบังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหน่ึงมี
ใจความวา “มีอาวุธ แผนดินจะไมสงบ หากปราศจากอาวุธแผนดินจะรมเย็นเป็นสุข” จึงไดเปล่ียนชื่อใหมวาอูซี แปลวาไมมีตะกั่ว

นําทานสู วัดพระใหญหลิงซาน (รวมรถราง) นมัสการพระใหญหลินซานตาฝอ(พระพุทธเจาปางประสูติ) จากนั้นน่ังรถกอลฟ
สูพระพุทธรูปขนาดใหญ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหามญาติ ลักษณะพระพักตรสงางาม เชิญทานไหวพระขอพรตาม
อัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ซีโครงหมูอูซี )

้ ้ ่ ่ ่



ชจากนั้นนําทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก ไขมุก ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองจีน เชน เครื่องประดับจากไขมุก ครีมไขมุก ผงไขมุก
สรอยคอสรอยขอมือ แหวน กําไล เป็นตน

นําทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑกาน้ําดินทราย เป็น พิพิธภัณฑท่ีรวบรวม ศิลปะ เครื่องป้ันดินเผา ในรูปแบบกาน้ําชาจากท่ัวทุก
สารทิศของแผนดินจีน แสดงถึงความมั่งค่ังของวัฒนธรรมการด่ืมชาท่ียาวนานในอดีต ตั้งแตพบุรุษจนถึงปัจจุบัน มากกวา
4,000 ปี

นําทาน ลองเรือคลองขุดเมืองโบราณอูซี เสนหของเมืองอูซียามค่ําคืนนั้นคือความสวยงามแสงสีของดวงไฟ ฟังเสียงน้ําไหล
ยามค่ําคืนท่ีมีเงาตึกรามบานชองท่ีสะทอนอยูในน้ํา ความสวยงามเปรียบด่ังความฝันหรือภาพวาดท่ีสวยงาม คลองขุดเมืองโบราณ
แหงน้ีเป็นท่ีนิยมสําหรับคูบาวสาวสําหรับพรีเวดด้ิงและเป็นสถานท่ียอดนิยมของเหลานักทําหนังซ่ึงผลิตผลงานทางโทรทัศนออก
มาหลายเรื่อง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Wuxi Veegle Sincere Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเซี่ยงไฮผูตง

อูซี

พระใหญหลิงซานตาฝอ

 เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง ในเขตเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นประตูหลักสูประเทศจีน รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา 17 ลานคน ในปี พ.ศ.
2549 มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของไช
นาอีสเทิรนแอรไลน และเซ่ียงไฮแอรไลน

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกาในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณท่ีลุมปาก
แมน้ําแยงซี มีทะเลสาบไทหูพาดผานแบงเมืองออกเป็นสองสวน ทางทิศจะวันตกมี
อาณาเขตติดกับฉางโจว และทางทิศตะวันออกติดกับซูโจว เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีไดรับการ
พัฒนาเมื่อไมนานมาน้ี จึงถูกขนานนามวา "เซ่ียงไฮนอย" อูซีมีชื่อเสียงในฐานะท่ีเป็น
หน่ึงในเมืองตนกําเนิดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสมัยใหมของจีน และยังเป็นบานเกิด
ของนักธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงหลายคนในสมัยศตวรรษท่ี 20

พระพุทธรูปปางหามญาติสัมฤทธิท่ี์ใหญท่ีสุดในจีน ท่ีเขาหลิงซาน พระใหญหลิงซานตาฝอ
มีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ยืนอยูบนเนินเขาหลิงซาน บนยอดเขาซ่ึงใหญติด
อันดับ 1 ใน 4 ของเมืองจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ซีโครงหมูอูซี

ศูนยเพาะเลี้ยงไขมุกอูซี บาย

ชมศูนยเพาะเล้ียงไขมุกอูซี ไขมุกเมืองอูซีเป็น ไขมุกท่ีขึ้นชื่ออันดับตนๆ ของจีน ดวยตัว
เมืองอูซีตั้งอยูใกลเคียงกับทะเลสาบไทหู ท่ีมีแหลงน้ําอันอุดมสมบูรณ หอยไขมุกน้ําจืดท่ี
เพาะเล้ียงท่ีมี ไดใหไขมุกท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ใหทานไดเลือกชมครีม
ไขมุก และผลิตภัณฑตางๆ จากไขมุก



วันท่ี 3 หังโจว - รานผาไหม (โรงงานผาไหม) - เหมยเจียอู - ลองเรือ
ทะเลสาบซีหู - หังโจวเอาทเลต

 หมายเหตุ มีบริการอาหารบนเครื่อง

พิพิธภัณฑกานํ้าชาดินทราย

คลองขุดเมืองอูซี

ลองเรือแมนํ้าอูซี

พิพิธภัณฑกาน้ําชาดินทราย เมืองอูซี เป็นพิพิธภัณฑท่ีรวบรวม ศิลปะ เครื่องป้ันดินเผา
ในรูปแบบกาน้ําชาจากท่ัวทุกสารทิศของแผนดินจีน แสดงถึงความมั่งค่ังของวัฒนธรรม
การด่ืมชาท่ียาวนานในอดีต ตั้งแตพบุรุษจนถึงปัจจุบัน มากกวา 4,000 ปี

เป็นคลองขุดขนาดใหญท่ีถูกสรางโดยแรงงานคนเพ่ือสรางเสนทางการคาและการดําเนิน
ชีวิตท่ีสําคัญในอดีต ยามค่ําคืนตามสองฝ่ังริมคลองจะมีความสวยงามของแสงสีไฟ ท่ีมีเงา
ตึกราบานชองท่ีสะทอนอยูในน้ํา ความสวยงามเปรียบด่ังความฝันหรือภาพวาดท่ีสวยงาม

ลองเรือยามราตรีเมืองอูซี เสนหของการลองเรือเมืองอูซียามค่ําคืนนั้นคือความสวยงาม
แสงสีของดวงไฟ คือฟังเสียงน้ําไหลยามค่ําคืน ท่ีมีเงาตึกรามบานชองท่ีสะทอนอยูในน้ํา
ความสวยงามเปรียบด่ังความงามด่ังความฝันหรือภาพวาดท่ีสวยงาม คลองขุดโบราณแหงน้ี
เป็นท่ีนิยมสําหรับคูบาวสาวสําหรับพรีเวดด้ิงและเป็นสถานท่ียอดนิยมของเหลานักทําหนัง
ซ่ึงผลิตผลงานทางโทรทัศนออกมาหลายเรื่อง นักทองเท่ียวจากท่ัวทุกสารทิศกําลังให
ความสนใจสถานท่ี สุดแสนโรแมนติกแหงน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Wuxi Veegle Sincere Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซ่ึงมีความมั่งค่ังมากท่ีสุดแหงหน่ึงเป็นแหลง
เภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หังโจวและซูโจววา “บนฟามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน

นําทานเขาชม โรงงานผาไหม ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาท่ีทําจากผาไหม เป็นของฝากคนทางบาน

จากนั้นนําทานสู หมูบานเหมยเจียอู (ไรชาหลงจ่ิง) แหลงผลิตใบชาเขียวท่ีขึ้นชื่อของจีน ใหทานไดชิมชาขึ้นชื่อ โดยกลาวกัน
วา “ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ไกขอทาน+หมูตงโพ)

นําทาน ลองเรือทะเลสาบซีหู ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี มีเน้ือท่ี 5.66
ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขาและอีกหน่ึงดานเป็น
เมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญมากกวา 30 แหงและสถานท่ีชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดยจุดสําคัญก็ไดแก หน่ึง
ภูเขา สองทางสามเกาะ หาทะเลสาบ และสิบทิวทัศน

่ ่ ่ ้



นําทานลองเรือผานชม สะพานขาดซ่ึงเป็นท่ีมาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึก
ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีท่ีไดรับสมญานามจากนักทองเท่ียววา “พฤกษชาติในนครินทร”

นําทานสู HANGZHOU OUTLET สถานท่ีชอปป้ิงสุดฮิตของชาวหังโจว ท่ีเต็มไปดวยสินคาเสื้อผา แฟชั่น กระเปา รองเทา
และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานเลือกชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hangzhou Bailisha Hotel หรือเทียบเทา

หังโจว

รานผาไหม (โรงงานผาไหม)

เหมยเจียอู

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นเมืองเกาแก 1 ใน 6
ของประเทศจีน ปัจจุบันหางโจว ถือเป็นเมืองท่ีอยูในเขตภาคตะวันออกท่ีไดรับการพัฒนา
อยางสูงสุดแลว ดังนั้นหางโจวจึงเป็นท่ีรูจักกันเป็นอยางดีวา เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมท่ียาวนาน และเป็นเมืองท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยสดงดงามเมืองหน่ึง
ของประเทศจีน รวมท้ังมั่งค่ังไปดวยเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะมากมาย

ผาไหม เป็นอีกสินคาของฝากของเมืองจีน ใหชมความละเอียดออนของผาไหม และเลือก
ซ้ือสินคาท่ีจากผาไหมท่ีมีเน้ือผาอันละเอียดออน เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา และอ่ืนๆ

เหมยเจียอู เป็นแหลงผลิตใบชาเขียวท่ีขึ้นชื่อของจีน ใหทานไดชิมชาขึ้นชื่อ โดยกลาวกันวา
“ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ไกขอทาน+หมูตงโพ

ลองเรือทะเลสาบซีหู บาย

ลองเรือชมทะเลสาบซีหู หรือทะเลสาบตะวันตก เป็นหน่ึงในทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในเมือง
จีน ไดชื่อวาเป็นดินแดนแหงขุนเขาและสายน้ํา ท่ีไดสมญาไขมุกแหงเมืองหังโจว หากได
ลองทะเลสาบซีหูเพ่ือชมความงามก็ตองไมพลาดจุดชมวิวท่ีสําคัญคือเจดียเหลยเฟิง เป็น
เจดีย 8 เหล่ียม สูง 5 ชั้น



วันท่ี 4 เซ่ียงไฮ - รานยาบัวหิมะนวดเทา - หอไขมุก - หาดไวทาน -
อุโมงคเลเซอร - ชมกายกรรมเซ่ียงไฮ

หังโจวเอาทเลต
เป็นเอาทเลตชอปป้ิงท่ีเป็นสถานท่ีชอปอันขึ้นชื่อของเมืองหังโจว ภายในมีสินคาแบ
รนดเนมตางๆ ใหนักทองเท่ียวไดชอปป้ิงกันตามอัธยาศัย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hangzhou Bailisha Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ เป็นเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ ของภูมิภาคท้ังทางดานเศรษฐกิจ การคา การ
เงิน การลงทุน รวมถึง ดานแฟชั่น และการทองเท่ียว เซ่ียงไฮจึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดวาเซ่ียงไฮเป็น
สัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย

จากนั้นนําทานแวะ ศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ) เปาซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจําบานท่ีมีชื่อเสียง ชมวีดีทัศนและฟัง
พรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด

หมายเหตุ : ขอความรวมมือทุกทานกรุณาแชเทา โดยไมมีคาใชจาย

นําทานถายรูปดานลาง หอไขมุก (ไมรวมคาตั๋วขึ้นชมวิว) ซ่ึงตั้งอยูฝ่ังผูตงริมแมน้ําหวงผู เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อปี ค.ศ.
1993 มีความสูง 468 เมตร ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมท่ีอยูตอนกลางของหอเป็น
หอชมวิวท่ีกวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของเซ่ียงไฮไดทุกดาน ซ่ึงปัจจุบันหอไขมุกถือเป็นสัญลักษณของเมืองเซ่ียงไฮอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมท่ีไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซ่ียงไฮ

นําทานน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู ซ่ึงเป็นอุโมงคสรางลึกลงไปจากพ้ืนแมน้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร
ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอรเป็นรูปตางๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา)

นําทานชม โชวกายกรรมเซ่ียงไฮ ซ่ึงเป็นการแสดงมีชื่อเสียง ซ่ึงทุกฉาก ตื้นเตนเราใจ ตื่นตาตื่นใจดวยชุดการแสดงท่ีผสม
ผสานระหวางกายกรรมจีนในอดีต บวกกับความทันสมัยไดอยางลงตัว

หมายเหตุ : กรณีโชวกายกรรมเซ่ียงไฮ ประกาศปิดปรับปรุง หรือไมทําการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธไมเปล่ียนแปลงราย
การใดๆทดแทน

ท่ีพัก Shanghai Grace Select Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เซี่ยงไฮ

รานนวดเทา (บัวหิมะ)

หอไขมุก

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี มีทาเรือท่ีมีจํานวนเรือ
คับค่ังท่ีสุดในโลก ในปัจจุบันเซ่ียงไฮกลายเป็นเมืองท่ีมีคนอาศัยอยูอยางหนาแนนมาก
ท่ีสุดในจีน เต็มไปดวยรานคา สิ่งกอสราง ถนนเต็มไปดวยรถ จักรยาน และผูคน

การนวดเทา เป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียดปรับสมดุลใหการไหลเวียนของ
โลหิตดวยวิธีธรรมชาติ และทานยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมของโรง
งานเปาฝ ูถังผลิตยา"บัวหิมะ"ท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของเมืองจีน

เป็นจุดแลนมารคตั้งอยูในยานผูตง หรือเขตเมืองใหมของนครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน ทาง
ดานทิศตะวันออกของแมน้ําหวงผู เต็มไปดวยตึกระฟา หอไขมุกมีลักษณะเป็นไขมุก 11
ลูก และ เสา 3 เสา ดานบนเป็นรูปไขมุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง ดานใตตรง
ฐานของหอจัดเป็นพิพิธภัณฑประวัติศาสตรเมืองเซ่ียงไฮเมืองจําลองโลกอนาคต และเมือง
วิทยาศาสตรแฟนตาซี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หาดไวทาน

อุโมงคเลเซอร

ชมกายกรรมเซี่ยงไฮ

 บาย

หาดไวทัน หรือหาดเจาพอเซ่ียงไฮ เป็นยานเมืองเกาของมหานคร ท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็น
แบบตะวันตก เพราะครั้งหน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของชาวตางชาติ ปัจจุบันเป็นท่ีท่ีผูคน
นิยมเดินเลน ทอดนอง แวะชมความงามแบบคลาสสิก ถนนเรียบแมน้ํา แตเดิมนั้น
บริเวณแหงน้ี เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ ในสมัย
อาณานิคม

เป็นอุโมงคท่ีอยูใตแมน้ําหวงผูลงไป 50 เมตร ในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอรเป็นรูป
ตางๆ ท่ีนาตื่นตาตื่นใจ ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 5 อยางท่ีนักทองเท่ียวท่ีไปเยือนเซ่ียงไฮตองไม
พลาดชม อุโมงคน้ีสรางเสร็จเมื่อปี 2000 รถอุโมงคน้ีสามารถ รับ–สงนักทองเท่ียวได
ชั่วโมงละ 5,280 คน

เป็นการแสดงกายกรรมโลดโผนของเซ่ียงไฮท่ีมีชื่อเสียง ดวยทวงทาการแสดงอันนาตื่นตา
ตื่นใจ พรอมกับชุดการแสดงท่ีผสมผสานระหวางกายกรรมจีนในอดีต บวกกับความทัน
สมัยไดอยางลงตัว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 วัดพระหยกขาว - รานหยกจีน - ตลาดเฉินหวังเม่ียว - รา
นกาแฟสตารบัคส นครเซ่ียงไฮ - ถนนนานกิง - ทาอากาศยาน
เซ่ียงไฮผูตง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความรวมมือทุกทานกรุณาแชเทาท่ีศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ) โดยไมมีคาใชจาย

กรณีโชวกายกรรมเซ่ียงไฮ ประกาศปิดปรับปรุง หรือไมทําการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธไมเปล่ียนแปลงรายการใดๆ
ทดแทน

 Shanghai Grace Select Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยูบนถนนอานเหย่ียนในเขตผูถอ กลางเมืองเซ่ียงไฮ เป็นวัดศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธใน
เซ่ียงไฮ และเป็นวัดท่ีนักทองเท่ียวเขานมัสการเป็นจํานวนมากท่ีสุดของเมืองเซ่ียงไฮ

จากนั้นแวะชมศูนยอัญมณีล้ําคา หยก เป็นเครื่องประดับท่ีนิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวยปองกันอันตราย
ไดใหทานไดเลือกซ้ือกําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เต็มอ่ิมจุใจกับเมนูพิเศษ บุฟเฟตอาหารนานาชาติ

นําทานเดินทางสู ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือท่ีเรียกกันวา วัดเทพเจาประจําเมือง เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา ซ่ึงไดกลายเป็น
ศูนยรวมสินคา และอาหารพ้ืนเมืองท่ีแสดงถึงเอกลักษณของชาวเซ่ียงไฮมีการผสมผสานระหวางอดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว
ซ่ึงเป็นยานสินคาราคาถูกท่ีมีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

นําทานสูรานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมในเซ่ียงไฮ ใหญกวาสาขาปกติ 300 เทา สําหรับสาขา
Reserve Roastery ท่ีเพ่ิงเปิดใหบริการในเซ่ียงไฮใหมหมาดเมื่อวันท่ี 6 ธ.ค.61 สาขาน้ีนอกจากความย่ิงใหญอลังการแลว ยังมี
บารจิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแทนเป็นสาขาท่ีมีบารจิบกาแฟยาวท่ีสุดในโลก

นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย หรือยานออรชารด ของสิงคโปร ถนนน้ีมี
ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีหางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเป็นยานท่ีคึกคักและทันสมัยท่ีสุดในเซ่ียงไฮ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินเซ่ียงไฮผูตง

21.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CZ8319 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

00.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วัดพระหยกขาว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดพระหยกขาว ตั้งอยูบนถนนอานเหย่ียนในเขตผูถอ เมืองเซ่ียงไฮ เป็นศูนยรวมจิตใจ
ของชาวพุทธในเซ่ียงไฮและเป็นวัดท่ีนักทองเท่ียวเขานมัสการเป็นจํานวนมากท่ีสุดของ
เซ่ียงไฮ ในปี ค.ศ. 1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสูฮองเตแหงราชวงศชิง มีพระภิกษุจากเกาะ
ผูถอซานคือหลวงพอฮุยเกินไดเจริญรอยพระถังซําจ๋ังเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยัง
ประเทศอินเดีย ขากลับเดินทางผานประเทศพมาไดอัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง
5 องคดวยกันและไดมอบใหชาวเซ่ียงไฮ 2 องค โดยมี 1 องคอยูท่ีน่ี



 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

่

รานหยกจีน
หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันล้ําคามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาท้ังมวล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตอาหารนานาชาติ

ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

รานกาแฟสตารบัคส นครเซี่ยงไฮ

ถนนนานกิง

ทาอากาศยานเซี่ยงไฮผูตง

 บาย

เดิมเป็นท่ีตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว เป็นหน่ึงในยานชอปป้ิงท่ีสําคัญของเซ่ียงไฮ อาคารบาน
เรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง มีสีสันรานคาตางๆ ท่ี
ตกแตงสไตลสถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ท้ังรานขายอาหาร รานขนมพ้ืนเมือง ราน
กาแฟดัง ของท่ีระลึกตางๆ มากมาย ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญสําหรับชอปป้ิงของฝาก
นักทองเท่ียวจะยังไดอ่ิมเอมกับบรรยากาศความสวยงามอีกดวย

เป็นรานกาแฟสตาบัคสท่ีมีความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสท่ีใหญและสวย
ท่ีสุดในโลก เปิดใหบริการ เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภายในรานมีเครื่องด่ืมหลาก
หลายมากกวา 100 ชนิด รวมท้ังเครื่องด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว นอกจากนั้นยังมี
อาหารและขนมมากมาย ในสวนเบเกอรีท่ีใชชื่อวา Princi™ ซ่ึงเป็นการรวมมือกับรานเบ
เกอรีชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย

ถนนนานกิง หรือนานจิงลู เป็นยานถนนช็อปป้ิงเกาแกท่ีสุดของเซ่ียงไฮ เป็นตลาดซ้ือ
ขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ 1920 ตั้งอยูฝ่ังผูซี กินพ้ืนท่ียาวตั้งแตฝ่ังตะวันตกของ
“เดอะ บันด” ถึง “พีเพิลส สแควร” เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมจากท่ัวโลก ชวง
เทศกาล ตรุษจีน ปีใหม และคริสตมาส ชาวเซ่ียงไฮและนักทองเท่ียวจะมารวมตัวกัน
ฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง ในเขตเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นประตูหลักสูประเทศจีน รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา 17 ลานคน ในปี พ.ศ.
2549 มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของไช
นาอีสเทิรนแอรไลน และเซ่ียงไฮแอรไลน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



มีบริการอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ

5. คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%



อัตรานี้ไมรวม:
1. กระเปาเดินทาง

2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท
วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนา

มองเห็นขอมูลชัดเจน และรูปถายสแกน1 รูป และตองสงเอกสารลวงหนา 14 วันกอนเดินทาง)

หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไมสามารถย่ืนวีซากรุป
ไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บเงินเพ่ิม ทานละ 1,800 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือทําการย่ืนคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับย่ืน
  

โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค ย่ืนคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ.  ดังตอไปน้ีตั้งแต ปี 2014
เป็นตนมา ไมสามารถย่ืนวีซาแบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองย่ืนวีซาจีนแบบเด่ียวเทานั้น และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทําการ

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน
10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี
21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย  

กรณีท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการ
เดินทางครั้งอ่ืนๆ ได และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตาม
สายการบินกําหนด

4. คาทําหนังสือเดินทาง

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป
 

วีซา
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียวเอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทยย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี 

- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท 

- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม  
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทานั้น** 

และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร 
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน

- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟัน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง

- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารย่ืน
วีซา

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง

5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรมไดท่ี http://www.consular.go.th/)           

- กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปัจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลข
โทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมท่ีมี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

่ ้



7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วัน
ทําการ (กอนออกเดินทาง)

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา  

ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2
อาทิตย 

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ 
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น

- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 

- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะ
ตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,550 บาท 

2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,900 บาท
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)

- เอกสารท่ีตองเตรียม     

1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม  

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเทานั้น] และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูป
พริ้นจากคอมพิวเตอร 

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน

- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟัน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง

- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3. ใบอนุญาตการทํางาน 

4. หนังสือวาจางในการทํางาน 

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรานท่ีแปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี

1. ชื่อเป็นชาย แตสงรูปถายท่ีดูเป็นหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก

2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช

3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา

4. นํารูปถายท่ีเป็นกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา 

ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก
ฟินแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได]

การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง
 

หมายเหตุ
้ ๋ ่



ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.-  ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน)

ราคาน้ีไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้นกรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตอง
ของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีคณะออกเดินทางได          

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
 

การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


