


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	เมืองโบราณชาง
โจว	/	หังโจว	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	หมูบานชาหลงจิ่ง	-	ถนนโบ
ราณเหอฝ่ังเจีย

พักที่	RELAX	HOTEL
SHITAN	เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว	หรือระดับ
เดียวกัน	

3 เมืองอูซี	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	พระใหญหลิงซานตาฝอ	-
มหานครเซี่ยงไฮ	-	เซี่ยงไฮทาวเวอร

พักที่	NEW	YANGTE
HOTEL	เทียบเทาระดับ
4	ดาว	หรือระดับ
เดียวกัน

4 อุโมงคเลเซอร	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-	ถนนนานกิง	-
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	รานหยก

พักที่		NEW	YANGTE
HOTEL	เทียบเทาระดับ
4	ดาว	หรือระดับ
เดียวกัน

5 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนานาชาติผูตง



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ังจัดที่น่ังแบบ	3-3-3	มีบริการ
SNACK	BOX	ทั้งขาไปและขากลับ(น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย)

21.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชั้น	3	ประตูหมายเลข	1	เคานเตอร	2	สายการบิน	AIR
ASIA	X	(XJ)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน	(มีบริการ
SNACK	BOX)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

00.15	น.	นําทุกทานเหินฟาสู	มหานครเซีย่งไฮ	ประเทศจีน	โดย	เทีย่วบินที	่XJ760	ระหวางเดินทาง	(มี
บริการ	SNACK	BOX)

05.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง	ประเทศจีน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระ
นําทานเดินทางเขาสู	มหานครเซีย่งไฮ	มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี

เป็นศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต	มีพื้นที่	6,200	ตร.กม.	มีประชากรประมาณ
14	ลานคน	เป็นเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต	ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา	“นครปารีส
แหงตะวันออก”
เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองหังโจว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ช.ม.)	เมืองเอกของมณฑลเจอเจียง	1	ใน	6	นคร

โบราณของจีน	เป็นศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม	แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหง
หน่ึงของประเทศจีน
เทีย่ง
นําทาน	ลองเรือชมทะเลสาบซีหู	ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา	“ซีหูเหมือนนางไซซี	ไซซีสวยทุกอริยาบท

ซีหูสวยทุกฤดูกาล”	ลองเขาสูเขตทะเลสาบซีหูใหม	ลอด	3	สะพานดังเขาสูเขตทะเลสาบซีหูเกา	ชมทิวทัศนสิบ
แหงของทะเลสาบซีหู	ซึ่งไดแก	ตวนฉานเสียน	ซานถาน	อิ้นเหยิน	และหนานผิงอวนจง
อิสระใหทานไดดื่มดํ่ ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผอนคลาย
นําทานชม	หมูบานชาหลงจิง่	แหลงผลิตใบชาที่ขึน้ชื่อของหังโจว	ใบชา	“หลงจิ่ง”	ซึ่งแปลวา	ชาบอมังกร	ของ

ทะเลสาบซีหูน้ัน	เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหน่ึงของประเทศจีน	กลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบ	ปาก
จะหอมตลอดวัน”	นอกจากจะมีไรชาอันกวางใหญใหชมแลว	ยังจะไดชมกระบวนการผลิตใบชาแหงและชิมชา
ดวย
นําทานสู	ถนนโบราณเหอฟางเจีย่	ตั้งอยูเชิงเขาอูซันของเมืองหังโจว	เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น

ประวัติศาสตร	และวัฒนธรรมอันเกาแกของหางโจไดอยางดี	ในสมัยราชวงศซงของจีนเมื่อ	880	กวาปีกอน	ถนน
เหอฝ่ังเจียเป็นศูนยกลางทางวัฒนธรรม	เศรษฐกิจและการคาในสมัยน้ัน	ในปัจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิม	สอง
ขางถนนสายน้ีสวนใหญเป็นรานคาทั่วไป



	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมืองหางโจว	ซึ่ง
เป็นเมืองเกาแก	1	ใน	6	ของประเทศจีน	ปัจจุบันหางโจว	ถือเป็นเมืองที่อยูใน
เขตภาคตะวันออกที่ไดรับการพัฒนาอยางสูงสุดแลว	ดังน้ันหางโจวจึงเป็นที่
รูจักกันเป็นอยางดีวา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ	มีวัฒนธรรมที่
ยาวนาน	และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหน่ึงของประเทศจีน
รวมทั้งมั่งคั่งไปดวยเภสัชอุตสาหกรรม	และสถาบันศิลปะมากมาย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทะเลสาบซีหู	หรือ	ทะเลสาบตะวันตก	เป็นที่สวยที่สุดในเมืองจีน	ไดชื่อวาเป็น
ดินแดนแหงขุนเขาและสายน้ํา	ที่ไดสมญาไขมุกแหงเมืองหังโจว	หากไดลอง
ทะเลสาบซีหูเพื่อชมความงามก็ตองไมพลาดจุดชมวิวที่สําคัญคือเจดีย
เหลยเฟิง	เป็นเจดีย	8	เหลี่ยม	สูง	5	ชั้น

หรือ	หมูบานใบชาบอมังกร	หมูบานชาที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากที่สุด
แหงหน่ึงของจีน	โดยหมูบานหลงจิ่งน้ันอยูในเขตเมืองหางโจว	(Hangzhou)
เมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	(Zhejiang)	และยังเป็นเมืองเกาแก	1	ใน	6	ของ
ประเทศจีนอีกดวย	เป็นหมูบานที่มีชื่อเสียงเรื่องใบชาชั้นดีที่สุดชนิดหน่ึงของ
ประเทศจีน	กลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบ	ปากจะหอมตลอดวัน”

เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูไกขอทาน	และเมนูหมูพันปี
	พักที่	RELAX	HOTEL	SHITAN	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน	

เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองอูซี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ซึ่งไดรับการขนานนามวา	เซี่ยงไฮนอย

เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ	ทะเลสาบไทหู	เป็น	1	ใน	5	แหงทะเลสาบน้ําจืดที่มี
ขนาดใหญของจีน	เป็นเมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปีในยุคราชวงศโจวและฉิน
ระหวางทางนําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม

เชนผาหม	เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
เทีย่ง	
นําทานสักการะ	พระใหญหลิงซานตาฝอ	(รวมรถราง)
นําทานชม	พระพุทธรูปปางหามญาติทองสําริดองคใหญ	ที่เขาหลิงซาน	ซึ่งมีความสูง	88	เมตร	หนัก	700

ตัน	ประทับอยูบนเนินเขาหลิงซาน	หันพระพักตรออกสูทะเลสาบไทหู	เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตรงดงาม
ทานชม	หอพระพุทธ	ซึ่งสรางขึน้ใหมไดอยางสวยงาม	ชมศาลาฝานกง	ตั้งอยูริมทะเลสาบไทหูที่กวางใหญ

ซึ่งใชเป็นสถานที่จัดการประชุมพุทธศาสนาโลก	ครั้งที่	2	เป็นกลุมสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญอลังการ
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเซีย่งไฮ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
ระหวางทาง	นําทานแวะชม	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด	ที่เพาะเลี้ยงใน

ทะเลสาบ
นําทานขึน้ตึก	SHANGHAI	TOWER	(ชัน้	118)	ใหทานไดเพลิดเพลินในการชมวิวมหานครเซี่ยงไฮจากมุมสูง

ตึกเซี่ยงไฮ	ทาวนเวอรถูกสรางขึน้เคียงคูกับตึกระฟาที่เคยสูงที่สุดในจีนมากอน	ปัจจุบันครองตําแหนงตึกที่สูง
ที่สุดในจีน	และสูงเป็นอันดับ	2	ของโลก	นอกจากน้ียังมีปลองลิฟตยาวที่สุดในโลกอีกดวย

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกาในมณฑลเจียงซู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	บริเวณที่
ลุมปากแมน้ําแยงซี	มีทะเลสาบไทหูพาดผานแบงเมืองออกเป็นสองสวน	ทาง
ทิศจะวันตกมีอาณาเขตติดกับฉางโจว	และทางทิศตะวันออกติดกับซูโจว
เน่ืองจากเป็นเมืองที่ไดรับการพัฒนาเมื่อไมนานมาน้ี	จึงถูกขนานนามวา
"เซี่ยงไฮนอย"	มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหน่ึงในเมืองตนกําเนิดอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสมัยใหมของจีน	และยังเป็นบานเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลาย
คนในสมัยศตวรรษที่	20

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูซี่โครงหมูอูซี



พระพุทธรูปปางหามญาติสัมฤทธิท์ี่ใหญที่สุดในจีน	ที่เขาหลิงซาน	พระใหญ
หลิงซานตาฝอ	มีความสูง	88	เมตร	หนัก	700	ตัน	ยืนอยูบนเนินเขาหลิงซาน
บนยอดเขาซึ่งใหญติดอันดับ	1	ใน	4	ของเมืองจีน

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

ตึก	เซี่ยงไฮ	ทาวเวอร	(ชั้น	118)	ถูกสรางขึน้เคียงคูกับตึกระฟาที่เคยสูงที่สุดใน
จีนมากอน	อยางตึก	จินเมา	ทาวเวอร	และ	ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด	ไฟแนนเชียล
เซ็นเตอร	(ตึกSWFC)	ซึ่งปัจจุบันครองตําแหนงตึกที่สูงที่สุดในจีน	และสูงเป็น
อันดับ	2	ของโลก	จากน้ัน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูเสี่ยวหลงเปา
	พักที่	NEW	YANGTE	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน

เชา
นําทานลอดผาน	อุโมงคเลเซอร	เป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน	เพื่อขามไปยังฝ่ังตรงขาม	(ใช

เวลาประมาณ	5	นาที)	ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตางๆ	ตื่นตาตื่นใจ	แสง	สี	เสียง	ภายใน
อุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง	บางชวงทําใหรูสึกเหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว	เป็น	1	ใน	5
อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮตองหามพลาด
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ซึ่งไมไดเป็นหาดทรายชายทะเลแตอยางใด	แตเป็นยานถนนริมแมน้ําที่หวงผู

ฝ่ังตะวันตก	ซึ่งอยูในยานเมืองเกา	และเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง	“เจาพอเซี่ยงไฮ”อีกทั้งยัง
สามารถมองเห็น	"หอไขมุก"	สัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจน	ใครมาเยือนเซี่ยงไฮจึงตองไปแวะชม
ความงามแบบคลาสสิกของ	“เดอะบันด”	จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินนานกิง	ถนนคนเดินที่เป็นแหลงชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	และสถานที่ทอง

เที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแหงหน่ึง
เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
นําทานสู	ตลาดเฉินหวังเมีย่ว”	หรือตลาดรอยปี	เซี่ยงไฮ	เป็นตลาดเกาของผูตง	เมืองเซี่ยงไฮอาคารบาน

เรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	แตทําเป็นรานขายของมีทั้งของพื้นเมือง
โบราณ	ของที่ระลึก	และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา	กระเปา	อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมือง
อีกมากมาย	ใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผู	ลงไป	50	เมตร	ในอุโมงคตกแตงดวยเเสง
เลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ	เป็น	1	ใน	5	อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือน
เซี่ยงไฮตองไมพลาดชม	อุโมงคเลเซอรเป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีนภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ
แสง	สี	เสียง	ภายในอุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง	บางชวงทําใหรูสึก
เหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว	อุโมงคเลเซอรมีความลึกลงไปจาก
พื้นแมน้ํา	9	เมตร	ความยาว	646.70	เมตร	สรางเสร็จ	เมื่อปี	ค.ศ.	2000	รถ
อุโมงคน้ีสามารถ	รับ–สงนักทองเที่ยวไดชั่วโมงละ	5,280	คน	อุโมงคเลเซอรมี
คาบริการคือ	ถาลอดไปอยางเดียว	45	หยวน	(ประมาณ	225	บาท)	ถาไปกลับ
55	หยวน	(ประมาณ	275	บาท)	รถรางสามารถจุคนไดถึง	30	คน	ทุกคนตองยืน
ไป	เพราะใชเวลาสั้น	ๆ	มีบานหนาตางและประตูเป็นกระจกรอบคัน	ทําใหมอง
เห็นแสงสีในอุโมงคไดชัดเจน

หาดไวทัน	หรือหาดเจาพอเซี่ยงไฮ	เป็นยานเมืองเกาของมหานคร	ที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก	เพราะครั้ง	หน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของ
ชาวตางชาติ	ปัจจุบันเป็นที่ที่ผูคนนิยมเดินเลน	ทอดนอง	แวะชมความงามแบบ
คลาสสิก	ถนนเรียบแมน้ํา	แตเดิมน้ันบริเวณแหงน้ี	เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา
และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ	ในสมัยอาณานิคม

ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาด
ซื้อขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	ตั้งอยูฝ่ังผูซี	กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝ่ัง
ตะวันตกของ	“เดอะ	บันด”	ถึง	“พีเพิลส	สแควร”	เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วโลก	ชวงเทศกาล	ตรุษจีน	ปีใหม	และคริสตมาส	ชาวเซี่ยงไฮ
และนักทองเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี	พื้นที่ดาน
ตะวันออกของนานจิงอนุรักษเป็นถนนคนเดิน	ถือเป็นอีกยานที่นาเดินนาช็อป
ที่สุดในเซี่ยงไฮ	เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูไกแดง

เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว	เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง	ชวยสราง
เมืองใหนาอยู	ลดความตึงเครียดของชีวิตเมืองไดดี	อาคารบานเรือนบริเวณน้ี
เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	สีสันรานคาตางๆ	ที่ตกแตง
สไตลสถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน	ทั้งรานขายอาหาร	รานขนมพื้นเมือง	ราน
กาแฟดัง	ของที่ระลึกตางๆ	มากมาย	ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญที่นอกจะทําให
ทานไดของที่ถูกใจแลวและยังไดอิ่มเอมกับบรรยากาศความสวยงามอีกดวย

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
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03.00	น.	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง
เชา

06.50	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสู	ประเทศไทย	โดย	สายการบิน	AIR	ASIA	X	เที่ยวบินที่	X761	ระหวาง
เดินทาง	(มีบริการ	SNACK	BOX)

10.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ...

	บริการอาหารเชาแบบกลอง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	ตองชําระเงินคาบริการเต็มจํานวน	ภายใน	3	วันหลังจากทําการยืนยันการ
จอง

2.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

3.	คณะทัวรครบ	20	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	(สําหรับทานที่เดินทางไปและกลับพรอมคณะเทาน้ัน)

คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเทีย่วผูเดิน



ทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,500	บาท**

คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีน
หนังสือเดินทาง	ทีมี่อายุเหลือมากกวา	6	เดือน	มีสภาพสมบูรณ	ไมชํารุด	มีหนาวางสําหรับติดหนาวีซาและ

ประทับตราเขา-ออก	อยางนอย	3	หนาเต็ม	หากมีหนังสือเดินทางเลมเกาที่มีวีซาจีน	ใหแนบมาดวย
•	รูปถายสี	ฉากหลังสีขาว	ขนาด	3.5*4.5	ซ.ม.	จํานวน	2	รูป	สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย	/	รูปถาย

สติก๊เกอร	/	รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ	/หามใสเสื้อแขนกุด	และหามใสเสื้อสีขาว	ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลัง
ตองเป็นสีขาว)

•	หลักฐานสวนตัว	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประชาชน,	สําเนาทะเบียนสมรส,	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	(ถา
มี)

•	แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน	ที่กรอกรายละเอียดชัดเจนและถูกตอง
เงื่อนไขเอกสารเพิม่เติมการยื่นวีซาประเภทตางๆ

•	เอกสารเพิม่เติมกรณีผูเยาว	
-อายุ	6-18	ปีบริบูรณ	ใช	สําเนาสูติบัตร	พรอมสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา

-อายุตํ่ ากวา	6	ปีบริบูรณ	ใช	สูติบัตร	(ฉบับจริง)	พรอมสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
•	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	ไมไดเดินทางพรอมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง	ตองใหบิดาและมารดาทําหนังสือ

ยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ	จากอําเภอหรือเขตที่ทานอยู
•	กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก	มีสถานะหยาหรือหมาย	ตองแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลักหลังทายใบหยา

มาดวย	เพื่อยืนยันการปกครองบุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย
•	กรณีเป็นสาวประเภทสอง	(ลักษณะการแตงกายเป็นสตรี)	ตองยื่นหนังสือรับรองการทํางาน,	จดหมายชี้แจง

ตนเอง	และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง	6	เดือน	(ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวที่สถานทูต)	และ
สามารถพํานักอยูในประเทศจีนไดไมเกิน	7	วันเทาน้ัน

•	กรณีชาวตางชาติทีท่ํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย	ตองยื่น	ใบอนุญาตทํางาน	(ถามี),	จดหมายชี้แจง
ตนเองพรอมรายละเอียดที่อยูที่ชัดเจน	สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง	6	เดือน	(ในบางกรณีอาจตอง
ไปแสดงตัวที่สถานทูต)	โดยมีคาบริการเพิ่ม	500-1000	บาท

•	ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา	Re-Entry	Permit	ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพื่อยื่นวีซา
•	บริษทัฯ	สงวนสิทธิไ์มรับยื่นวีซากรณีดังน้ี
หนังสือเดินทางตางดาว	(เลมสีเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเองที่สถานทูตจีน

โดยตรง	/	กรณีเป็น	พระภิกษุ/สามเณร
•	ผูที่ประสงคใช	หนังสือเดินทางราชการ	หรือใชบัตร	APEC	ในการเดินทาง	ไมตองทําวีซาจีน	แตทานจะตอง	รับผิด

ชอบในการขออนุญาตเขา-ออกประเทศดวยตนเอง
อัตราคาธรรมเนียมวีซา	(เพิม่เติม)	ในกรณียื่นดวน	และสําหรับชาวตางชาติ

1.	กรณียื่นวีซาดวน	(ใชเวลาดําเนินการ	2-3	วันทําการ)

-	คาใชจายเพิ่มเติม	ทานละ	1,100	บาท	(สําหรับพาสปอรตไทยและพาสปอรตตางชาติ)
2.	กรณียื่นวีซาดวนพิเศษ	(ใชเวลาดําเนินการ	1	วันทําการ)

-	คาใชจายเพิ่มเติม	ทานละ	1,700	บาท	(สําหรับพาสปอรตไทยและพาสปอรตตางชาติ)
3.	พาสปอรตอเมริกา	จายเพิ่มคาวีซาประมาณ	3,600	บาท

หมายเหตุ	:
•	ผูยื่นขอวีซาตองใหขอมูลที่ถูกตองกับสถานทูต	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจ)	การบิดเบือนขอมูลประการ

ใดก็ตาม	อาจถูกระงับการออกวีซา	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมมีนโยบายคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลว

•	ทางบริษทัฯ	บริการยื่นวีซาประเภททองเที่ยวแบบเขาออก	1	ครั้ง	ใหแกทานซึ่งดําเนินการยื่นเป็นหมูคณะและ
เป็นการยื่นแบบปรกติ	4	วันทําการเทาน้ัน

•	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	ซึ่งบางครั้งบริษทัทัวร
ไมทราบลวงหนาและอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณพรอมของเอกสาร



•	การปฏิเสธวีซา	อันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาล
ทองถิน่ตองการรักษาสิง่แวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการทีโ่รงแรม

4.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี
**	แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
4.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ

จํากัดจํานวน
4.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกิน

คนละ	2	กอน
4.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
5.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200	หยวน/

ทริป/ตอทาน***

หมายเหตุ	:	ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	หยก,
บัวหิมะ,	ผลิตภัณฑจากผาไหม,	รานไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร	ทางบริษทัฯ
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับ
ความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุก
เมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จาก
ทานเป็นจํานวนเงิน	900	หยวน	/ทาน
โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็น

หลัก
ณ	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได

แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน

ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา	**

****คณะยืนยันการเดินทางที	่20	ทานมีหัวหนาทัวร
****เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลจีน	กําหนดใหนักทองที่ยวชอปป้ิงที่รานรัฐบาล	เด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	ตองจาย

เพิม่	2000	บาท	เน่ืองจากไมสามารถซื้อสินคาภายในรานได	****

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี



**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึง
ไมสามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดิน
ทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินทัง้หมดใหกับทานทุกกรณี**

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน	


