


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินหังโจว	-	หนิงปอ	-	เกาะผูโถวซาน	-
วัดผูจี้	-	วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป	-	องคหนานไหกวนอิม	-	เมืองโบ
ราณชางโจว	/	หังโจว

PUTUOSHAN
	XILAI	HOTEL	หรือ
เทียบเทา4

2 มหานครเซี่ยงไฮ	-	หังโจววานฮวาไหตาเฉียว	-	ถนนนานกิง	-	หาด
ไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-	อุโมงคเลเซอร

HOLIDAY	INN
EXPRESS	
HOTEL		หรือเทียบ
เทา	4*

3 วัดพระหยกขาว	-	ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	ราน
หยก

HANGZHOU	BEST
WESTERN
PREMIER	HOTEL	
หรือเทียบเทา	4*

4 ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	หมูบานชาหลงจิ่ง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ	-
สนามบินหังโจว	-	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

21	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿4,500



ชวงเชา
01.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	10	เคานเตอร	W	สายการบินแอร	ไช

นา	(CA)	โดยมีเจาหนาที	่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดิน
ทางใหกับทุกทาน
03.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองหังโจว	โดยเทีย่วบินที	่CA716
08.20	น.	เดินทางถึงสนามบิน	เมืองหังโจว	คณะผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	เมืองหนิงปอ	ซึ่งเป็นเมืองใหญอันดับสองรองจากหังโจวเป็นเมืองเล็กที่อยูติดทะเล	เมือง

หนิงปอเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองที่มีทาเรือ	ธุรกิจอุตสาหกรรม	และเป็นเมืองที่อยูระหวางทางไปเกาะ
ผูโถวซาน

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
บาย	นําทานเดินทางสูทาเรือจูเจียเจียนเพื่อโดยสารเรือขามฟากสู	เกาะผูโถวซาน	(ใชเวลาในการน่ังเรือ

ประมาณ	15	นาที)	เป็นเกาะ	1	ในจํานวน	670	เกาะ	นอยใหญของหมูเกาะตานซาน	มณฑลเจอเจียง	ซึ่งถือเป็น
เกาะพุทธคีรี	1	ใน	4	แหงของเมืองจีน	นอกเหนือจาก	จิ่วหัวซาน	มณฑลอันฮุย	งอไบ	มณฑลเสฉวน	และอูไถซาน
มณฑลซานซี	เป็นเกาะขนาดเล็กมีเน้ือที่ประมาณ	11.82	ตารางกิโลเมตร	มีสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่สักการ
บูชาเจาแมกวนอิมหลายวัด	และวิหารที่สรางขึน้ตั้งแตราชวงศถังและซงรวมอยูดวย

นําทานเดินทางสู	วัดผูจี้	ซึ่งวัดแหงแรกมีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะผูโถวซานสักการะเจาแมกวนอิมปางน่ัง
สมาธิที่ใหญที่สุดกินเน้ือที่ประมาณ	37,019	ตารางเมตร	วิหารตาเยวียนทงเป็นวิหารที่ใหญที่สุดของวัดมี
ความยาว	47	เมตรลึก	29	เมตร	และสูง	21	เมตร	จะแตกตางจากวัดพุทธทั่วไป	เน่ืองจากมีองคเจาแมกวนอิมเป็น
พระประธานสูง	8.8	เมตร

จากน้ันเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป	เป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยูบนโขดหินริมทะเล	ผานสวนไผมวง
สูวัดไผมวงประมาณ	200	เมตรเป็นที่ประดิษฐาน	องคเจาแมกวนอิมที่แกะสลักจากไม	ทาทับดวยสีทอง	เป็น
องคเจาแมกวนอิมองคแรกของเกาะผูโถวซาน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	916	ตรงกับสมัยราชวงศถัง	เป็นยุคเจริญ
รุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน	เลากันวาหลวงพอฮุยเออซึ่งเป็นพระภิกษุจากประเทศญี่ป ุน	ที่เดินทางมา
ศึกษาธรรมในจีนเป็นครั้งที่สาม	ไดอัญเชิญองคเจาแมกวนอิมจากอูไถซาน	มณฑลซานซี	เพื่อนํากลับไปยัง
ประเทศญี่ป ุน	ขณะที่ผานเกาะผูโถวซานไดเกิดพายุฝน	ไดอาศัยบริเวณสวนไผมวงน้ี	เป็นที่หลบฝนอยูเป็นเวลา
นานเขาใจวาองคเจาแมกวนอิมไมรับเชิญไปญี่ป ุนดังน้ันจึงรวมกับชาวพื้นเมืองสรางศาลเล็กๆ	ไวในบริเวณดัง
กลาว	พรอมตั้งชื่อศาลแหงน้ีวา	“วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป”	บริเวณน้ีสามารถชมถํ้าเฉาหยินตง	ซึ่งเป็น
สถานที่ปรากฏตัวของเจาแมกวนอิมและหลักศิลาจารึก	เตือนวา	“หามตามไปและหามจุดตะเกียงน้ิว”พรอมทั้ง
สามารถชมพระนอนในทะเล

นําทานสักการะ	พระโพธิส์ัตวกวนอิม	(หนานไหกวนอิม)	องคใหญและงดงามที่สุดในเกาะ	สูงถึง	28	เมตร
ซึ่งประดิษฐานอยูที่ตําหนักริมทะเล	อันเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวผูถอซานใหความเคารพนับถือมากกวา	2,000
ปี

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่PUTUOSHAN	XILAI	HOTEL	หรือเทียบเทา4*



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองหังโจว	อยูในเมืองหังโจวที่	โดดเดนดวยความงดงามทาง
ธรรมชาติ	และสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกรักษาไวอยางดี	จึงทําใหเมือง
หลวงแหงราชวงศซง	(Song	Dynasty)	ในอดีตน้ีเป็นหน่ึงในเมืองที่สวยงาม
ที่สุดของจีน	เมืองเพื่อนบานที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตก็นับเป็นเมืองยอด
นิยมที่ถูกยกยองวาเป็น	“เมืองที่งดงามที่สุดของจีน”	ตั้งอยูราวๆ	180	กิโลเมตร
จากเซี่ยงไฮ	หางโจวครองตําแหนงแหลงทองเที่ยวยอดนิยม

เป็นเมืองทาทางทะเล	ตั้งอยูทางตะวันออกของประเทศจีน	ทางตะวันออกเฉียง
เหนือของมณฑลเจอเจียง	จากการสํารวจสํามะโนประชากรในปี	ค.ศ.	2010
เทศบาลเมืองมีประชากร	7,605,700	คน	โดยประชากร	3,491,000	อาศัยอยูใน
เขตเมืองซึ่งมี	6	เขต	เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานที่เมืองน้ีในคริสตศตวรรษที่	8	ตอมา
โปรตุเกสไดตั้งสถานีการคาในคริสตศตวรรษที่	17	และไดทําสัญญาใหจีนเปิด
เป็นเมืองทาสนธิสัญญาตามสนธิสัญญานานกิง	ค.ศ.	1842	ตอมาไดกําหนดให
เป็นเมืองเปิดในปี	ค.ศ.	1984	เพื่อกระตุนการลงทุนจากตางประเทศ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ผูโถวซัน	เป็นเกาะหน่ึงที่ขึน้กับเกาะโจวซัน	(Zhou	Shan)	ในมณฑลเจอเจียง
(Zhejiang)	ติดกับเมืองหนิงโป	(Ningbo)	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลน้ี
สันนิษฐานวา	เจาแมกวนอิมไดมาน่ังสมาธิและบําเพ็ญตนจนบรรลุเป็น	พระ
โพธิสัตว	ณ.บนเกาะแหงน้ี	จึงมีประชาชนชาวจีนมากราบไหวที่เกาะแหงน้ีเป็น
จํานวนมากทุกๆปี

วัดแหงแรก	มีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะ	ผูโถวซาน	สักการเจาแมกวนอิมปาง
น่ังสมาธิที่ใหญที่สุด	กินเน้ือที่ประมาณ	37,019	ตารางเมตร	วิหารตาเยวียนทง
เป็นวิหารที่ใหญที่สุดของวัดมีความยาว	47	เมตรลึก	29	เมตร	และสูง	21	เมตร
จะแตกตางจากวัดพุทธทั่วไป	เน่ืองจากมีองคเจาแมกวนอิมเป็นพระประธานสูง
8.8	เมตร

ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอนหินใหญไว
บนหลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น	เมื่อทหารของฝายศัตรูไดเห็นวา
แมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี	ถาเป็นคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลัง
มากมายยากจะตอสู	จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาว
เมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึน้ในสมัยราชวงศถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอด
แหงหน่ึงในตาหลี่



องคหนานไหกวนอิม	ชาวจีนเชื่อวา	ทานเป็นตัวละครรอง	ใน	วรรณกรรมเรื่อง
ไซอิ่ว	เพราะเมื่อคราวที่	ซุนหงอคง	มีทาผิดปกติ	เจาแมกวนอิมนํา	เชือก
ประหลาด	และก็มา	บอกพระถังซําจัง๋วา	จงรับรัดเกลาน้ีไป	ถาหากสวมไปแลว
แลวพูดวา	รัดเกลา	รอบเดียว	ก็จะปวดหัวเหมือน	มีสิ่งใดมัดหัว	สวนอีกความ
เชื่อหน่ึงคือ	ทานสถิตย	ณ	เกาะผูโถวซาน	และปฏิบัติธรรม	ณ	ที่น่ัน	(ปัจจุบันมี
เทวรูปองคใหญ	เป็น	เจาแมกวนอิมปางทรงธรรมจักร	ในพระหัตถซาย	สวน
พระหัตถขวาทําพระกิริยาหาม	มองไปที่	ทะเลใต	เรียกวา	หนานไหกวนอิม(��
�))	และ	มีอัครสาวก	ยืนขนาบกัน	น่ันก็คือ	พระสุธนกุมาร	และธิดาพญามังกร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	PUTUOSHAN		XILAI	HOTEL	หรือเทียบเทา4

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทาง	สูมหานครเซีย่งไฮเป็นเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ	ของภูมิภาคทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ	การคา	การเงิน	การลงทุน	รวมถึง	ดานแฟชั่น	และการทองเที่ยว	เซี่ยงไฮจึงนับเป็นความภาคภูมิใจ
ของชาวจีน	โดยถือไดวาเซี่ยงไฮเป็นสัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัยโดยผาน
HANGZHOU	BAY	BRIDGE	“หังโจววานฮวาไหตาเฉียว”สะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสรางโดย
วิศวกรชาวจีนโดยการรวมทุนของบริษทัเอกชนจีนมูลคาการกอสราง	15,000	ลานหยวนจีน
ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
บาย	นําทานสู	รานนวดฝ าเทาและยาบัวหิมะ	พรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน	เป็นยาแก

น้ํารอนลวกเป าฟ ูหลิง	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและใหทานไดนวดฝาเทาผอนคลายกับยาสูตรพิเศษ	หมายเหตุ
:	ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความประสงคจะไมแช
เทาและนวดฝ าเทา	...กรุณาจายเพิม่ทานละ	300	หยวน	)

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง	ถนนนานกิง	ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย	หรือยานออรชารด
ของสิงคโปร	มีความยาวประมาณ	5	กิโลเมตร	มีหางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเป็นยานที่คึกคักและ
ทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ

นําทานสู	บริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4
กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑนานาชาติ”	ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ
อีกทั้งถือเป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ	แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ	ตลอดแนวยาวของไวทันเป็น
แหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทา	4*



	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

HANGZHOU	BAY	BRIDGE	“หังโจววานฮวาไหตาเฉียว”สะพานขามทะเลที่
ยาวที่สุดในโลกสรางโดยวิศวกรชาวจีนโดยการรวมทุนของบริษทัเอกชนจีน
มูลคาการกอสราง	15,000	ลานหยวนจีน	(ประมาณ	69,000	ลานบาท)	มี
ความยาว	36	กมอาจเรียกวา	“สะพานสายรุง”	เพราะทุกๆ	5	กิโลเมตรสีของ
สะพานจะเปลี่ยนตาม	7	สีของรุงกินน้ํา	คือ	มวง	คราม	น้ําเงิน	เขียว	เหลือ	แสด
แดง	สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	2008	โดยสามารถรองรับรถยนตไดถึงวันละ	45,000-
50,000	คัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	HOLIDAY	INN	EXPRESS		HOTEL		หรือเทียบเทา	4*



ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความประสงคจะไม
แชเทาและนวดฝ าเทา	...กรุณาจายเพิม่ทานละ	300	หยวน	)

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา(แบบกลอง)
นําทานชม	วัดพระหยกขาว	”	ตั้งอยูบนถนนอานเหยี่ยนในเขตผูถอ	กลางเมืองเซี่ยงไฮ	เป็นวัดศูนยรวมจิตใจ

ของชาวพุทธใน	เซี่ยงไฮ	และเป็นวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการเป็นจํานวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ	ภายในวัด
มีพระพุทธรูปปางน่ังทั้ง	2	องค	สลักจากหยกทั้งแทง	แสงสวางและ	แสงสะทอนของหยกขาวน้ันทําใหองค
พระพุทธรูปมีความงดงามสวางเจิดจายิ่งขึน้	องคพระพุทธรูปปางน่ังมีความสูง	190	เซนติเมตร	และ	หุมดวย
เพชรพลอย	หินมโนรา	และ	มรกต	แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและตรัสรูแจงพระพุทธเจา	สวนพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน	มีความยาว	96	เซนติเมตร	นอนเอียงดานขวาและหนุนพระเศียรดวยพระหัตถขวาและพระหัตถซาย
วางบนขาดานซาย	ลักษณะเชนน้ีเรียกวา	ปรินิพพาน	ใบหนาน่ิงสงบแสดงถึง	สันติสุข	ของพระศากยมุนี

นําทานแวะชมอัญมณีลํ้าคา	หยก	เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใส	แลวจะชวย
ปองกันอันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อ
เสียงของประเทศ

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ตลาดเฉินหวังเมีย่ว	หรือที่เรียกกันวา	ศาลเจาพอหลักเมือง	เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	ซึ่งได

กลายเป็นศูนยรวมสินคาและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮซึ่งมีการผสมผสานระหวาง
อดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว	ซึ่งเป็นยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ	ใหทานอิสระชอปป้ิง
ตามอัธยาศัย

นําทานเยี่ยมชม	รานผาไหม	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	ผาพันคอ	ฯลฯ	ชมวิธีการนําเสนไหม
ออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม	เหมาะกับการซื้อเป็น
ทั้งของฝากและใชเอง

เดินทางสูเมืองหังโจว	เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรความเป็นมายาวนาน	ปรากกฎรองรอยในสมัยราชวงศฉิน
มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง	สมัยราชวงศสุยเปลี่ยนเป็นหังโจว	ตอมาในสมัยราชวงศซงไดตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง
หังโจวเป็นเมืองงดงามดวยธรรมชาติ	ทั้งภูเขา	ทะเลสาบ	ตนไม	และสวนจนไดรับสมญานามวา	“สวรรคบนดิน”
เน่ืองจาก	ซูโจว+หังโจว	=ซูหัง	แปลวา	“ฟากฟามีสรวงสวรรค	บนผืนปฐพีก็มี	ซู	หัง”	ใชเวลาเดินทางประมาณ3
ชั่วโมง

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	HANGZHOU	BEST	WESTERN	PREMIER	HOTEL	หรือเทียบเทา	4*

	รับประทานอาหารเชา(แบบกลอง)

วัดพระหยกขาว	ตั้งอยูบนถนนอานเหยี่ยนในเขตผูถอ	เมืองเซี่ยงไฮ	เป็นศูนย
รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮและเป็นวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการเป็น
จํานวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ	ในปี	ค.ศ.	1876	ตรงกับรัชสมัยกวางสูฮองเตแหง
ราชวงศชิง	มีพระภิกษุจากเกาะผูถอซานคือหลวงพอฮุยเกินไดเจริญรอยพระ
ถังซําจัง๋เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยังประเทศอินเดีย	ขากลับเดินทางผาน
ประเทศพมาไดอัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง	5	องคดวยกันและได
มอบใหชาวเซี่ยงไฮ	2	องค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

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

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	HANGZHOU	BEST	WESTERN	PREMIER	HOTEL		หรือเทียบเทา	4*

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	ชมความงามของธรรมชาติ	ซึ่งทะเลสาบซีหู	ถือเป็นทะเลสาบที่มีความ

สวยงามติดอันดับตนๆ	ของจีน	โดยเมื่อมองจากฝ่ัง	จะพบทิวทัศนกวางขวาง	ลอมรอบดวยภูเขาทั้ง	3	ดาน	พื้นน้ํา
ที่ใสสะอาดราวกับกระจก	ซึ่งสะทอนกับภูเขารูปทรงสวยงามพรอมบรรดาเหลาพฤกษานานาพรรณ	ทําให
ทะเลสาบแหงน้ี	กลายเป็นแรงบันดาลใจของเหลานักกวี	และนักประพันธทุกยุคทุกสมัยหลายทาน	ชม
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	มีเน้ือที่	5.66	ตารางกิโลเมตร	ความยาวโดยรอบ
ประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร	ชมโคมไฟ	3	โคมทับแสงในบึงน้ําลึก	**หมายเหตุ	:	หากกรุป
ออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา**

สมควรแกเวลา	นําทานชม	หมูบานใบชาหลงจิง่	ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน	ใหทานไดชิมชา
เพื่อสุขภาพ

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานอิสระชอปป้ิงที่	ถนนโบราณเหอฟังเจีย่	สินคามากมาย	เป็น	ใหทานซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก

เชน	เสื้อผา	กระเปา	รองเทา	ของที่ระลึกตางๆ
นําทานเขาชมสวนฮัว่กัง่กวนหยู	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่กวางขวาง	จัดพื้นที่ภายในไวอยางสวยงาม

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
22.40	น.	อําลาเมืองหังโจว	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CA715



**หมายเหตุ	:	หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา**

01.35	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ……

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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”

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินเมืองหังโจว	อยูในเมืองหังโจวที่	โดดเดนดวยความงดงามทาง
ธรรมชาติ	และสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกรักษาไวอยางดี	จึงทําใหเมือง
หลวงแหงราชวงศซง	(Song	Dynasty)	ในอดีตน้ีเป็นหน่ึงในเมืองที่สวยงาม
ที่สุดของจีน	เมืองเพื่อนบานที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตก็นับเป็นเมืองยอด
นิยมที่ถูกยกยองวาเป็น	“เมืองที่งดงามที่สุดของจีน”	ตั้งอยูราวๆ	180	กิโลเมตร
จากเซี่ยงไฮ	หางโจวครองตําแหนงแหลงทองเที่ยวยอดนิยม



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอน
เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

3.ราคาน้ียังไมรวมคาวีซากรุป	อีกทานละ	1,000	บาท
4.ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	120	หยวน/ทริป**

กรณีคณะออกเดินทางได	
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

ขอควรทราบ	:	
รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานนวดฝาเทา+บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรม

ทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทาน
แวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับ
ใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึง	ตามเวลาที่รานกําหนด...และไมเขารวมกิจกรรมที่ทางรานจัดไวให	ขอสงวน
สิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	300	หยวน	ตอทาน	ตอราน

1	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับทาง
บริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา
75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]	ความครอบคลุมผู
เอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

7.รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
8.น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน23กิโลกรัม,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บหมายเหตุ:	สายการบินแอรไชนา	CA	ใหกระเปาสัมภาระที่โหลดใตทองเครื่องไดทานละ1ใบมีน้ําหนักไม
เกิน23กิโลกรัมและขนาดของกระเปาตองมีขนาดโดยรอบของกระเปารวมแลวไมเกิน158เซนติเมตร	(กวาง+ยาว
+สูง)	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ1ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน7กิโลกรัมถาน้ําหนักและขนาดของกระเปาสัมภาระ
เกินกวาที่สายการบินกําหนดไวจะตองเสียสวนที่เกินเป็นจํานวนเงิน200	USD	หรือ1,300หยวนตอใบ

9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	กระเปาเดินทาง



2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มเติมตามที่สายการบินกําหนด

3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาวีซาเขาประเทศจีนพาสปอรตไทย	(วีซากรุป—ใชสําเนาหนาพาสอยางเดียว+เบอรโทร)

**เป็นวีซากรุป	ตองไป-กลับพรอมกรุป	หากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
ครั้งอื่นๆได	/	กรณีที่ลูกคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง	หักคืน	1,000	บาท	/	กรณีตองการยื่นเป็นวีซาเดี่ยว	เก็บคา
สวนตางเพิ่มทานละ	500	บาท	**	ดังน้ัน	กรณีลูกคามีวีซาแลว	กรุณาแจงใหทราบลวงหนา	**

8.คาทิปไกด	ทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	120	หยวน/ทริป

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	หามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หาม

ใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือRe-Entryดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2อาทิตย

12.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม3,560บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

-	เอกสารทีต่องเตรียม	
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย2หนาเต็ม	

2.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
หามใสเสื้อสีขาว	หามใสชุดขาราชการ	ชุดนักศึกษา	หรือชุดครุย	รับปริญญา	ตองไมสวมหมวก	ไมสวมแวนตาดํา	ตอง



เห็นใบหู
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท	(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชง

เกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด
อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวี
เดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
ประกาศ	
เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่ง
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	

1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน

11.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจราจร	**



1แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด
2	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


