


1 สนามบินดอนเมือง	-	มหานครเซี่ยงไฮ

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	วัดหลิงซาน	-	พระใหญหลิงซานตาฝอ	-	ไขมุกจีน
-	เมืองซูโจว	/	ซูโจว	-	แมน้ําแยงซี	-	จัตุรัสหยวนหยง

Suzhou
Nanya
Hotelหรือ
เทียบเทา

3 เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู	-
รานใบชาจีน	-	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

Hangzhou
Relax	Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว	-	รานหยก	-	หอ
ไขมุก	-	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง	-	อุโมงคเลเซอร	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน
-	พิพิธภัณฑสถาปัตยกรรมนานาชาติ

Shanghai
Express	by
holiday
Innหรือ
เทียบเทา

5 เซี่ยงไฮดิสนียแลนด
SHANGHAI
WANXIN
HOTELหรือ
เทียบเทา

6 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินดอนเมือง

29	มิ.ย.	60	-	4	ก.ค.	60 15,900	บาท 15,900	บาท 15,900	บาท 4,900	บาท



ชวงดึก
21.30น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	(Terminal	1)	ชั้น	3	ประตู	1	แถว

ที่2สายการบินแอรเอเชียเอ็กซ(XJ)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

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

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

ชวงเชามืด
00.15น.	ออกเดินทางสู	เมืองเซีย่งไฮโดยเที่ยวบินที่XJ760	บริการSNACK	BOXบนเครื่อง
05.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติผูตงเมืองเอกเทศเซีย่งไฮ	ซึ่งถือเป็นชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก

(ปีค.ศ.220-280)	เป็นหมูบานชาวประมง	จนถึงสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซึ่งขณะน้ันเป็นเพียง
ชุมชนเล็กๆ	หลังจากสงครามฝ่ิน	ค.ศ.	1848	ตัวเมืองเซี่ยงไฮถูกเปิดเป็นเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ	ตั้งอยู
ริมแมน้ําหวงผู	หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง	17	กิโลเมตร	แบงออกเป็น	2	เขต	คือเขตผูตง(ใหม)

ชวงเชา
เชา	นําทานเดินทางสูวัดหลิงซาน	นมัสการ	พระใหญหลินซานตาฝอ	(พระพุทธเจาปางประสูติ)	ชมการ

แสดงสรงน้ําพระ	(เกามังกร)
น่ังรถกอลฟ	สูพระพุทธรูปขนาดใหญ	สูง	88	เมตร	เป็นพระพุทธรูปปางหามญาติ	ลักษณะพระพักตรสงางาม

เชิญทานไหวพระขอพรตามอัธยาศัย
แวะชม	รานไขมุก	สินคาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน	มีสินคาใหเลือกซื้อเลือกชมมากมาย	ไมวาจะ

เป็นเครื่องประดับ	เชน	สรอยคอสรอยขอมือ	แหวน	กําไล	หรือจะเป็นเครื่องสําอาง	เชน	ครีมไขมุก	ผงไขมุก
เป็นตน

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย



นําทานเดินทางสู	เมืองซูโจว	ซึ่งมีประวัติ	2,500	ปีมาแลว	เดิมมีชื่อวา	“เมืองกูซู”	เป็นเมืองที่จัดตนแบบของ
การจัดสวนจีนที่สวยงามเป็นอันดับหน่ึงในลุมแมน้ําแยงซีเกียงตอนใตและไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสาวงามอีกทั้ง
เป็นเมืองที่งดงามมากจนไดรับฉายาวา	“เมืองสวรรคในโลกมนุษย”	พรอมเมืองหังโจว

นําทานชม	จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou	Harmony	Time	Square)	เป็นจัตุรัสแหงใหมที่ชาวตางชาติมาลงทุน
ในเมืองซูโจว	สรางไดอยางสวยงาม	เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหมพรอมชมจอยักษลอยฟาความยาวกวา	500
เมตร

ชวงคํ่า
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	Suzhou	Nanya	Hotelหรือเทียบเทา

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

วัดหลิงซาน	ตั้งอยูในเมืองอูซี	เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร
ที่สูงที่สุดในประเทศจีน	สูงถึง	88	เมตร	มีน้ําหนัก	700	กวาตันฐานพระพุทธรูป
มีหองสามารถเดินขึน้ถึงพระบาทได	วัดน้ีมีอายุกวา	1,000	ปี	เป็นวัดที่สวยงาม
รมรื่นมีเขาลอมรอบอยู	ถึงสามดาน	มีทะเลสาบขนาดใหญอยูเบื้องหนา

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

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ซูโจวเป็นเมืองประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโดยมีชื่อเสียงไมวาจะเป็นสายน้ํา
ภูเขา	และโดยเฉพาะสวนโบราณ	ในสมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิง	ซูโจว
เป็นหน่ึงในเมืองที่เจริญที่สุดในสมัยน้ัน	ในเมืองและนอกเมืองเต็มไปดวยสวน
โบราณ	ในศตวรรษที่	16-18	ซูโจวมีสวนโบราณมากกวา	200	แหง	ปัจจุบันมี
สวนที่ไดรับการอนุรักษอยางสมบูรณแลวกวา	10	แหง	นอกจากน้ี	ซูโจวยังมี
คลองตางๆ	มากมายเป็นอันดับหน่ึงในบริเวณลุมแมน้ําแยงซีเกียงใต	เป็นเมือง
ที่มีความงดงามมากจนไดรับฉายาวาเป็น	“เมืองสวรรคในโลกมนุษย”



บริการSNACK	BOXบนเครื่อง

หรือแมน้ําฉางเจียง	(จีนตัวยอ:	��;	จีนตัวเต็ม:	��;	พินอิน:	Cháng	jiāng)	เป็น
แมน้ําที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย	และเป็นแมน้ําที่ยาวเป็นอันดับที่	3	ของโลก	รอง
จากแมน้ําไนลในทวีปแอฟริกาและแมน้ําแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต	แมน้ํา
แยงซียาว	6,300	กิโลเมตร[1]	ตนน้ําอยูที่มณฑลชิงไหและทิเบต	ในทิศตะวัน
ตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน	และไหลมาทางทิศตะวันออก	ออกสูทะเลจีน
ตะวันออก

จัตุรัสหยวนหยง	เป็นจัตุรัสแหงใหมที่ชาวตางชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว	สราง
ไดอยางสวยงาม	เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหมพรอมชมจอยักษลอยฟาความ
ยาวกวา	500	เมตร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Suzhou	Nanya	Hotelหรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางตอ	สู	เมืองหังโจว
นําทานเดินทางสู	เมืองหังโจวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรความเป็นมายาวนาน	ปรากกฎรองรอยในสมัย

ราชวงศฉิน	มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง	สมัยราชวงศสุยเปลี่ยนเป็นหังโจวตอมาในสมัยราชวงศซงไดตั้งหังโจว
เป็นเมืองหลวง	หังโจวเป็นเมืองงดงามดวยธรรมชาติ	ทั้งภูเขา	ทะเลสาบ	ตนไม	และสวนจนไดรับสมญานามวา
“สวรรคบนดิน”เน่ืองจาก	ซูโจว+หังโจว=ซูหัง	แปลวา	“ฟากฟามีสรวงสวรรค	บนผืนปฐพีก็มี	ซูหัง

แวะเยี่ยมชม	รานผาไหมจีน	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	ผาพันคอ	ฯลฯ
ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	ชมการดึงใยไหมรังแฝด	เพื่อมาทําไสนวมผาหม

ไหม	เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของ
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	มีเน้ือที่

5.66	ตารางกิโลเมตร	ความยาวโดยรอบประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร
ชมโคมไฟ	3	โคมทับแสงในบึงน้ําลึก	

**หมายเหตุ	:	หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใช
เรือเหมา**

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	รานใบชาหลงจิง่	ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน	ใหทานไดชิมชาเพื่อสุขภาพ
อิสระชอปป้ิงที่	ถนนโบราณเหอฟังเจีย่	สินคามากมาย	เป็น	ใหทานซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกเชน

เสื้อผา	กระเปา	รองเทา	ของที่ระลึกตางๆ

ชวงคํ่า
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	Hangzhou	Relax	Hotel	หรือเทียบเทา



หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหูทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา**

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Hangzhou	Relax	Hotel	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสูรานนวดฝ าเทาและยาแผนโบราณเป าซูหลิงพรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน

หรือในชื่อวา	ยาบัวหิมะ	ซื้อยาแกน้ํารอนลวกเป าฟ ูหลิง	“ยาบัวหิมะ”ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและใหทานได
นวดฝาเทาผอนคลายกับยาสูตรพิเศษ
หมายเหตุ	:	ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความ

ประสงคจะไมแชเทาและนวดฝ าเทา	...กรุณาจายเพิม่ทานละ	300	หยวน	)
นําทานเดินทางสูตลาดเฉิงหวงเมีย่ว	หรือที่เรียกกันวา	วัดเทพเจาประจําเมือง	เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา

ซึ่งไดกลายเป็นศูนยรวมสินคา	และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮมีการผสมผสานระหวาง
อดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว	ซึ่งเป็นยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ	ใหทานอิสระชอปป้ิง
ตามอัธยาศัย

แวะชมอัญมณีลํ้าคา	หยก	เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใส	แลวจะชวยปองกัน
อันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	พิเศษ!!	ป ุฟเฟ ตนานาชาติGOLDEN	JAGUAR
บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร	...อาหารบุฟเฟตนานาชาติGOLDEN	JAGUAR	ระ	.ดับ	6	ดาวทาน

จะไดชิมอาหารกวา	200	ชนิดอาทิหูฉลามรังนกหอยนางรมปลาดิบสเตกเน้ือเป็ดไกงวงแพะยางกุง
ทอดติม่ซํารวมถึงเคกหลากหลายชนิดพิเศษ!!!!!	เครื่องดื่มไมอัน้เชนชาเขียวหลงจิง่ชาอวูหลงน้ําผล
ไมเบียรทองถิน่ไวนแดงทองถิน่และไอศกรีมยีห่อ

นําทานขึน้สู	หอไขมุก	ตั้งอยูฝ่ังผูตงริมแมน้ําหวังผู	เขตลูเจียจุย	แลวเสร็จเมื่อปี	ค.ศ.	1993	มีความสูง	468
เมตร	นับเป็นหอ	TV	ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ	3	ของโลก	สามารถชมวิวทิวทัศนของเซี่ยงไฮไดทุกดาน	ซึ่ง
ปัจจุบันหอไขมุกถือเป็นสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอีกดวยใหทานไดชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮมุมสูง	SKY
WALKบนหอไขมุกที่ความสูง	259	เมตรจากพื้นดิน
ชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งที่เลาประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮตั้งแตยุครอยปีที่ผานมาจนถึงยุคสงคราม

ฝ่ินเรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮยุคใหมที่มีแตความเจริญกา้วหนา
นําทาน	ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผูลงไป	50	เมตรภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอรเป็นรูป

ตางๆ	ตื่นตาตื่นใจ
สูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา“พิพิธภัณฑสถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮอีกทั้ง
ถือเป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญแหงหน่ึงของเซี่ยงไฮตลอดแนวยาวของหาดไวทานเป็น
แหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย

ชวงคํ่า
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	Shanghai	Express	by	holiday	Innหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได



ตลาด"เหลาเฉิงหวงเมี่ยว"	คือ	ตลาดที่มีอาหารพื้นเมือง	ชนิดตางๆ	ของเซี่ยงไฮ
บริเวณน้ีมีถนนที่ยาวหลายสิบเมตรสายหน่ึง	มีรานอาหารหลายแหงตั้งอยูที่น่ี
ซึ่งรวบรวมอาหารพื้นเมืองเกือบทุกอยางของนครเซี่ยงไฮเอาไว	สมกับชื่อวา
"อาณาเขตอาหารพื้นเมือง"	เซี่ยงไฮ	รานหมันโถว"หนานเสียง"เห็นจะมีชื่อ
เสียงมากที่สุด	ไมวานักทองเที่ยวทั่วไป	หรือแมกระทั่งผูนําระดับชาติขณะมา
เยือนนครเซี่ยงไฮ	ตองแวะมาที่น่ีรับประทานอาหารพื้นเมืองขนานแทที่รานน้ี

	พิเศษ!!	ป ุฟเฟตนานาชาติGOLDEN	JAGUAR

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล	ในอดีตเขาใจกันวาหยกมี
เพียงชนิดเดียว	ตอมาเมื่อมนุษยมีความรูทางดานเคมีมากขึน้

หอไขมุก	เซี่ยงไฮ	ตั้งอยูในยานผูตง	หรือ	เขตเมืองใหมของนครเซี่ยงไฮ
ประเทศจีน	ทางดานทิศตะวันออกของแมน้ําหวงผู	เต็มไปดวยตึกระฟา	หอ
ไขมุกมีลักษณะเป็นไขมุก	11	ลูก	และ	เสา	3	เสา	ดานบนเป็นรูปไขมุก	3	เม็ด	3
ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง	ดานใตตรงฐานของหอจัดเป็นพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรเมืองเซี่ยงไฮเมืองจําลองโลกอนาคต	และเมืองวิทยาศาสตร
แฟนตาซี

พิพิธภัณฑหุนขี้ผึง้	ชมประวัติศาสตรความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศหมิง
ตั้งแตจนยุคเริ่มตนถึงสิ้นสุดราชวงศ	เลาเรื่องโดยใชหุนขี้ผึง้ขนาดเทาตัว
คนจริงที่แสดงไวในหองทั้งหมด	26	หอง

อุโมงคเลเซอร	รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร	เป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีน	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได	เพื่อขามไปยังฝ่ัง
ตรงขามใชเวลาประมาณ	5	นาที	ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็น
รูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ

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



ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝาเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความประสงคจะไมแชเทาและ
นวดฝาเทา	...กรุณาจายเพิ่มทานละ	300	หยวน	)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ	อีกทั้งถือเป็นศูนยกลางทางดาน
การเงินการธนาคารที่สําคัญแหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ	ตลอดแนวยาวของหาดไว
ทานเป็นแหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย	เชน	สถาปัตยกรรมแบบ
โรมัน	โกธิค	บารอค	รวมทั้งการผสมผสาน	ระหวาสถาปัตยกรรมตะวันออก-
ตะวันตกเป็นที่ตั้งของ	หนวยงานภาครัฐ	เชน	กรมศุลกากร	โรงแรม	และ
สํานักงานใหญของธนาคารตางชาติเป็นตน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Shanghai	Express	by	holiday	Innหรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
เดินทางสูShanghai	Disneylandใหญเป็นอันดับสองของโลกดิสนียแลนดเวอรชั่นเซี่ยงไฮจะมีตัวละครใน

นิทานเรื่องใหมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับที่เซี่ยงไฮพรั่งพรอมดวยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญอลังการเชนทูมอร
โรวแลนดอาวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแหงจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแหงน้ียังแบงพื้นที่สวนหน่ึง
สําหรับเป็นเมืองดิสนียหรือดิสนียทาวนซึ่งประกอบดวยแหลงชอปป้ิงรานอาหารและสิ่งบันเทิงนอกจากน้ันยังมี
โรงแรมที่พัก2แหงรวมทั้ง“วิชชิ่งสตารปารก“	(	Wishing	Star	Park)	บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตาม
ธรรมชาติบนเน้ือที่2,440ไรและสวนโมเสกอันนาตื่นตาเลาเรื่องเกี่ยวกับ12นักษตัรดวยตัวละครของดิสนีย
นอกจากน้ันเซี่ยงไฮดิสนียแลนดยังมีปราสาทเจาหญิง	(The	Enchanted	Storybook	Castle)	ซึ่งเป็นสัญลักษณ
ของดิสนียแลนดขนาดใหญที่สุดและสูงที่สุดเทาที่วอลตดิสนียเคยสรางมาโดยประสาทแหงน้ีจะเป็นที่อยูของเจา
หญิงหลายองคอีกดวย	***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	***

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
ที่พัก	SHANGHAI	WANXIN	HOTELหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทา	ใน
สวนสนุกจะไฮไลตดวย	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญ
ที่สุดในโลก	และมีทั้งหมด	6	ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey
Avenue,	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,	Treasure	Cove	และ
Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	และแหลงรวมความบันเทิงที่นา
สนใจ

	SHANGHAI	WANXIN	HOTELหรือเทียบเทา



**บริการSNACK	BOXบนเครื่อง	**

ชวงเชา
03.00	สมควรแกเวลานําทานเดินทาง	สูสนามบินผูตง
06.50	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	XJ761	**บริการSNACK	BOXบนเครื่อง	**
10.15	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

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

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



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.	ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	เพื่อเช็ค

ขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร	หากเกิดความผิดพลาด	ทางบริษทัไมรับผิด
ชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
3.ราคาน้ีไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุป	เก็บเพิ่มทานละ	1,000	บาท
4.โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มี
จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

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

เงื่อนไขการจองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบิน
1.สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซใชระบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุมที่น่ังวางอาจจะทําใหครอบครัวที่มาดวยกันไมได

น่ังติดกัน...หากลูกคาทานใดประสงคจะจองที่น่ังติดกันจะมีรายละเอียดการคาใชจายในการซื้อที่น่ังเพิ่ม...ดังภาพดาน
บน
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียดดานลาง..
3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ	ตามรายละเอียดดานลาง
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคา

สัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนด

ขอควรทราบ	:	
รานที่ระบุในโปรแกรมคือบัวหิมะนวดฝาเทา,ผาไหม,ชาหลงจิ่ง,ไขมุก,หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวร

ดวยเพราะมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซื้อ
หรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลักไมมีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

1	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา	รักษาพยาบาล

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]ความครอบคลุม
ผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสีย
อวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



7.กระเปาเดินทางน้ําหนักที่สายการบินกําหนด	ทานละ	1	ใบ	(20	กิโลกรัม)
8.คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	กระเปาเดินทาง
2.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
3.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย

คาใชจายเพิ่มเติม
4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
6.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	แบบวีซากรุป

**เป็นวีซากรุปตองไป-กลับพรอมกรุปหากยกเลิกเดินทางวีซาจะถูกยกเลิกทันทีไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
ครั้งอื่นๆไดและกรณียกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณีกรณีเก็บคาวีซาจีนทานละ	1,000	บาท	/
กรณีตองการยื่นเป็นวีซาเดี่ยวสําหรับคนไทยเก็บคาวีซา	1500	บาท	//สําหรับตางชาติเก็บเพิ่ม	1600	บาท	//ยกเวน
พาสอเมริกา	เก็บ	5,060	บาท**ดังน้ันกรณีลูกคามีวีซาแลวกรุณาแจงใหทราบลวงหนา
9.	คาทิปไกดทองถิ่นและ	คนขับรถทานละ	200	หยวนตอคน/ทริป//หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลยพินิจ

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
-	สงสําเนาพาสปอรต	กอนเดินทางอยางนอย	10	วันวีซากรุปทางบริษจัจะสงชื่อเขาทางสถานทูตจีนเพื่อขอรับการ

ตรวจลงตรา	ณ	ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง	ซึ่งสามารถเขาไปพํานักเพื่อการทองเที่ยวเป็นระยะเวลา
ไมเกิน	15วัน
-อาชีพของลูกคา	
**หมายเหตุ**	

เอกสารตองไดกอนลวงหนา	10วัน	ไมเสียคาวีซา	หากไดเอกสารหลัง	10วัน	กอนเดินทาง	หากไดเอกสารหลัง
10วัน	กอนเดินทาง	เสียคาวีซาเพิ่ม	500บาท	กรณีที่ลูกคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง	หักคืน	1,000บาท

**กรณีลูกคามีความประสงคยื่นคําขอแบบวีซาเดีย่ว**	มีคาบริการเพิม่เติมดังน้ี
-ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท
-ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550บาท

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง(วีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิวถายไมเกิน	6เดือน	2	ใบ	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-ออก	อยาง

นอย2หนาเต็ม	
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
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
ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

สําหรับผูโดยสารทีต่องการนัง่ในโซน	Quiet	Zone	และ	บริเวณทางออกฉุกเฉินจะตองมีคุณสมบัติตาม
เกณฑดังตอไปน้ี

ผูโดยสารจะตองมีอายุ	10	ปีขึน้ไป	สําหรับที่น่ัง	Quiet	Zone
ผูโดยสารที่ไมไดเดินทางรวมกับผูโดยสารที่มีอายุตํ่ ากวา	10	ปี	(เด็กหรือทารก)
มีความพรอมทางดานรางกายและจิตใจเพื่อที่จะชวยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
สามารถเขาใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ/คําพูดได
อายุ	15	ปีขึน้ไป	สําหรับที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน
ไมใชผูที่กําลังตั้งครรภ
ไมไดซื้อที่น่ังเสริม
สําหรับเหตุผลดานความปลอดภัย	ทางสายการบินขอสงวนสิทธิใ์นการกําหนดที่น่ังใหมบนเครื่อง	หากผูโดยสาร

ไมมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กลาวไวขางตน



หมายเหตุอื่นๆ
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	300	หยวน/คน/วัน
11.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ันทา

งบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

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

โดยผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินไดรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชนExtra	Flight
และCharter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


