


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติผูตง	-	ยานซินเทียนตี้
BAOLONG	JUJIA
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

2 เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	ศูนยใบชา	-
ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

SHUNCHANG
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

3 หนิงปอ	-	วัดผูจี้	-	วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป	-	องคหนานไหกวน
อิม	-	หนิงปอ	-	เกาะผูโถวซาน

HUAGANG	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว

4 มหานครเซี่ยงไฮ	-	อุโมงคเลเซอร	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน
BAOLONG	JUJIA
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

5 รานหยก	-	ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ	-	ตึก	JINMAO
TOWER	-	สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

11	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿4,500

9	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,500

23	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,500

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,500

27	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,500



ชวงเชา
06.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)

ชัน้	4	ประตู	9	บริเวณ	(	เคานเตอร	NO.	U15	–	21	)	สายการบิน	SHANGHAI	AIRLINES	(FM)	โดยมีเจา
หนาที่จากทางบริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง
09.25	น.	เหินฟาสู	เมืองเซีย่งไฮ	โดยสายการบิน	SHANGHAI	AIRLINES	เทีย่วบินที	่FM842	Q
14.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานผูตง	มหานครเซีย่งไฮ	“	นครปารีสแหงตะวันออก	”	ปัจจุบันเซี่ยงไฮ

เป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน	แบงออกเป็น	2	เขต	คือ	เขตผูตงใหม	และเขตผูซีเมืองเกากั้นโดย
แมน้ําหวงผู	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	ยานซินเทียนตี้	เป็นแหลงชอปป้ิงคนเดิน	รานอาหารและแหลงความบันทึกที่ครบครัน	ซิน

เทียนตี้ถือเป็นปลายทางที่นาสนใจสําหรับผูที่ตองการสัมผัสประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองเกาใน
บรรยากาศที่ทันสมัย
พักที	่BAOLONG	JUJIA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
	BAOLONG	JUJIA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ยานซินเทียนตี้เป็นหน่ึงในยานการคาและแหลงทองเี่ที่ยวที่คึกคักที่สุดในนคร
เซี่ยงไฮ	อดีตเคยเป็นเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน	ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ	ตอนหลังไดรับการปรับปรุงให
เป็นยานถนนคนเดิน	มีสถาปัตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน	มี
รานอาหาร	รานคา	และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวม
กัน	อีกทั้งไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเี่ซี่ยงไฮไว
อยางลงตัว	ทุกวันน้ี	ซินเทียนตี้ไดกลายเป็นสัญลักษณวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ



ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหังโจว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง

มีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหน่ึงเป็นแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศ
จีน	ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา	“บนฟามีสวรรค	บนดินมี	ซู(โจว)
หัง(โจว)”
ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
บาย	นําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	(เรือเหมา)	ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไป

ทั่วโลก	มีเน้ือที่	5.66	ตารางกิโลเมตร	ความยาวโดยประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร	ชมโคมไฟ	3
โคมทับแสงในบึงน้ําลึก	(หมายเหตุ	:หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา)
นําทานชม	หมูบานใบชา	ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน	ใหทานไดชิมชา
นําทานอิสระชอปป้ิงที่	ถนนโบราณเหอฟังเจีย่ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก	เชน	เสื้อผา	กระเปา	รองเทา

เป็นตน

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกขอทาน,	หมูตงปอ
พักที	่SHUNCHANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ชิมชาอวูหลงของปักกิ่ง	และชาที่มีชื่อเสียงเชน	ชาแดง	ชาผลไม	ชามะลิ	ชา
กุหลาบ	ฯลฯ



หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกขอทาน,	หมูตงปอ
	SHUNCHANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	หนิงปอ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	เป็นเมืองใหญอันดับสองรองจากหังโจว

เป็นเมืองเล็กที่อยูติดทะเล	เมืองหนิงปอเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองที่มีทาเรือ	ธุรกิจอุตสาหกรรม
นําทานเดินทาง	สูทาเรือ	ทาเรือจูเจียเจียน	เพื่อโดยสารเรือสู	เกาะผูโถวซาน	(ใชเวลา	ในการนัง่เรือ

ประมาณ	15	นาที)	ซึ่งตั้งอยูในทะเลเหลียนฮัวหยาง	ซึ่งหางจากอาวหังโจวมณฑลเจอเจียง	ประมาณ	100	ไมล
ทะเล

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
บาย	นําทานสู	วัดผูจี้	เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมองคใหญและศักดิส์ิทธิท์ี่สุดของเกาะผูโถวซาน	สรางในสมัย

ราชวงศซงตรงกับปี	ค.ศ.	1080	ทําการบูรณะครั้งใหญในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแหงราชวงศชิง
นําทานเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป	เป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยูบนโขดหินริมทะเล	เป็นที่

ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมที่แกะสลักจากไม	ทาทับดวยสีทอง	องคแรกของเกาะผูโถวซาน	จากน้ันนําทานสัก
การะ	องคเจาแมกวนอิมทะเลใต	(หนานไหกวนอิม)	องคใหญและงดงามที่สุดในเกาะ	สูงถึง	28	เมตร	ซึ่ง
ประดิษฐานอยูที่ตําหนักริมทะเล
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูทาเรือ	เพื่อน่ังเรือขามฟากกลับมาสู	ทาเรือจูเจียเจียน	เพื่อเดินทาง

กลับสู	เมืองหนิงปอ

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HUAGANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	HUAGANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเซีย่งไฮ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	เมืองที่เต็มไปดวยอาคาร

สถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป	จน	ไดรับขนานนามวาเป็น	“	นครปารีสแหงตะวันออก	”

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง
และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
จากน้ันนําทาน	ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผู	ลงไป	50	เมตร	ในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูป

ตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ
นําทาน	สูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปีแหงชาติจีน”	ถือ	เป็นสัญลักษณที่โดด
เดนของนครเซี่ยงไฮ
ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง	โตะละ	2	ตัว
พักที	่BAOLONG	JUJIA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร	โดยที่ไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง	โตะละ	2	ตัว
	BAOLONG	JUJIA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
นําทานสู	ตลาดเฉินหวังเมีย่ว	เป็นศูนยรวมสินคา	และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮ

ซึ่งมีการผสมผสานระหวางอดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว	ซึ่งเป็นยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนคร
เซี่ยงไฮ
ใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง	โตะละ	2	ตัว

ชวงบาย
นําทานชม	พิพิธภัณฑเซีย่งไฮ	เป็นพิพิธภัณฑของศิลปะจีนโบราณ	ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมี

ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณของสวรรคและพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ	พิพิธภัณฑน้ีแบงออกเป็น
11	หองแสดงศิลปะ	และ	3	หองจัดนิทรรศการ
จากน้ันนําทาน	ขึ้นตึก	JINMAO	TOWER	ชัน้ที	่88	ชมทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ	เป็นตึกระฟาออกแบบ

โดยสถาปนิกอเมริกัน	เอเดรียน	สมิธ	ใน	สคิดมอร,	โอวิงส	แอนด	เมอรริลลเคยมีความสูงเป็นอันดับที่	5	ของโลก
จากความสูงหลังคา	และอันดับที่	7	ของโลกเมื่อวัดรวมถึงยอด	สูงสุดโดยมีความสูง	421	เมตร	หรือ	1,380	ฟุต
และมีทั้งหมด	88	ชั้น	พื้นที่รวมกวา	278,707	ตารางเมตร	โดยใช	เป็นสํานักงานและโรงแรมเซี่ยงไฮแกรนดไฮ
แอท
ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสีย่วหลงเปา
20.40	น.	เหินฟ าสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MU547	
00.55+1	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ…	บุฟเฟตอินเตอร



หมายเหตุ	:	สําหรับพีเรียดที่เดินทาง	วันที่	21-25	มีนาคม	2561	เวลาเที่ยวบินขากลับ	เซี่ยงไฮ	–	กรุงเทพฯ	25
มีนาคม	2561	MU547	เวลา	21.15-01.05+1	

พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ	(Shanghai	museum	of	History)เป็นพิพิธัณฑของศิลปะจีน
โบราณ	แสดงศิลปะหลักๆของจีน	ไดแก	เครื่องทอง	เหลืองโบราณ	เครื่องเซรา
มิกโบราณ	ทําใหผูเขาชมรับรูถึงอารยธรรมในสมัยน้ัน

ตึก	JINMAO	TOWER	ทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ	เป็นตึกระฟาออกแบบโดย
สถาปนิกอเมริกัน	มีความสูงเป็นอันดับ	5	ของโลกจากความสูงหลังคา	และ
อันดับ	7	ของโลกเมื่อวัดรวมถึงยอด	สูงสุด	421	เมตร	หรือ	1,380	ฟุต	และมี
ทั้งหมด	88	ชั้น	โดยใชเป็นสํานักงงานและโรงแรมเซี่ยงไฮแกรนดไฮแอท

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุกครั้ง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
เงื่อนไขอื่นๆ	

1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได

12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน
2.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถ

ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน	ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน



3.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
4.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน

5.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ราคา	800	บาท	(ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ	:	
กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุปทองเที่ยวได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ

หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	2	รุป	และ
เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิ่ม	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิ่ม	700
บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิ่ม	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทาน้ัน)

ยกเวนเสนทางที่บินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป
กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางที่บินลงปักกิ่ง	/	ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ	(เที่ยว	2	เมือง)	ตอง

ยื่นวีซาเดี่ยวเทาน้ัน
3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระใบละ	ไมเกิน	23	กิโลกรัม	จํานวน	2	ใบ	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ

ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	รวม	150	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
5.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	700	หยวน/ทาน/ทริป
6.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคาภาษี

มูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภาย
หลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี



การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ

5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได

-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท	
-หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท
หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ

ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

1.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

2.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

3.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

4.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

5.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน
ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
-ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
-นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
-นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
-นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)



**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา*
*พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการ

เดินทางของทาน

ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานนวดฝาเทา(บัวหิมะ),รานหยก,	รานใบชา,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรม
ทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทาน
แวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับ
ใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมมีราคาเด็ก	/	ไมแจกกระเปา	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มี

การปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริงบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับ
การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี
ขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

1				ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป					เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
2				ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป				เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3				ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน					เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
4				ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน				เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
5				ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคา

มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร	ทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการ
เหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


