


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเมืองหลันโจว	-	เมืองโบราณชางโจว	/
หังโจว	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	หมูบานชาหลงจิ่ง	-	เมืองถุนซี

พักที่	TUNXI
TIANDU
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 อุทยานเขาหวงซาน	-	ถนนโบราณถุนซี
พักที่	TUNXI
TIANDU
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ถนนโบราณถุนซี	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-
พิพิธภัณฑสถาปัตยกรรมนานาชาติ	-	อุโมงคเลเซอร	-	หอไขมุก

พักที่	YITEL
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 รานหยก	-	ตลาดเถาเป า	-	เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	สนามบินหัง
โจว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿3,000



ชวงเชา
00.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	9-10	เคานเตอร	Uสายการบินแอร	ไช

นา(CA)	โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหกับทุกทาน
03.20	น.	ออกเดินทางสูเมืองหังโจว	โดยสายการบินแอรไชนา	เทีย่วบินที	่CA716
07.55	น.ถึงสนามบินเมืองหังโจว	เมืองเอกของมณฑลเจอเจียง	1	ใน	6	นครโบราณของจีนเป็นศูนยกลาง

เศรษฐกิจวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยราชวงศซงหลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
บริการอาหารเชาเป็นชุดKFC	หรือMAC	DONALD	ใหทานรับประทานบนรถ
หลังจากน้ันนําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	ชมทัศนียภาพอันงดงามทามกลางความเงียบสงบของทะเลสาบที่

มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกมีเน้ือที่ประมาณ	5.66	ตารางกิโลเมตรความยาวโดยประมาณ	15	กิโลเมตรน้ําลึก
เฉลี่ย	1.5	เมตรชมโคมไฟ	3	โคมทับแสงในบึงน้ําลึก
นําทานสู	รานชาหลงจิง่	แหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน	โดยกลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบ	ปาก

จะหอมตลอดวัน”	ใหทานชิมชาหลากหลายและเลือกซื้อไปติดบานไวรับประทานหรือเป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางไปยัง	เมืองถุนซี	ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานหวงซานเป็นเมืองที่ยังคงรักษาลักษณะของที่ตั้ง

อาคารบานเรือนแบบเดิมไวจนถึงปัจจุบัน	(ใชเวลาประมาณ	4	ชัว่โมง)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TUNXI	TIANDU	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชาเป็นชุดKFC	หรือMAC	DONALD	ใหทานรับประทานบนรถ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองหลันโจว	เป็นสนามบินทีใหบริการกับเมืองหลันโจว	มนฑลกาน
ซู	ตั้งอยู	ทางเหนือของหลานโจว	เปิดใหบริการ	เมือปี	1970	ใหบริการสายการ
บินหลักของกานซูและทางตะวันตก



คําแนะนํา
1.การเดินทางบนเขาหวงซาน	ควรสวมรองเทาผาใบที่มีพื้นยางกันลื่น
2.เพื่อความสะดวกในการเดินชม	สิ่งของมีคา	ยา	น้ําดื่ม	ควรใสเปใบเล็กๆ
3.เพื่อปองกันอันตราย	เมื่อเดินชมไมควรมองวิว	เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
4.กอนเดินทางไปหวงซานควรซอมเดินออกกําลังกายเพื่อใหรางกายฟิตและเคยชิน
5.ผูที่มีโรคประจําตัว	เชน	ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ	ควรนํายาประจําตัวติดตัวไวเสมอ
6.กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวไว	เน่ืองจากเขาหวงซานอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล	1,400	เมตร	ซึ่งอากาศบนเขาจะ

หนาวเย็นกวาปกติ

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

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”

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หวงซาน	(��)	ภูเหลืองแหงมณฑลอานฮุย	"หวงซาน"	ขึน้ชื่อถึงความสวยงาม
มาตั้งแตโบรํ่ าโบราณ	แตทั้งน้ีสําหรับจีนในยุคหลังตั้งแตกลายเป็น
สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็นตนมา	บุคคลที่ถือวาเป็นผูเปิดประตู	"หวงซาน"
ใหชาวโลกไดทราบถึงความงดงาม	ก็คือ	เติ้งเสี่ยวผิง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TUNXI	TIANDU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	หวงซาน	ตั้งอยูในมณฑลอันฮุยมีชื่อเสียงจากทิวทัศนที่งดงามของยอดเขาหินแกรนิตและ

ตนสนหวงซานรูปรางแปลกตา
นําทานขึน้กระเชาสู	อุทยานเขาหวงซาน	ซึ่งตั้งอยูทางใตของแมน้ําแยงซีในมณฑลอันฮุยภูเขาหวงซานมี

ภูมิประเทศสวยงามไดรับคัดเลือกจากองคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปีค.ศ.1990	เขาหวง
ซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ	72	ลูก	น้ําตกใหญ	2	แหงและลําธาร	24	สายความงดงามที่ธรรมชาติ
เสกสรรขึน้เป็นหวงซานน้ันประกอบไปดวยตนสนรูปรางแปลกประหลาดสวยงามกอนหินรูปรางแปลกตาตาม
จินตนาการทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเขา

ชวงบาย	
เดินตามระเบียงคนเดินชมวิวยอดเขาเรื่อยๆ	ทานสามารถขั้นไปจุดชมวิวระหวางทางแลวขึน้ไปจุดชมวิวความ

เหมาะสมของรางกายตัวเอง	เชนจุดชมวิวทะเลเมฆ	หุบเขาซีไหซึ่งเป็นครึ่งทางของยอดเขา	มีพื้นที่กวางใหญมาก
และมีโรงแรมประมาณ2แหงบนซีไห	อีกจุดหน่ึงที่นาขั้นคือจุด”กวางหมิงติ่ง”หมายความวา	ขั้นไปถึงจุดสูงสุด	จะ
เห็นวิวเขา	ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูง	พอขั้นถึงมองลงขางลาง	สวางมาก	เหมือนใกลเขาทองฟา	หลังจากน้ัน	น่ัง
กระเชาลงจากเขาหวางซาน
ใหทานไดอิสระชอปป้ิงที่	ถนนโบราณถุนซี	เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆยาว	1,200	กวาเมตรตัดอยูกลางเมือง

ถุนซีจุดเดนของถนนสายน้ีอยูที่อาคารสองฝ่ังที่สรางขึน้มาตั้งแตสมัยหมิง-ชิงและไดรับการอนุรักษไวอยางดีจน
กระทั่งทุกวันน้ีโดยปัจจุบันตลอดถนนทั้งเสนเป็นถนนสายวัฒนธรรมมีรานขายอาหารทองถิ่นรานขายงานศิลปะ
ภาพวาดเครื่องป้ันหินสลักเครื่องประดับเครื่องเรือนเครื่องแตงบานชาจีนฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
พักที	่TUNXI	TIANDU	HOTEL	OR	SAME	(ถุนซี)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวอยูทางตอนใตของมณฑลอันฮุย	ทางตะวันออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	มีชื่อเสียงมาจากทิวทัศนที่งดงามของยอดเขาหิน
แกรนิตและตนสนหวงรูปรางแปลกตา	และภาพของหมอกและเมฆที่ลอยอยู
ใกลยอดเขา	บริเวณเทือกเขายังมีน้ําพุรอนและบอน้ํารอนธรรมชาติอีก
มากมาย	เน่ืองมาจากความงดงาม	จึงมักจะปรากฏภาพของเทือกเขาหวงอยูใน
ภาพเขียนจีน	หรือปรากฏชื่อในวรรณกรรมอยูบอยครั้ง	ปัจจุบันน้ี	องคการยู
เนสโกไดขึน้ทะเบียนเทือกเขาหวงเป็นมรดกโลก	และยังจัดวาเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเขา

ถนนโบราณถุนซี	เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ	ยาว	1,200	กวาเมตร	ตัดอยูกลาง
เมืองถุนซี	จุดเดนของถนนสายน้ี	อยูที่อาคารสองฝ่ังที่สรางขึน้มาตั้งแตสมัยห
มิง-ชิง	และไดรบการอนุรักษไวอยางดีจนกระทั่งทุกวันน้ี	โดยปัจจุบันตลอด
ถนนทั้งเสนเป็นถนนสายวัฒนธรรม	มีรานขายอาหารทองถิ่น	รานขายงาน
ศิลปะ	ภาพวาด	เครื่องป้ัน	หินสลัก	เครื่องประดับ	เครื่องเรือน	เครื่องแตงบาน
ชาจีน	ฯลฯ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	TUNXI	TIANDU	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ัน	เดินทางจากถุนซีไปเมืองถงเซียง	ซึ่งเป็นเมืองแหงใหมของจีน	ผลิตเสนไหมที่ขั้นชื่อของจีน
นําทานแวะชม	ผาไหม	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหมไมวาจะเป็นเสื้อผาผาพันคอฯลฯ	(ใชเวลาประมาณ	3.5

ชัว่โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางไปยังเมือง	เซีย่งไฮ	ซึ่งถือเป็นชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก	(ปีค.ศ.220-280)	เป็นหมูบานชาว

ประมง	จนถึงสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซึ่งขณะน้ันเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ	หลังจากสงครามฝ่ิน
ค.ศ.	1848	ตัวเมืองเซี่ยงไฮถูกเปิดเป็นเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ	ตั้งอยูริมแมน้ําหวงผู	หางจากปาก
แมน้ําแยงซีเกียง	17	กิโลเมตร	แบงออกเป็น	2	เขต	คือ	เขตผูตง(ใหม)
จากน้ัน	นําทานเขาชมรานนวดฝ าเทาและยาแผนโบราณเป าซูหลิงพรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของ

สมุนไพรจีน	หรือในชื่อวา	ยาบัวหิมะ	ซื้อยาแกน้ํารอนลวกเป าฟ ูหลิง	“ยาบัวหิมะ”ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและ
ใหทานไดนวดฝาเทาผอนคลายกับยาสูตรพิเศษ
จากน้ันสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา“พิพิธภัณฑสถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนคร
เซี่ยงไฮอีกทั้งถือเป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญแหงหน่ึงของเซี่ยงไฮตลอดแนวยาวของ
หาดไวทานเป็นแหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย	เชน	สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้ง
การผสมผสาน	ระหวางสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐเชน	กรมศุลกากร
โรงแรม	และสํานักงานใหญของธนาคารตางชาติเป็นตน
นําทาน	ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผูลงไป	50	เมตรภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอรเป็นรูป

ตางๆ	(ใชเวลาประมาณ	1.5	ชัว่โมง)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ตื่นตาตื่นใจชมแสงสีกลางคืนของเมืองเซี่ยงไฮ
นําทานขึน้สู	หอไขมุก	ตั้งอยูฝ่ังผูตงริมแมน้ําหวังผู	เขตลูเจียจุย	แลวเสร็จเมื่อปี	ค.ศ.	1993	มีความสูง	468

เมตร	นับเป็นหอ	TV	ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ	3	ของโลก	หอ	TV	ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม	15	ลูก	อยู
ตางมุมตางระดับ	ลูกเหล็กกลมที่อยูตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กวางขวาง	สามารถชมวิวทิวทัศนของ
เซี่ยงไฮไดทุกดาน	ซึ่งปัจจุบันหอไขมุกถือเป็นสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอีกดวยใหทานไดชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ
มุมสูง	SKY	WALK	บนหอไขมุกที่ความสูง	259	เมตรจากพื้นดิน
พักที	่YITEL	HOTEL	OR	SAME	(เซีย่งไฮ)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ถนนโบราณถุนซี	เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ	ยาว	1,200	กวาเมตร	ตัดอยูกลาง
เมืองถุนซี	จุดเดนของถนนสายน้ี	อยูที่อาคารสองฝ่ังที่สรางขึน้มาตั้งแตสมัยห
มิง-ชิง	และไดรบการอนุรักษไวอยางดีจนกระทั่งทุกวันน้ี	โดยปัจจุบันตลอด
ถนนทั้งเสนเป็นถนนสายวัฒนธรรม	มีรานขายอาหารทองถิ่น	รานขายงาน
ศิลปะ	ภาพวาด	เครื่องป้ัน	หินสลัก	เครื่องประดับ	เครื่องเรือน	เครื่องแตงบาน
ชาจีน	ฯลฯ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



รานนวดฝ าเทา	ขอความรวมมือลูกคา	กรุณาแชเทา	และนวดฝาเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความ
ประสงคจะไมแชเทาและนวดฝ าเทา	กรุณาจายเพิม่ทานละ	400	หยวน)

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YITEL	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเขาชม	รานหยกจีน	ซึ่งมีแกะสลักษณเป็นพระ	มังกร	ผีเซียะเป็นตน
หลังจากน้ันนําทานเที่ยวชม	ตลาดเถาเป า	เป็นหางใตดินที่มีสินคาของใชมากมาย	ราคาขายสงที่มีไมแพง	ให

ทานไดอิสระเลือกซื้อเลือกช็อป	(ใชเวลาประมาณ	3	ชัว่โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ัน	ระวางทางที่กลับสุ	เมืองหังโจว	แวะชม	รานยางพารา	ซึ่งเปนของใชในประจําวันของทาน	เชน



หมอน	ปูที่นอนเป็นตน
จากน้ัน	นําทานไป	ช็อปป้ิงที	่OUTLET	ซึ่งเป็นหางที่ขั้นชื่อของเมืองหังโจว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมเวลาแกเวลา	เดินทางไปยังสนามบิน
22.40	น.	อําลาเมือง	หังโจว	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CA715
01.35	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

แหลงชอปป้ิงสินคากอปป้ีแหงใหมขอ	งเมืองเซี่ยงไฮ	ขายสินคาอาทิเชน
กระเปา	เสื้อผา	รองเทา	ไมกอลฟ	นาฬิกา	และสินคาอื่นๆ	ของจีน	ตลาดเถา
เป าเฉิน	มีสินคาแบนดเนม	ใหเลือกซื้อมากมายหลากหลายในราคาที่ทาน
พอใจ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



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.ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้

มิเชนนัน้ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
11.เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
12.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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

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.	การยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนแบบธรรมดา	4	วันทําการ	(วีซาเดีย่ว)
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%



1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนักตามสายการ

บินกําหนด
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกด	วันละ	20	หยวนตอคน/วัน	และทิปคนขับรถ	วันละ	20	หยวนตอคน/วัน	เดินทางทัง้หมด	4

วัน	จายทิปไกด	80	หยวน	คนขับรถ	80	หยวน	รวมทัง้หมด	160	หยวน/ตอคน

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

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

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	ขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ไมเห็นฟันมองเห็นใบหนาและใบหูทั้งสองขาง

อยางชัดเจน	ไมสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการปกติขาว	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย
ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพรินทจาก
คอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่อง	แจงเขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ัน	(แจงกอน

การสงเอกสารยื่นวีซา)
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสําเนาสูติบัตร	และสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	(กรณีทีป่ระกอบธุรกิจสวนตัว	กรุณาแจงดวย

วาทาน	ทําธุรกิจอะไร)	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน
และของ	ญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา
เลมทีมี่ปัญหา
ปล.สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสาร

เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครัง้บริษทัทัวรไมทราบ
ลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ



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

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม
2.1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง
นอย	2	หนาเต็ม	
2.2.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ไมเห็นฟัน	เห็นใบหนาและใบหูทั้งสองขางอยาง
ชัดเจนและไมสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	เสื้อนักศึกษา	หรือชุดขาราชการปกติขาว	ไมสวม	เครื่องประดับ	สรอย
ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร	
2.3.ใบอนุญาตการทํางาน	
2.4.หนังสือวาจางในการทํางาน	
2.5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
2.6.กรณีสมรสกับคนไทยตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซา	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
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนียลัตเวีย	ลัก
เซมเบิรก	สาธารณรัฐมอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกียสโลเวเนีย	สเปน
สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)

**ราคาน้ีรวมคาวีซาทานละ	1,500	บาทแลว	**
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกดและทิปคนขับรถ	***	

***วันละ	40	หยวน	รวมทัง้หมด	4	วัน	ทานละ	160	หยวน	ทริป/ทาน***
จอยแลนด	15,900	บาท/ทาน	ไมมีราคาเด็ก
**	แจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม
ถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ในกรณีทีลู่กคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	เพื่อ

เช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร	หากเกิดความผิดพลาด	ทางบริษทัไม
รับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน



อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
ขอควรทราบ:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝาเทา,	ไขมุก,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุ

ในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวน
ทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


