


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	กรุงปักกิ่ง	-
จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	หอฟาเทียนถาน	-	ไขมุกจีน	-	ชม
กายกรรมปักกิ่ง

พักที่	City	Inn
Beijing	Hotel
หรือเทียบเทา
4	ดาว

3 รานหยก	-	กําแพงเมืองจีน	ดานจวีหยงกวน	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-
ตลาดรัสเซีย	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	สระวายนํา้แหงชาติ

พักที่	City	Inn
Beijing	Hotel
หรือเทียบเทา
4	ดาว

4 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	สนามบินนานา
ชาติผูตง	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	หาดไวทาน	หรือ	หาด
วายทาน

พักที่
Hangzhou
Liang'an
Hotel	หรือ
เทียบเทา	4
ดาว

5 เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	-	พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ	-	ถนนนานกิง

พักที่
Shanghai
Baolong	hotel
หรือเทียบเทา
4	ดาว

6 ตลาดกอปป้ีเถาเป าเฉิง	-	สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 ฿20,900 ฿24,400 ฿24,400 ฿4,000

28	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿21,900 ฿25,400 ฿25,400 ฿4,000



23.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	เคานเตอร	S	สายการบินเซีย่งไฮแอรไลน
(FM)	โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให
กับทุกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปักกิง่	โดยสายการบินเซีย่งไฮแอรไลนเทีย่วบินที	่FM890

07.30	น.	เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิง่	สนามบินน้ีไดเปิดสวนขยายแหงใหม	เพื่อเปิดใหบริการตอนรับ
กีฬาโอลิมปิค	2008	คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง	55	ลานคนในปี	2015	สนามบินมีขนาดใหญกวา
แพนตากอนของสหรัฐอเมริกา
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองปักกิง่	เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	เมืองปักกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหนามือเป็นหลังมือ
ปัจจุบันน้ีปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน	ตึกสูงๆ	โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณ	และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทัน
สมัย	กลายเป็นเมืองใหญของโลก
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ตั้งอยู

ใจกลางกรุงปักกิ่ง	ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต	880	เมตร	ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก	500	เมตร	พื้นที่
ทั้งสิ้น	440,000	ตารางเมตร	สามารถจุประชากรไดถึง	1,000,000	คน	ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัส
ใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในโลก	ลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ
ใหทานเดินสู	พระราชวังกูกง	สรางขึน้ในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิงเป็นทั้งบานและชีวิตของ

จักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น	24	พระองคพระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	500	ปี
มีชื่อในภาษาจีนวา	‘กูกง’	หมายถึงพระราชวังเดิม	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	‘จื่อจิ้นเฉิง’	ซึ่งแปลวา	‘พระราชวัง
ตองหาม’
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
	นําทานเดินทางสู	หอฟ าเทียนถาน	ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปักกิ่ง	มีเน้ือที่ทั้งหมด	273	เฮกตารเป็นสถานซึ่ง

จักรพรรดิแหงราชวงศหมิง	และราชวงศชิงใชเป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตาม
จันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดมประกอ
บดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว	เป็นตน
จากน้ันใหทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก	ไขมุก	ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน	อาทิเชน	ครีมไขมุก	ผงไขมุก	เป็นตน
นําทานชม	กายกรรมปักกิง่	พรอมแสง	สี	เสียง	และการแสดงที่มีชื่อเสียง

ชวงคํ่า	



บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่City	Inn	Beijing	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หอบูชาเทียนถาน	ซึ่งกอสรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมที่สงางาม	มีความสูง	38
เมตร	เสนผาศูนยกลางกวาง	30	เมตร	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1420



ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	City	Inn	Beijing	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานแวะชม	รานหยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก

หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง
นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	เป็นกําแพงที่มีปอมคั่นเป็นชวง	ๆ	ของจีนสมัยโบราณ

สรางในสมัยพระเจาจิน๋ซีฮองเตเป็นครั้งแรก	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง
ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล	และพวกเติรก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	รานผีเซีย๊ะ	เครื่องรางโชคลาภ	ตามความเชื่อของชาวจีน	นําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	ให

ทานไดชอปป้ิงของ	COPY	ยี่หอดังมากมาย	ทั้งกระเปา	เสื้อผา	รองเทา	และอื่นๆอีกมากมาย
นําทาน	ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปิครังนก	สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด	Herzog	&	de	Meuron	เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	“โคลอสเซี่ยม”
พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม	ในสนามจุได	91,000	ที่น่ัง	ใชจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันโอลิมปิก2008
ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ	สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด

ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดู
เหมือนน้ําที่สุด	และใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	Collegeที่ทําใหกําแพงอาคารดู
เหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่City	Inn	Beijing	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางใน
สมัยจักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน
300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

ชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมี
รูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and
Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสง
อาทิตย

สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง
เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงาน
วิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	College	ที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน
ดินไหวได

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	City	Inn	Beijing	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	(แบบกลอง)
นําทานเดินทางสูสนามบินปักกิง่	เพื่อออกเดินทางสูเซี่ยงไฮ	โดยเที่ยวบินที่	MU5104	(08.00-09.55)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานสู	ตลาดรอยปี	เฉินหวังเมีย่ว	หรือที่เรียกกันวา	ศาลเจาพอหลักเมือง	เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	ซึ่ง

ไดกลายเป็นศูนยรวมสินคาและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮซึ่งมีการผสมผสานระหวาง
อดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว	ซึ่งเป็นยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ	ใหทานอิสระชอปป้ิง
ตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานแวะชม	รานผลิตภัณฑยางพารา	ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน	ไดนํา

ผลิตภัณฑยางพารามาแปรรูปทําเป็นเครื่องนอน	หมอน	เป็นตน
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4

กิโลเมตร	เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“	พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปีแหงชาติจีน	”	ถือ	เป็นสัญลักษณที่โดด
เดนของนครเซี่ยงไฮ	อีกทั้งถือเป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญแหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ	ตลอด
แนวยาวของไวทานเป็นแหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Hangzhou	Liang'an	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	(แบบกลอง)

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hangzhou	Liang'an	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเที่ยวชมตลาดน้ํา	จูเจียเจีย่ว	ที่งดงาม	ซึ่งเป็นหมูบานลอยน้ํามีเสนหที่ตั้งอยูบริเวณชานเมืองเซี่ยงไฮ

เดินชมเมืองอายุเกาแกกวา	400	ปี	สํารวจเสนทางน้ําที่สวยงามจากการลองเรือ	
เดินเลนรอบๆตัวเมือง	ถายรูปสวยงามของแหลงทองเที่ยวที่ยังคงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่รายลอมไปดวยบาน

เรือนที่อยูอาศัยทรงโบราณ	ดื่มดํ่ าไปกับวัฒนธรรมทองถิ่นเมื่อลองเรือพื้นเมืองแบบดั้งเดิมไปตามลําน้ําสายหน่ึง
ของจูเจียเจี่ยว	ชมผูคนใชชีวิตประจําวันกอนที่จะขึน้ฝ่ังมาเพื่อสํารวจรานคาและตลาด	เดินทางกลับสูตัวเมือง
เซี่ยงไฮ
แวะเยี่ยมชม	รานผาไหมจีน	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	ผาพันคอ	ฯลฯ	ชมวิธีการนําเสนไหม

ออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	ชมการดึงใยไหมรังแฝด	เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม	เหมาะกับการซื้อ
เป็นทั้งของ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเขาชมสู	พิพิธภัณฑเซีย่งไฮ	เป็นพิพิธัณฑของศิลปะจีนโบราณ	แสดงศิลปะหลักๆของจีน	ไดแก

เครื่องทอง	เหลืองโบราณ	เครื่องเซรามิกโบราณ	ทําใหผูเขาชมรับรูถึงอารยธรรมในสมัยน้ัน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนนานกิง	ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย	หรือยานออรชารด

ของสิงคโปร	ถนนน้ีมีความยาวประมาณ	5	กิโลเมตร	มีหางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเป็นยานที่
คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Shanghai	Baolong	hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ริมฝ่ังทะเลสา
บดื้นซาน	และอยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู	เป็นตําบลน้ําแหง
วัฒนธรรมโบราณ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของ
เมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันน้ี	ทาน
จะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว	ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรม
โบราณของราชวงศหมิง	และราชวงศซิงอยูมากมาย	นําทานแวะชมโรงงานผา
ไหมจีนและผาแพร	ที่เป็นสินคาที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณของเมืองซูโจว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Shanghai	Baolong	hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	รานนวดฝ าเทา	และ	ยาบัวหิมะ	พรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน	หรือในชื่อวา	ยา

บัวหิมะ	ซื้อยาแกน้ํารอนลวกเป าฟ ูหลิง	“ยาบัวหิมะ”ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและใหทานไดนวดฝาเทาผอน
คลายกับยาสูตรพิเศษ
หมายเหตุ	:	ขอความรวมมือลูกคา	กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความ
ประสงคจะไมแชเทาและนวดฝ าเทา...	กรุณาจายเพิม่ทานละ	300	หยวน	

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันใหทานชอปป้ิงจุใจกับ	ตลาดกอปป้ี	TAOBAOCHENG	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่หอ

ในราคายอมเยาไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	ใหทานเลือกชอปอยางเต็มอิ่ม

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
22.20	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินเซีย่งไฮแอรไลน	เที่ยวบินที่	FM841

01.55	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ…



ขอความรวมมือลูกคา	กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความประสงคจะไมแช
เทาและนวดฝ าเทา...	กรุณาจายเพิม่ทานละ	300	หยวน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชอปป้ิงจุใจกับ	ตลาดกอปป้ี	TAOBAOCHENG	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย
หลากหลายยี่หอในราคายอมเยา	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	ใหทานเลือกชอ
ปอยางเต็มอิ่ม

	บริการอาหารคํ่า	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



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.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน

ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
12.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	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.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

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

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
8.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	จํานวน	1-2	ใบ,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตละสายการบินทีมี่การเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ1ชิ้นน้ําหนักตองไม
เกิน7กิโลกรัมถาน้ําหนักและขนาดของกระเป าสัมภาระเกินกวาทีส่ายการบินกําหนดไว



9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย

คาใชจาย
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	การยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	พาสปอรตไทย	(วีซากรุป)

คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท	หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผู
ถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(ยื่นวีซากรุป	ไมตองสงเอกสารสําหรับทําวีซา	ใชแค
สําเนาหนังสือเดินทาง)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดี่ยว	ราคา	1,500	บาท	และ
หากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง
ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	ในกรณีทีท่างการจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริษทัขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซาเพิม่	1,500	บาท/ทาน	จาก
ราคาทัวร	(ยื่นคําขอแบบธรรมดา	4	วัน	ทําการ)
5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
6.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
8.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	150	หยวน/ทริป

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	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]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย	**วีซาเดีย่ว**
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร	หามใสเสื้อขาว	หามใสชุดขาราชการ	ชุดนักศึกษา	หรือชุดครุยรับปริญญา	ตองเห็นใบหู
หามใสสรอย	หรือเครื่องประดับ	หามใสแวนตาดํา	

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
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูล
เท็จอาจมีการระงับการออกวีซาเลมทีมี่ปัญหา	(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	2อาทิตย

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	
1.	พาสปอรต	ทีมี่อายุการใชงานไมตํ่ากวา	6เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-

ออกอยางนอย2หนาเต็ม
2.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร	หามใสเสื้อขาว	หามใสชุดขาราชการ	ชุดนักศึกษา	หรือชุดครุยรับปริญญา	ตองเห็นใบหู
หามใสสรอย	หรือเครื่องประดับ	หามใสแวนตาดํา

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	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่***	ทานละ	150	หยวน	/ทริป/ทาน***

**	ราคาน้ียังไมรวมคาวีซาจีน	(แบบกรุป)	เก็บเพิม่	1,000.-	บาท	**

กรณีที่ลูกคาจอยแลนด	กรุปตองมีจํานวนที่จองมากกวา	15	ทานขึน้ไป	ราคาจอยแลนด	ไมใชตัว๋	หักคาตัว๋ออกจาก
ราคาทัวร	6,000	บาท
ไมมีราคาเด็ก
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร	**	โปรแกรม



การเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสาร
ไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ

ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานนวดฝาเทา+บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานผีเซีย๊ะ	,รานผาไหมจีน

และรานหยก	จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็น
ตองรบแวะชมและฟังบรรยายผลิตภัณฑสินคาซึ่งจะใชเวลารานละ	60-90	นาที	โดยประมาณ	หากทานสนใจซื้อหรือ
ไมซื้อ	ขึน้อยูกับความพอใจของทานเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึง	ตามเวลาที่ราน
กําหนด...	และหากไมเขารวมกิจกรรมที่ทางรานจัดไวให	ขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	300	หยวน	ตอ
ทาน/ตอราน

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

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


