


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	ลองเรือ
ทะเลสาบซีหู	-	หมูบานชาหลงจิ่ง	-	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

พักที่	Liang	An	Hotel
หรือเทียบเทา

3 โรงงานผลิตผาไหม	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด	ไฟแนน
เชียล	เซ็นเตอร	-	ถนนนานกิง	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน

พักที่	Rayfront
Shanghai	Xuhui
Hotel	หรือเทียบเทา

4 เซี่ยงไฮดิสนียแลนด
พักที่	Pujiang
Berkesy	Residence
Shanghai	หรือเทียบ
เทา

5 รานหยก	-	วัดพระหยกขาว	-	ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	มหานคร
เซี่ยงไฮ	-	ตลาดเถาเป า	-	สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

12	ธ.ค.	60	-	16	ธ.ค.	60 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,500



23.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกประตู	10	เคานเตอร	U	โดย
สายการบินไชนาอิสเทิรน	(MU)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเซีย่งไฮ	โดยเทีย่วบินที	่MU548
07.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติผูตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ	ซึ่งถือเป็นชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก

(ปีค.ศ.220-280)	เป็นหมูบานชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซึ่งขณะน้ันเป็นเพียง
ชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน	ค.ศ.	1848	ตัวเมืองเซี่ยงไฮถูกเปิดเป็นเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ	ตั้งอยู
ริมแมน้ําหวงผู	หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง	17	กิโลเมตร	แบงออกเป็น	2	เขต	คือ	เขตผูตง(ใหม)	และเขตผู
ซี(เกา)	กั้นโดยแมน้ําหวงผู
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากน้ันทานเดินทางสู	เมืองหังโจว	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหน่ึง

เป็นแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน	ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึง
ความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา	“บนฟามีสวรรค	บนดินมี	ซู(โจว)	หัง(โจว)”	เพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน
งดงามสองฟากถนน
บริการอาหารเชา	แบบชุด	KFC	ระหวางเดินทาง
นําทานลองทะเลสาบซีหู	เน่ืองมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว	ทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียง

กับวงรี	มีเน้ือที่	5.66	ตร.กมความยาวโดยรอบประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร	สามดานถูกลอม
รอบดวยภูเขาและอีกหน่ึงดานเป็นเมืองรอบซีหู	ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา	30	แหงและสถานที่ชม
ทิวทัศนมากกวา	40	แหง	โดยจุดสําคัญก็ไดแก	หน่ึงภูเขา	สองทางสามเกาะ	หาทะเลสาบ	และสิบทิวทัศน
นําทานลองเรือผานชม	สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว”	และชมโคมไฟ	3	ดวง	ทับ

แสงจันทรน้ําลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ	ทะเลสาบแหงน้ีที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยว
วา	“พฤกษชาติในนครินทร”
จากน้ันนําทุกทานแวะ	รานยางพารา	ใหทานเลือกชมเครื่องนอนคุณภาพดี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูแนะนํา....	ไกขอทาน+หมูตงโพ

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานสู	หมูบานเหมยเจียอู	(ไรชาหลงจิง่)	แหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน	ใหทานไดชิมชาขึน้

ชื่อ	โดยกลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบ	ปากจะหอมตลอดวัน”

นําทานชม	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย	รานคาตางๆ	ตกแตงแบบจีนโบราณ	มีสิ้นคาพื้นเมือง	และของที่ระลึกให
ทานเลือกซื้อไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Liang	An	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	แบบชุด	KFC	ระหวางเดินทาง

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูแนะนําไกขอทาน+หมูตงโพ

หรือ	หมูบานใบชาบอมังกร	หมูบานชาที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากที่สุด
แหงหน่ึงของจีน	โดยหมูบานหลงจิ่งน้ันอยูในเขตเมืองหางโจว	(Hangzhou)
เมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	(Zhejiang)	และยังเป็นเมืองเกาแก	1	ใน	6	ของ
ประเทศจีนอีกดวย	เป็นหมูบานที่มีชื่อเสียงเรื่องใบชาชั้นดีที่สุดชนิดหน่ึงของ
ประเทศจีน	กลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบ	ปากจะหอมตลอดวัน”

เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Liang	An	Hotel	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมโรงงานผาไหมที่เมืองแหงไหมอันดับแรก
หลังจากน้ัน	นําทานเดินทางสูมหานครเซีย่งไฮเป็นเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ	ของภูมิภาคทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ	การคา	การเงิน	การลงทุน	รวมถึง	ดานแฟชั่น	และการทองเที่ยว	เซี่ยงไฮจึงนับเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวจีน	โดยถือไดวาเซี่ยงไฮเป็นสัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานขึน้สู	ตึก	SWFC	(Shanghai	World	Financial	Center	)

ชมวิว	เมืองเซีย่งไฮ	ชัน้	100	เป็นตึกที่มี	ความสูงถึง492	เมตร	ลักษณะเดนของตึกน้ีคือมียอดตึกเป็นชองเปิด
รูปสี่เหลี่ยม	ทําใหคนทั่วไปเรียกกันวาเป็น	“ตึกทีเ่ปิดขวด”	ก็เพราะชองเปิดบนยอดที่เหมือนกับที่เปิดขวดน่ีเอง
จากน้ัน	นําทานชมความสวยงานกลางคืนของใจกลางเมือง	ถนนนานกิง	ทานสามารถช็อปป้ิงอิสระตาม

อัธยาศัย
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑนานาชาติ”	ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ	อีกทั้งถือ
เป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ	แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ	ตลอดแนวยาวของไวทันเป็นแหลง
รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย	เชน	สถาปัตยกรรมแบบโรมัน	โกธิค	บารอค	รวมทั้งการผสมผสาน
ระหวางสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก	เป็นที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ	เชน	กรมศุลกากร	โรงแรม	และ
สํานักงานใหญ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Rayfront	Shanghai	Xuhui	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด	ไฟแนนเชียล	เซ็นเตอร	(SWFC)	เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศ
จีน	ดวยความสูงถึง492	เมตร	มี101ชั้นบนพื้นที่	381,600	ตารางเมตร	ในเขตผู
ตงของมหานครเซี่ยงไฮ	เพื่อชมวิวทิวทัศนของเมืองเซี่ยงไฮที่เต็มไปดวยตึกรูป
รางสวยงามแปลกตานานาชนิด

ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาด
ซื้อขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	ตั้งอยูฝ่ังผูซี	กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝ่ัง
ตะวันตกของ	“เดอะ	บันด”	ถึง	“พีเพิลส	สแควร”	เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วโลก	ชวงเทศกาล	ตรุษจีน	ปีใหม	และคริสตมาส	ชาวเซี่ยงไฮ
และนักทองเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี	พื้นที่ดาน
ตะวันออกของนานจิงอนุรักษเป็นถนนคนเดิน	ถือเป็นอีกยานที่นาเดินนาช็อป
ที่สุดในเซี่ยงไฮ	เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Rayfront	Shanghai	Xuhui	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันเดินทางสู	Shanghai	Disneyland	ใหญเป็นอันดับสองของโลกดิสนียแลนดเวอรชั่นเซี่ยงไฮจะมีตัว

ละครในนิทานเรื่องใหมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับที่เซี่ยงไฮพรั่งพรอมดวยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญอลังการเชน
ทูมอรโรวแลนดอาวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแหงจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแหงน้ียังแบงพื้นที่
สวนหน่ึงสําหรับเป็นเมืองดิสนียหรือดิสนียทาวนซึ่งประกอบดวยแหลงชอปป้ิงรานอาหารและสิ่งบันเทิง
นอกจากน้ันยังมีโรงแรมที่พัก2แหงรวมทั้ง“วิชชิง่สตารปารก“	(	Wishing	Star	Park)	บริเวณชมทัศนียภาพ

ที่สวยงามตามธรรมชาติบนเน้ือที่2,440ไรและสวนโมเสกอันนาตื่นตาเลาเรื่องเกี่ยวกับ12นักษตัรดวยตัวละคร
ของดิสนียนอกจากน้ันเซี่ยงไฮ	ดิสนียแลนดยังมีปราสาทเจาหญิง	(The	Enchanted	Storybook	Castle)	ซึ่งเป็น
สัญลักษณของดิสนียแลนดขนาดใหญที่สุดและสูงที่สุดเทาที่วอลตดิสนียเคยสรางมาโดยประสาทแหงน้ีจะเป็นที่
อยูของเจาหญิงหลายองคอีกดวย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
ทีพ่ัก	Pujiang	Berkesy	Residence	Shanghai	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร



อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

	พักที่	Pujiang	Berkesy	Residence	Shanghai	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันเยี่ยมชม	ศูนยหยก	อัญมณีลํ้าคา	เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใส	แลวจะชวย

ปองกันอันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน
จากน้ันเขาชมรานนวดฝ าเทาและยาบัวหิมะ	พรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน	เป็นยาแกน้ํา

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

จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	สักการะพระหยก	วัดพระหยกตั้งอยูในฝ่ังผูซี	เขต	ผูโถวซีทางทิศตะวันตกของเมือง
วัดศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธใน	เซี่ยงไฮ	และเป็นวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการเป็นจํานวนมากที่สุดของเมือง
เซี่ยงไฮ	ในปี	ค	.	ศ	.	1876	ตรงกับรัชสมัยกวางสู	ปัจจุบันวัดพระหยกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาว
ปางมารวิชัยมีขนาดความสูง	1.9	เมตรแกะสลักดวยหยกขาวทั้งแทงและพระหยกปางไสยาสนขนาด	1.05	เมตร
หนัก	3	ตัน	

นอกจากน้ียังเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุสําคัญทางประวัติศาสตรของราชวงศเวย	ถัง	ซง	หยวน	หมิง	และชิง
ดวยวัดพระหยกสรางขึน้ตามสถาปัตยกรรมสมัยซง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ตลาดเฉิงหวังเมีย่ว	หรือที่เรียกกันวา	วัดเทพเจาประจําเมือง	เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา

ซึ่งไดกลายเป็นศูนยรวมสินคา	และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮมีการผสมผสานระหวาง
อดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว	ซึ่งเป็นยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ
ใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ตลาดเถาเป า	หรือ	ตลาดเถาเป าเฉิง	แหลงชอปป้ิงสินคากอปป้ีแหงใหม

ของเมืองเซี่ยงไฮ	ขายสินคาอาทิเชน	กระเปา	เสื้อผา	รองเทา	ไมกอลฟ	นาฬิกา	และสินคาอื่นๆ	ของจีน	เชิญชอป
ป้ิงจุใหใจกับ	ตลาดเถาเป า	หรือ	ตลาดเถาเป าเฉิง	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่หอ	ในราคายอม
เยาว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
21.45	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่MU547

หมายเหตุ	:	กรุปเดือนตุลาคม	เดินทางโดยสายการบิน	เซี่ยงไฮ	แอรไลน	FM841	22.20	–	01.55	+1

01.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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

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



ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝาเทาทุกทาน	หากทานใดมีความประสงคจะไมแชเทา
และนวดฝ าเทา	...กรุณาจายเพิม่ทานละ	300	หยวน
กรุปเดือนตุลาคม	เดินทางโดยสายการบิน	เซีย่งไฮ	แอรไลน	FM841	22.20	–	01.55	+1

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
7.	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.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุในรายการ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุในรายการ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
8.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน30	กิโลกรัมไมจํากัดจํานวน,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตละสายการบินทีมี่การเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ1ชิ้นน้ําหนักตองไม
เกิน7กิโลกรัมถาน้ําหนักและขนาดของกระเป าสัมภาระเกินกวาทีส่ายการบินกําหนดไว

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัมตอทาน	หากเกินจะตองเสียคาใชจาย

เพิ่มเติมเอง
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท

หมายเหตุ	:	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท
-	เป็นวีซากรุป	ตองไป-กลับพรอมกรุป	หากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
ครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
-	หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริบั
ทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซา(ปกติ	4	วันทําการ)	เพิ่ม	15,00	บาท/ทาน	จากราคาทัวร
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้



**วีซากรุปใชสําเนาหนาพาสปอรต	+	รูปถายสแกนชัดเจน	เงื่อนไขรูปถาย	ใชมาตรฐานเดียวกับรูปถาย
ยื่นเขาสถานทูต**
โปรดทราบ	ผูที่มีความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ที่เคยเดินทางไปในประเทศ...	ดังตอไปน้ี
1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	
8.อิรัก	9.อิหราน	10.โซมาเรีย	11.อียิปต	12.ซาอุดีอาระเบีย	13.ซีเรีย	14.เลบานอน	15.อินเดีย	16.ศรีลังกา	17.ลิเบีย
18.ซูดาน	19.แอลจีเรีย	20.ไนจีเรีย	21.ตุรกี	22.เยเมน	23.โอมาน	24.จอรแดน	
ไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมูคณะ(กรุป)	ไดตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดี่ยว	เทาน้ัน	และใชเวลามากกวา
กําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ
***เดินทางเขาประเทศดังกลาวตั้งแต	ปี	2014	เป็นตนมา***

8.	คาทิปไกดทองถิน่	และ	คนขับรถ	ทานละ	160	หยวน	ตอทริป	(เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ)
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	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]

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

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

7.1	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
7.2	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	กรุณาดูแลบัตรองทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2อาทิตย
12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

12.1	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน

http://www.consular.go.th/


12.2	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
12.3	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	5,060บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	1600	บาท

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

นอย2หนาเต็ม
2.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

หามใสเสื้อขาว	หามใสชุดขาราชการ	ชุดนักศึกษา	หรือชุดครุยรับปริญญา	ตองเห็นใบหู	หามใสสรอย	หรือเครื่อง
ประดับ	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	2,550	บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด
โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	160	RMB	/ทริป
ราคาทัวรน้ียังไมรวมคาวีซาหมูคณะ	(กรุป)	เก็บเพิม่	1,000	บาท**ทิปหัวหนาทัวรไทย	ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ในบริการ**
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

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


