


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินหังโจว	-	จิ่วหัวซาน	-	สวนพุทธ
ธรรมจิ่วหัวซาน

พักที่	Jiuhuashan	Center
Hotel	หรือเทียบเทา

2 อุทยานเขาหวงซาน	-	หมูบานมรดกโลกหงชุน พักที่	Beihai	Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	หมูบาน
ชาหลงจิ่ง	-	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

พักที่	Liang	An
International	Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 มหานครเซี่ยงไฮ	-	ตลาดรอยปี	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวาย
ทาน	-	อุโมงคเลเซอร	-	ถนนนานกิง

พักที่	Yitel	Hotel	หรือ
เทียบเทา	4	ดาว

5 รานหยก	-	วัดพระหยกขาว	-	หางโจวเอาทเลต	-	สนามบินหัง
โจว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

2	ธ.ค.	60	-	6	ธ.ค.	60 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿4,999



ชวงเชา
00.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	10	เคานเตอร	W	สายการบินแอร	ไช

นา	(CA)	โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหกับทุกทาน

03.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองหังโจว	โดยเทีย่วบินที	่CA716

08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	เมืองหังโจว	หังโจวเมืองที่มีประวัติศาสตรความเป็นมายาวนาน	ปรากกฎ
รองรอยในสมัยราชวงศฉิน	มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง	สมัยราชวงศสุยเปลี่ยนเป็นหังโจวตอมาในสมัยราชวงศซง
ไดตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง	หังโจวเป็นเมืองงดงามดวยธรรมชาติ	ทั้งภูเขา	ทะเลสาบ	ตนไม	และสวนจนไดรับ
สมญานามวา	“สวรรคบนดิน”

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	จิว่หัวซาน
บริการอาหารเชา	เป็นชุด	KFC	หรือ	MC	Donald

จิว่หัวซาน	เป็น	1	ใน	4	พุทธบรรพตมี	ฝูเสี้ยน	เขางอไบ,	เหวินสู	เขาอูไถซาน,กวนอิม	เกาะผุถอซาน	และ	องค
ตี้จางหวาง	ณ	เขาจิ่วหัวซาน	ภูเขาจิ่วหัวซาน	ตั้งอยูที่อําเภอซิงหยางเสี้ยน	มีเน้ือที่ประมาณ	120	ตารางกิโลเมตร
มียอดเขารวมกันถึง	99	ยอด	มี	ยอดเขาเหลียนหวาเทียนจู	เป็นยอดที่สวยงามและสูงที่สุด	สูงกวาระดับน้ําทะเล
ถึง	1,392	เมตร	เขาจิ่วหัวซาน	เป็นดั่งชุดภาพภูเขาแมน้ําตามธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ ์
จุดชมวิวตางๆ	ผสมผสานขับดุนกันกอใหเกิดภาพที่งดงาม	ความงามของธรรมชาติกับทัศนียภาพเชิง

วัฒนธรรมผสมผสานเขากันอยางดี	เสริมเติมดวยภาพบรรยากาศที่ฤดูทั้งสี่แตกตางกันอยางชัดเจนและภาพ
ปรากฎการณบนทองฟาอันงดงามแปลกตา	ปัจจุบันบนภูเขาจิ่วหัวซานมีวัดจํานวน	80	กวาแหง	และมีพระภิกษุ
และภิกษุณีมากกวา	300	รูป	กลายเป็นเขตชมทัศนียภาพการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณทางพุทธศาสนา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหารนําทานชม	สวนพุทธธรรมจิว่หัวซาน	มีพื้นที่กวา	1.89	ลานตารางเมตร	ใชทุนสรางทั้งสิ้น	1,600

ลานหยวน	สถานที่แหงน้ีมี	5	ที่สุดของโลก	ไดแก	1.	องครูปป้ันพระกษิติครรภโพธิสัตว	หรือองคตี้จางหวาง	กลาง
แจงที่สูงที่สุดในโลก	2.	ฐานดอกบัวหยกขาวใหญที่สุดในโลก	3.	กําแพงแกวหลากสีกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก
4.	สระน้ําแสงพระธรรมกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	โดยมีเสนผาศูนยกลางยาว	99	เมตร	ลึก	20	เซนติเมตร	5.
ตนไมลํ้ าคากวา	300	ชนิด	สวนพุทธธรรมแหงน้ีเปิดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมเมื่อปี	ค.ศ.	2012

ใหทานไดกราบนมัสการองครูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	หรือองคตี้จางหวาง	กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก	มี
ความสูง	99	เมตร	ที่มาของความสูง	99	เมตร	ตามประวัติ	กลาววา	เจาชายตี้จาง	ซึ่งเป็นเจาชายจากเมืองซิน
หลอ	(เกาหลี)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Jiuhuashan	Center	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	เป็นชุด	KFC	หรือ	MC	Donald

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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

เขาจิ่วหัวซาน	เป็นหน่ึงในสี่ภูเขาที่เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาของจีน
และเป็นเขตทัศนียภาพการทองเที่ยวที่สําคัญรุนแรกของประเทศจีน	ภูเขาน้ีตั้ง
อยูหางจากตัวเมืองอําเภอชิงหยาง	นครฉือโจว	มณฑลอันฮุย	ไปทางดานตะวัน
ตกเฉียงใต	20	กิโลเมตร	เขตทัศนียภาพมีเน้ือที่	120	ตารางกิโลเมตร	เขต
อนุรักษครอบคลุมพื้นที่	174	ตารางกิโลเมตร	ปัจจุบันเป็นเขตทองเที่ยวเกรด
5A	แหงชาติ	และเป็นเขตทองเที่ยวชมทิวทัศนเชิงวัฒนธรรมเชิงสาธิตระดับ
ชาติ	ไดรับการขนานนามวาเป็นพุทธศาสนสถานลักษณะนานาชาติ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ซึ่งมีพื้นที่กวา	1.89	ลานตารางเมตร	ใชทุกสรางทั้งสิ้น	1,600	ลานหยวน	สถาน
ที่แหงน้ีมี	5	ที่สุดของโลก	ไดแก	1.	องครูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	(หรือองคตี้
จางหวาง)	กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก	2.	ฐานดอกบัวหยกขาวใหญที่สุดในโลก
3.	กําแพงแกวหลากสีกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	4.	สระน้ําแสงพระธรรม
กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	มีเสนผาศูนยกลางยาว	99	เมตร	ลึก	20
เซนติเมตร	5.	ตนไมลํ้ าคากวา	300	ชนิด	เยอะที่สุดในโลก	สวนพุทธธรรมแหง
น้ีเปิดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมเมื่อปีค.ศ.	2012	ใหทานไดกราบนมัสการองค
รูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	(หรือองคตี้จางหวาง)	กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก	มี
ความสูง	99	เมตร	ที่มาของความสูง	99	เมตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Jiuhuashan	Center	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เขตอุทยานหวงซาน	น่ังกระเชาไฟฟาไทผิงขึน้สู	ยอดภูเขาหวงซาน	มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล

1,864	เมตร	สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาสูงลึก
ระหวางทางทานจะไดเห็นทิวทัศนของขุนเขาที่ปกคลุมดวยป าสนเขียวขจี	ถึงสถานีบนเขา	ทานจะไดชมวิว

ทิวทัศนโดยรอบที่เต็มไปดวยภูเขาที่ซอนทับกันอยางสวยงามตระการตา	และมวลหมูตนสนอายุหลายรอยปีที่
แปลกตา	หุบเขาหวงซาน	ขุนเขาทีถู๋กกลาวขานกันมาแตโบราณวา	“หากไดชมขุนเขาที่หวงซานแลวขุนเขาอื่น
ในปฐพีภพลวนไมมีความหมาย”

เขาหวงซานมีชื่อเดิมวา	อีซาน	หรือ	ภูเขาดํา	ตอมา	เปลี่ยนเป็น	“หวงซาน”	หรือ	“ภูเขาเหลือง”	ตามพระนาม
ของหวงตี้	กษตัริยองคแรกของจีน	ที่เชื่อวาไดมาฝึกฝนพละกําลังและชุบตัวอยูบนขุนเขาแหงน้ี
โดยสารกระเชาไฟฟ าไทผิง	เชื่อมตอระหวางจุดชมวิวซงกู	กับยอดเขาซิงหลิน	ความยาว	3.7	ก.ม.	การเดิน

ทางใชเวลาประมาณ	15	นาที	ทานสามารถรับชมวิวไดดีที่สุด	ชมแกรนด	แคนยอน	หุบเขาซีไห	จุดชมวิวที่เปิดใน
ปี	2001	เริ่มตนที่	ศาลาชมเมฆ	และสะพานนางฟา	ความสูงถึง	1,664	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล	สําหรับผูที่ยังพอ
มีแรงเดินน้ัน	ตามเสนทางยังมีภูเขาที่คดเคี้ยวเสนทางใหมที่สามารถปีนขึน้ไปชมวิวอีกมาหมาย



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสูจุดไฮไลนของ	ยอดเขากวงหมิง	มีความสูง	1,840	เมตร	เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาหวง

ซาน	ชมทะเลหมอก	และตนสนรูปรางแปลกตา	ที่ไมเคยเห็นที่ไหนมากอน	ชมหินพิสดารแหงหวงซาน	หินบิน
เป็นหินทรงรี	สูง	12	เมตร	หนัก	544	ตัน	ตั้งตะหงานอยูบนหวงซาน	ดวยความที่วาสวนลางของหินไมไดเชื่อมติด
กับภูเขา	ทําใหคลายกับวา	เป็นหินที่ตกลงมาจากทองฟา
นอกจาก	หินบิน	แลวยังมีหินและยอดเขาหิน	ในรูปทรงอื่นๆ	จนถูกนํามาตั้งเป็นชื่อ	เชน	หินเตาในตํานาน

หินลิงชมทะเล	หินเซียนบอกทาง	หินหนูกระโดดลงหุบ	หินแมวคูจับหนู	หินเซียนประลองหมากรุก
เป็นตน
เดินชมธรรมชาติและจุดรวมของทะเลเมฆ	ทะเลหิน	ทะเลภูเขา	นํากุญแจรูปหัวใจคูสลักชื่อไปคลองที่โซริม

หนาผา	เสมือนสัญญาใจวา	เราจะไมแยกจากกันชั่วนิรันดร
น่ังกระเชาลงเขา	ออกเดินทางสูเมืองถุนซี	เมืองที่ใหญที่สุดของหวงซานตั้งแตโบราณกาลจวบจนปัจจุบัน

เป็นลําน้ําแหงศูนยรวมการคาใบชาของหวงซาน
ใหทานเดินชมสินคาบนถนนเกาถุนซี	หวงซาน	เป็นตรอกเกาแกโบราณมีอายุ	กวา	500	ปี	เต็มไปดวยราน

คาใบชาเกาแก	รานเหลาน้ีเริ่มเปิดกิจการในศตวรรษที่	19	ในปัจจุบันเจาของกิจการสวนใหญลวนเติบโตที่น่ี
สัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมและการใชชีวิตของถนนโบราณสายน้ี

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Beihai	Hotel	หรือเทียบเทา	(โรงแรมบนเขาหวงซาน)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หมูบานหงชุน	มีความหมายวา	“หมูบานที่ยิ่งใหญ”	ตั้งอยูในมณฑลอันฮุย	(��
��an	hui	sheng	)	อําเภออี	(���yi	xian)หมูบานแหงน้ีเริ่มสรางในสมัยรา
ชวงศซงใต	ประมาณปี	๑๑๓๑	ถึง	๑๑๖๒	ในอดีตเรียกวาหมูบานหงชุน	แตใช
อักษร	�	เขียน	โดยอักษรตัวน้ีมีความหมายวายิ่งใหญ	ในสมัยพระเจาเฉียน
หลงจึงไดเปลี่ยนตัวอักษรที่มีความหมายเชนเดียวกัน	แตเขียนอีกรูปแบบหน่ึง
แทนชื่อเดิม

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Beihai	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



จากน้ันเดินทางกลับสู	เมืองหังโจว	เมืองที่มีประวัติศาสตรความเป็นมายาวนาน	ปรากกฎรองรอยในสมัย
ราชวงศฉิน	มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง	สมัยราชวงศสุยเปลี่ยนเป็นหังโจว	ตอมาในสมัยราชวงศซงไดตั้งหังโจว
เป็นเมืองหลวง	หังโจวเป็นเมืองงดงามดวยธรรมชาติ	ทั้งภูเขา	ทะเลสาบ	ตนไม	และสวนจนไดรับสมญานามวา
“สวรรคบนดิน”	เน่ืองจาก	ซูโจว+หังโจว	=ซูหัง	แปลวา	“ฟากฟามีสรวงสวรรค	บนผืนปฐพีก็มี	ซู	หัง”
นําทานสู	รานนวดฝ าเทาและยาบัวหิมะ	พรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน	เป็นยาแกน้ํารอน

ลวกเป าฟ ูหลิง	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและใหทานไดนวดฝาเทาผอนคลายกับยาสูตรพิเศษ
หมายเหตุ	:	ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝาเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความประสงคจะไมแช
เทาและนวดฝาเทา	...กรุณาจายเพิ่มทานละ	300	หยวน)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	มีเน้ือที่

5.66	ตารางกิโลเมตร	ความยาวโดยรอบประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร	ชมโคมไฟ	3	โคมทับแสง
ในบึงน้ําลึก	**หมายเหตุ	:	หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใช
เรือเหมา**	
จากน้ันนําทานสู	หมูบานเหมยเจียอู	(ไรชาหลงจิง่)	แหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีนใหทานไดชิมชาขึน้

ชื่อ	โดยกลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบปากจะหอมตลอดวัน”

นําทานอิสระชอปป้ิงที่	ถนนโบราณเหอฟังเจีย่	สินคามากมาย	เป็น	ใหทานซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก
เชน	เสื้อผา	กระเปา	รองเทา	ของที่ระลึกตางๆ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Liang	An	International	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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”



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

หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา

เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Liang	An	International	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเยี่ยมชม	รานผาไหมจีน	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	ผาพันคอ	ฯลฯ	ชมวิธีการนําเสน

ไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม	เหมาะกับการซื้อ
เป็นทั้งของฝากและใชเอง
นําทานเดินทางสู	มหานครเซีย่งไฮ	หรือ	ชางไห	เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปาก

แมน้ําแยงซี	เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร	ใชเวลาเดินทาง	1	ชั่วโมง	โดย
ประมาณ
จากนัน้นําทานเทีย่วตลาดรอยปี	หรือในชื่อวา	ตลาดเฉินหวังเมีย่ว	หรือ	ตลาดรอยปี	เซี่ยงไฮ	เป็น

ตลาดเกาของผูตง	เมืองเซี่ยงไฮ	อาคารบานเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง
ตกแตงสไตลสถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน	และเกากวารอยปี	ที่ยังคงความงดงาม	ทั้งรานขายอาหาร	รานขนม
พื้นเมืองอาหารขึน้ชื่อของที่น่ีคือ	เสี่ยวหลงเปา	อันลือชื่อ	และยังมีขายของที่ระลึกตางๆมากมาย
บริการ	อาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑนานาชาติ”	ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ
อีกทั้งถือเป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ	แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ	ตลอดแนวยาวของไวทันเป็น
แหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย
นําทานน่ัง	รถไฟเลเซอร	ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวงผู	ซึ่งเป็นอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา	9	เมตร

ยาว	646.7	เมตร
จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง	ถนนนานกิง	ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย	หรือยานออรชารด

ของสิงคโปร	มีความยาวประมาณ	5	กิโลเมตร	มีหางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเป็นยานที่คึกคักและ
ทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร



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

ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	หรือ	ตลาดรอยปี	เซี่ยงไฮ	เป็นตลาดเกาของผูตง	เมือง
เซี่ยงไฮ	อาคารบานเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิง
และชิง	ตกแตงสไตลสถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน	และเกากวารอยปี	ที่ยังคง
ความงดงาม	ทั้งรานขายอาหาร	รานขนมพื้นเมืองอาหารขึน้ชื่อของที่น่ีคือ
เสี่ยวหลงเปา	อันลือชื่อ	และยังมีขายของที่ระลึกตางๆมากมาย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเขาชม	รานหยกจีน	ซึ่งมีแกะสลักเป็นพระ	มังกร	ผีเซียะเป็นตน
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมสักการะ	พระหยกขาว	วัดพระหยกตั้งอยูในฝ่ังผูซี	เขต	ผูโถวซีอยูทางทิศตะวันตกของ

เมือง	วัดศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธใน	เซี่ยงไฮ	และเป็นวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการเป็นจํานวนมากที่สุดของ
เมืองเซี่ยงไฮ	ในปี	ค.ศ.1876	ตรงกับรัชสมัยกวางสู	ปัจจุบันวัดพระหยกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยก
ขาวปางมารวิชัยมีขนาดความสูง	1.9	เมตรแกะสลักดวยหยกขาวทั้งแทงและพระหยกปางไสยาสนขนาด	1.05
เมตร	หนัก	3	ตัน
นอกจากน้ียังเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุสําคัญทางประวัติศาสตรของราชวงศเวย	ถัง	ซง	หยวน	หมิง	และชิง

ดวยวัดพระหยกสรางขึน้ตามสถาปัตยกรรมสมัยซง	นําทานแวะชม	ผลิตภัณฑยางพารา	ดวยเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน	ไดนําผลิตภัณฑยางพารามาทําเป็นเครื่องนอน	ของใชในบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสูเมืองหังโจว	และนําทานแวะ	ช็อปป้ิงที	่OUTLET	ซึ่งเป็นหางที่ขึน้ชื่อของเมืองหังโจว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
22.40	น.	อําลาเมืองหังโจว	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CA715

01.20	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



ช็อปป้ิงที่	OUTLET	ซึ่งเป็นหางที่ขั้นชื่อของเมืองหังโจว

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

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



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

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยัน
เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1
ที่นอนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตาม
ความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

8.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอทานละ	200	RMB	ตอ/ทริป/ตอทาน
-	กรณีทีมี่ผูเดินทางมีจํานวนนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	50	หยวน

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**

-	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]

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกด	คนขับรถ	และหัวหนาทัวร	ทานละ	200	RMB	/ทริป/ตอทาน***
กรณีที่มีผูเดินทางมีจํานวนนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิ่ม	50	หยวน	ทิปหัวหนาทัวรขึน้อยูกับความพึงพอใจในบริการ

**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	โปรแกรมและราย
ละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง

ราคาน้ียังไมรวมคาวีซาจีนแบบหมูคณะ	จายเพิม่	ทานละ	1,000	บาท
อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(ยื่นวีซากรุป	ไมตองสง

เอกสารสําหรับทําวีซา	ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซา
เดี่ยว	ราคา	1,500	บาท	และหากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆ
ได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไม
วาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริษทัขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซาเพิม่	1,500	บาท/
ทาน	จากราคาทัวร	(ยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ)
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)	ได	ตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดี่ยว	เทาน้ัน	และใชเวลามากกวา

กําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ
***เดินทางเขาประเทศดังกลาวตั้งแต	ปี	2014	เป็นตนมา***

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน				เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด



5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ
ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


