


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินหังโจว	-	หนิงปอ	-	เกาะผูโถว
ซาน	-	วัดผูจี้	-	วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป	-	องคหนานไหกวนอิม

พักที่	Ningbo	Jiale
Hotel	หรือเทียบเทา	4
ดาว

2 ศูนยใบชา	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	หังโจววานฮวาไหตาเฉียว	-	หาด
ไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-	อุโมงคเลเซอร	-	ถนนนานกิง

พักที่	Pujiang	Berkesy
Residence	Hotel	หรือ
เทียบเทา	4	ดาว

3 เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	-	ยานซินเทียนตี้
พักที่	Pujiang	Berkesy
Residence	Hotel	หรือ
เทียบเทา	4	ดาว

4 วัดพระหยกขาว	-	รานหยก	-	ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	ตลาดกอปป้ี
เถาเป าเฉิง	-	สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

29	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿2,999



ชวงเชา
00.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	9	เคานเตอร	U	สายการบิน	แอรไชนา

โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุก
ทาน
03.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเซีย่งไฮ	โดยเทีย่วบินที	่CA716
07.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองหังโจว	หังโจวเมืองที่มีประวัติศาสตรความเป็นมายาวนาน	ปรากกฎ

รองรอยในสมัยราชวงศฉิน	มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง	สมัยราชวงศสุยเปลี่ยนเป็นหังโจวตอมาในสมัยราชวงศซง
ไดตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง	หังโจวเป็นเมืองงดงามดวยธรรมชาติ	ทั้งภูเขา	ทะเลสาบ	ตนไม	และสวนจนไดรับ
สมญานามวา	“สวรรคบนดิน”	เน่ืองจาก	ซูโจว+หังโจว	=ซูหัง	แปลวา	“บนฟามีสรวงสวรรค	บนผืนแผนดินก็มี	ซู
หัง”เปรียบดังความงามของเมืองหังโจวและซูโจวน้ันสวยงามดังสรวงสวรรคคณะ	นําทานผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง

นําทานเดินทางสู	เมืองหนิงปอ	(	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง	)	หนิงโปหมายถึง	"คลื่นทะเลอันเงียบ
สงบ"	เป็นชื่อที่เหมาะอยางยิ่งกับเมืองริมฝ่ังทะเลที่มีฉากหลังเป็นภูเขาและทาเรือตามธรรมชาติแหงน้ี
บริการอาหารเชาดวยชุด	KFC	หรือ	MC	Donald	จากน้ันนําทาเนดินทางตอสู	เกาะผูโถวซาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ทาเรือจูเจียเจียน	เพื่อโดยสารเรือขามฟากสู	เกาะผูโถวซาน	(ใชเวลาในการน่ังเรือ

ประมาณ	15	นาที)	เป็นเกาะ	1	ในจํานวน	670	เกาะ	นอยใหญของหมูเกาะตานซาน	มณฑลเจอเจียง	ซึ่งถือเป็น
เกาะพุทธคีรี	1	ใน	4	แหงของเมืองจีน	นอกเหนือจาก	จิ่วหัวซาน	มณฑลอันฮุย	งอไบ	มณฑลเสฉวน	และอูไถซาน
มณฑลซานซี	เป็นเกาะขนาดเล็กมีเน้ือที่ประมาณ	11.82	ตารางกิโลเมตร	มีสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่สักการ
บูชาเจาแมกวนอิมหลายวัด	และวิหารที่สรางขึน้ตั้งแตราชวงศถังและซงรวมอยูดวย

นําทานเดินทางสู	วัดผูจี้	ซึ่งวัดแหงแรกมีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะผูโถวซานสักการะเจาแมกวนอิมปางน่ัง
สมาธิที่ใหญที่สุดกินเน้ือที่ประมาณ	37,019	ตารางเมตร	วิหารตาเยวียนทงเป็นวิหารที่ใหญที่สุดของวัดมี
ความยาว	47	เมตรลึก	29	เมตร	และสูง	21	เมตร	จะแตกตางจากวัดพุทธทั่วไป	เน่ืองจากมีองคเจาแมกวนอิมเป็น
พระประธานสูง	8.8	เมตร

จากน้ันเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป	เป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยูบนโขดหินริมทะเล	ผานสวนไผมวง
สูวัดไผมวงประมาณ	200	เมตรเป็นที่ประดิษฐาน	องคเจาแมกวนอิมที่แกะสลักจากไม	ทาทับดวยสีทอง	เป็นองค
เจาแมกวนอิมองคแรกของเกาะผูโถวซาน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	916	ตรงกับสมัยราชวงศถัง	เป็นยุคเจริญรุงเรือง
ของพุทธศาสนาในประเทศจีน	เลากันวาหลวงพอฮุยเออซึ่งเป็นพระภิกษุจากประเทศญี่ป ุน	บริเวณน้ีสามารถชม
ถํ้าเฉาหยินตง	ซึ่งเป็นสถานที่ปรากฏตัวของเจาแมกวนอิมและหลักศิลาจารึก	เตือนวา	“หามตามไปและ
หามจุดตะเกียงน้ิว”พรอมทั้งสามารถชมพระนอนในทะเล

จากน้ันนําทานสักการะ	พระโพธิส์ัตวกวนอิม	(หนานไหกวนอิม)	องคใหญและงดงามที่สุดในเกาะ	สูงถึง
28	เมตร	ซึ่งประดิษฐานอยูที่ตําหนักริมทะเล	อันเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวผูถอซานใหความเคารพนับถือ
มากกวา	2,000	ปี

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	เมืองหนิงปอ	(ใชเวลาประมาณ	1	ชั่วโมง)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Ningbo	Jiale	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว	(พักทีห่นิงปอ)

	บริการอาหารเชาดวยชุด	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

เป็นเมืองทาทางทะเล	ตั้งอยูทางตะวันออกของประเทศจีน	ทางตะวันออกเฉียง
เหนือของมณฑลเจอเจียง	จากการสํารวจสํามะโนประชากรในปี	ค.ศ.	2010
เทศบาลเมืองมีประชากร	7,605,700	คน	โดยประชากร	3,491,000	อาศัยอยูใน
เขตเมืองซึ่งมี	6	เขต	เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานที่เมืองน้ีในคริสตศตวรรษที่	8	ตอมา
โปรตุเกสไดตั้งสถานีการคาในคริสตศตวรรษที่	17	และไดทําสัญญาใหจีนเปิด
เป็นเมืองทาสนธิสัญญาตามสนธิสัญญานานกิง	ค.ศ.	1842	ตอมาไดกําหนดให
เป็นเมืองเปิดในปี	ค.ศ.	1984	เพื่อกระตุนการลงทุนจากตางประเทศ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ผูโถวซัน	เป็นเกาะหน่ึงที่ขึน้กับเกาะโจวซัน	(Zhou	Shan)	ในมณฑลเจอเจียง
(Zhejiang)	ติดกับเมืองหนิงโป	(Ningbo)	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลน้ี
สันนิษฐานวา	เจาแมกวนอิมไดมาน่ังสมาธิและบําเพ็ญตนจนบรรลุเป็น	พระ
โพธิสัตว	ณ.บนเกาะแหงน้ี	จึงมีประชาชนชาวจีนมากราบไหวที่เกาะแหงน้ีเป็น
จํานวนมากทุกๆปี

วัดแหงแรก	มีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะ	ผูโถวซาน	สักการเจาแมกวนอิมปาง
น่ังสมาธิที่ใหญที่สุด	กินเน้ือที่ประมาณ	37,019	ตารางเมตร	วิหารตาเยวียนทง
เป็นวิหารที่ใหญที่สุดของวัดมีความยาว	47	เมตรลึก	29	เมตร	และสูง	21	เมตร
จะแตกตางจากวัดพุทธทั่วไป	เน่ืองจากมีองคเจาแมกวนอิมเป็นพระประธานสูง
8.8	เมตร

ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอนหินใหญไว
บนหลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น	เมื่อทหารของฝายศัตรูไดเห็นวา
แมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี	ถาเป็นคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลัง
มากมายยากจะตอสู	จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาว
เมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึน้ในสมัยราชวงศถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอด
แหงหน่ึงในตาหลี่



เครื่องที่น่ัง	3-3

บริการน้ําดื่มบนเครื่อง	ทั้งขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	23	ก.ก.

องคหนานไหกวนอิม	ชาวจีนเชื่อวา	ทานเป็นตัวละครรอง	ใน	วรรณกรรมเรื่อง
ไซอิ่ว	เพราะเมื่อคราวที่	ซุนหงอคง	มีทาผิดปกติ	เจาแมกวนอิมนํา	เชือก
ประหลาด	และก็มา	บอกพระถังซําจัง๋วา	จงรับรัดเกลาน้ีไป	ถาหากสวมไปแลว
แลวพูดวา	รัดเกลา	รอบเดียว	ก็จะปวดหัวเหมือน	มีสิ่งใดมัดหัว	สวนอีกความ
เชื่อหน่ึงคือ	ทานสถิตย	ณ	เกาะผูโถวซาน	และปฏิบัติธรรม	ณ	ที่น่ัน	(ปัจจุบันมี
เทวรูปองคใหญ	เป็น	เจาแมกวนอิมปางทรงธรรมจักร	ในพระหัตถซาย	สวน
พระหัตถขวาทําพระกิริยาหาม	มองไปที่	ทะเลใต	เรียกวา	หนานไหกวนอิม(��
�))	และ	มีอัครสาวก	ยืนขนาบกัน	น่ันก็คือ	พระสุธนกุมาร	และธิดาพญามังกร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ningbo	Jiale	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
ออกเดินทางสู	ศูนยใบชาทีมี่คุณภาพดี,	ชาหลงจิ่ง	หรือชาบอมังกร	,ชาชนิดน้ีอยูใน	10	อันดับชาที่ดีที่สุด

ของโลก	มีแหลงกําเนิดที่เมืองหังโจว	จังหวัดซีเจียง	หลักฐานที่พูดถึงชาหลงจิ่งจนเป็นตํานานปรากฎในตําหรับ
การปรุงชาของวังหลวงตั้งแตศตวรรษที่	8	เป็นตนมา

จากน้ันนําทานเดินทางสู	มหานครเซีย่งไฮ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชั่วโมง)	เป็นเมืองศูนยกลาง
ความเจริญในดานตางๆ	ของภูมิภาคทั้งทางดานเศรษฐกิจ	การคา	การเงิน	การลงทุน	รวมถึง	ดานแฟชั่น	และ
การทองเที่ยว	เซี่ยงไฮจึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน	โดยถือไดวาเซี่ยงไฮเป็นสัญลักษณของจีนยุคใหมใน
ดานความกาวหนาและความทันสมัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานสู	รานยาสมุนไพร	ทานสามารถซื้อสมุนไพรขึน้ชื่อของจีนได	อาทิเชน	ตังถั่งเชา	หรือที่รูจักในชื่อ	ถั่ง

เชา	และยาบํารุงรางกายตางๆ
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผู	มีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4

กิโลเมตร	เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑนานาชาติ”	ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนคร
เซี่ยงไฮ	อีกทั้งถือเป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ	แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ	ตลอดแนวยาวของ
ไวทันเป็นแหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย	

นําทานน่ัง	รถไฟอุโมงคเลเซอร	ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวงผู	ซึ่งเป็นอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา	9
เมตร	ยาว	646.7	เมตร

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง	ถนนนานกิง	ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย	หรือยานออรชารด
ของสิงคโปร	มีความยาวประมาณ	5	กิโลเมตร	มีหางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเป็นยานที่คึกคักและ
ทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Pujiang	Berkesy	Residence	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



ชิมชาอวูหลงของปักกิ่ง	และชาที่มีชื่อเสียงเชน	ชาแดง	ชาผลไม	ชามะลิ	ชา
กุหลาบ	ฯลฯ

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

HANGZHOU	BAY	BRIDGE	“หังโจววานฮวาไหตาเฉียว”สะพานขามทะเลที่
ยาวที่สุดในโลกสรางโดยวิศวกรชาวจีนโดยการรวมทุนของบริษทัเอกชนจีน
มูลคาการกอสราง	15,000	ลานหยวนจีน	(ประมาณ	69,000	ลานบาท)	มี
ความยาว	36	กมอาจเรียกวา	“สะพานสายรุง”	เพราะทุกๆ	5	กิโลเมตรสีของ
สะพานจะเปลี่ยนตาม	7	สีของรุงกินน้ํา	คือ	มวง	คราม	น้ําเงิน	เขียว	เหลือ	แสด
แดง	สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	2008	โดยสามารถรองรับรถยนตไดถึงวันละ	45,000-
50,000	คัน

	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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Pujiang	Berkesy	Residence	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโบราณจูเจียเจีย่ว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ริมฝ่ังทะเลสาบดื้นซาน	และ

อยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู	เป็นตําบลน้ําแหงวัฒนธรรมโบราณ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อเสียง
โดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันน้ี

ทานจะได	ลองเรือชมตลาดน้ําจูเจียเจีย่ว	ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห
มิงและราชวงศซิงอยูมากมาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเยี่ยมชม	รานผาไหม	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	ผาพันคอ	ฯลฯ	ชมวิธีการนําเสนไหม

ออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม	เหมาะกับการซื้อเป็น
ทั้งของฝากและใชเอง

นําทานสู	ยานซินเทียนตี้	(Xintiandi	แปลวาโลกใหม)	เป็นยานที่อยูอาศัยยุคเกาของชาวเซียงไฮ	บาน
เรือนประตูหินสวยงาม	สถาปัตยกรรมเป็นลูกผสมระหวางตะวันตกและตะวันออก	เป็นยานที่มีรานอาหารเกๆ
มากมายหลายชาติ	มีโตะน่ังทานดานนอกเหมือนฝรั่งเศส	มีบูติคเกๆแบรนดดังมากมาย	เป็นแหลงพบปะของคน
ตางชาติ	เป็นยานที่คนมาใชเงินกัน	ถามีเวลาจะอยูซักครึ่งวันเลย	มาเซียงไฮตองหามพลาดเลยจา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Pujiang	Berkesy	Residence	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



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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Pujiang	Berkesy	Residence	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	วัดพระหยกขาว	”	ตั้งอยูบนถนนอานเหยี่ยนในเขตผูถอ	กลางเมืองเซี่ยงไฮ	เป็นวัดศูนยรวมจิตใจ

ของชาวพุทธใน	เซี่ยงไฮ	และเป็นวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการเป็นจํานวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ	ภายในวัด
มีพระพุทธรูปปางน่ังทั้ง	2	องค	สลักจากหยกทั้งแทง	แสงสวางและแสงสะทอนของหยกขาวน้ันทําใหองค
พระพุทธรูปมีความงดงามสวางเจิดจายิ่งขึน้	องคพระพุทธรูปปางน่ังมีความสูง	190	เซนติเมตร	และ	หุมดวย
เพชรพลอย	หินมโนรา	และ	มรกต	แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและตรัสรูแจงพระพุทธเจา

จากน้ันเยี่ยมชม	ศูนยหยก	อัญมณีลํ้าคา	เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใส	แลวจะชวย
ปองกันอันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานสู	ตลาดเฉินหวังเมีย่ว	หรือที่เรียกกันวา	ศาลเจาพอหลักเมือง	เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	ซึ่งได

กลายเป็นศูนยรวมสินคาและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮซึ่งมีการผสมผสานระหวาง
อดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว	ซึ่งเป็นยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ	ใหทานอิสระชอปป้ิง
ตามอัธยาศัย

จากน้ันใหทานชอปป้ิงจุใจกับ	ตลาดกอปป้ี	TAOBAOCHENG	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่หอ
ในราคายอมเยาไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	ใหทานเลือกชอปอยางเต็มอิ่ม

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน
23.50	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่CA805
03.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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



เครื่องที่น่ัง	3-3

บริการน้ําดื่ม	บนเครื่อง	ทั้งขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	23	ก.ก.

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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	300	หยวน	/	คน	/	วัน

11.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

12.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
13.	กรณีคณะออกเดินทางได

คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	ออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
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.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	1	ใบ	ใบละ	23	กิโลกรัม	เทาน้ัน	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ	1	ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของ
กระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใชจายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด



1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย

คาใชจายเพิ่มเติม
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	150	หยวน	/ทาน/ทริป	

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	50	หยวน	รวมเป็น	200	หยวน/ทาน/ทริป
8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน
วีซาแบบหมูคณะ	(กรุป	1,000	บาท)

อัตราคาวีซาดังกลาวสําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(วีซากรุปไมตองสง
เอกสารสําหรับทําวีซา	ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง	ไฟลสแกนเห็นทั้ง	2	สวน	ชัดเจน)	ในกรณีที่ผูขอวีซาจีนไม
สะดวกที่จะสแกนหนาพาสฯ	ตามเงื่อนไขดังกลาว	แนะนําใหทานทําแบบคําขอดานลางน้ี
คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเดีย่ว	1,500.-	บาท

กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนํา
ไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆ	ได	และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	และหากมีประกาศ
ทางการจีน	ยกเลิกวีซากรุปไมวาดวยสาเหตุใดๆ	ทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์ก็บ
คาวีซาเพิ่ม	1,500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร	(ยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ)

9.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	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]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบหามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หาม

ใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถ	ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

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


เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
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
ประเทศ	ไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

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

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

นอย2หนาเต็ม
2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
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	เสียคาใชจาย	เพิม่ทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

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.อียิปต	11.ซาอุดีอาระเบีย	12.ซีเรีย	13.เลบานอน	14.อินเดีย	15.ศรีลังกา	16.ลิเบีย	17.ซูดาน
18.แอลจีเรีย	19.ไนจีเรีย	20.ตุรกี	21.เยเมน	22.โอมาน	23.จอรแดน	24.โซมาเรีย	ไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมู
คณะ	(กรุป)ได	ตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดี่ยวเทาน้ัน	และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ	***ตัง้แต	ปี
2014	เป็นตนมา***
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

จอยแลนดไมใชตัว๋	หักคาตัว๋ออกจาก	คาทัวร	5,000	บาท
ยังไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุป	ทานละ	1,000	บาท	/	วีซาเดีย่ว	1,500	บาท	**

กรุณาเตรียมคาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	150	หยวน	/	ทาน	/	ทริป	**เด็กเก็บเทาผูใหญ**



กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	50	หยวน	รวมเป็น	200	หยวน	/	ทาน	/	ทริป

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน
(เครื่องบิน	,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง

ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานบัวหิมะ	รานนวดฝาเทา	รานใบชา	รานหยก	รานผีเซยะ	และราน
ไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึงตามเวลาที่รานกําหนด...และไมเขา
รวมกิจกรรมที่ทางรานจัดไวใหขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิ่มทานละ	300	หยวนตอทานตอราน)

โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ
หรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณี
ที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

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


