


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	เมืองอูซี	-	พระใหญ
หลิงซานตาฝอ	-	ไขมุกจีน	-	เมืองซูโจว	/	ซูโจว	-	จัตุรัสหยวนหยง

พักที่	SUZHOU
NANYA	HOTEL
หรือเทียบเทา	4
ดาว

3 เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	ลองเรือ
ทะเลสาบซีหู	-	เหมยเจียอู	-	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

พักที่	HANGZHOU
BEST	WESTERN	
หรือเทียบเทา	4
ดาว

4 มหานครเซี่ยงไฮ	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	หาดไว
ทาน	หรือ	หาดวายทาน	-	อุโมงคเลเซอร	-	ตลาดกอปป้ีเถาเป าเฉิง	-
ถนนนานกิง

พักที่	PUJIANG
BERKESY
RESIDENCE	หรือ
เทียบเทา	4	ดาว

5 วัดพระหยกขาว	-	ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว	-	สนามบินนานาชาติผูตง	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

13	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿4,499

20	เม.ย.	61	-	24	เม.ย.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿3,499

27	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿3,499

18	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿3,499

25	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿3,499

31	พ.ค.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿3,499

7	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿3,499

14	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,499

21	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿3,499

28	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿3,499



เครื่องบินจัดทีน่ัง่แบบ	3-3
บริการอาหารรอนบนเครื่อง	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	23	กก.

ชวงคํ่า
23.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	9	เคานเตอร	U	สายการบิน	แอรไชนา

โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุก
ทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเซีย่งไฮ	โดยเทีย่วบินที	่MU548
07.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติผูตง	เมืองเอกเทศเซีย่งไฮ	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
บริการอาหารเชา	แบบชุด	KFC	ระหวางเดินทาง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองอูซี	ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา	และมีฉายาวา	เมืองเซี่ยงไฮนอย	เดิมมีชื่อวา	ซีซาน

เลากันวาเมื่อสองพันปีกอนมีการผลิตดีบุกในเมืองน้ีและตอมาแรดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น	แตบังเอิญมีคนขุด
พบศิลาจารึกโบราณชิ้นหน่ึงมีใจความวา	“มีอาวุธ	แผนดินจะไมสงบ	หากปราศจากอาวุธแผนดินจะรมเย็น
เป็นสุข”	จึงไดเปลี่ยนชื่อใหมวาอูซี	แปลวาไมมีตะกั่ว
นําทานสู	วัดพระใหญหลิงซาน	(รวมรถราง)	นมัสการ	พระใหญหลินซานตาฝอ(พระพุทธเจาปาง

ประสูติ)	ชมการแสดงสรงน้ําพระ	(เกามังกร)	
จากน้ันน่ังรถกอลฟสู	พระพุทธรูปขนาดใหญ	สูง	88	เมตร	เป็นพระพุทธรูปปางหามญาติ	ลักษณะพระพักตร

สงางาม	เชิญทานไหวพระขอพรตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ซีโ่ครงหมูอูซี

ชวงบาย



จากน้ันแวะชม	รานไขมุก	สินคาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน	มีสินคาใหเลือกซื้อเลือกชมมากมาย
ไมวาจะเป็นเครื่องประดับ	เชน	สรอยคอสรอยขอมือ	แหวน	กําไล	หรือจะเป็นเครื่องสําอาง	เชน	ครีมไขมุก	ผง
ไขมุก	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซูโจว	ซึ่งมีประวัติ	2,500	ปีมาแลว	เดิมมีชื่อวา	“เมืองกูซู”	ซึ่งเป็นเมืองที่จัด

ตนแบบของการจัดสวนจีนที่สวยงาม	เป็นอันดับหน่ึงในลุมแมน้ําแยงซีเกียงตอนใตและไดชื่อวาเป็นเมืองแหง
สาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนไดรับฉายาวา	“เมืองสวรรคในโลกมนุษย”	พรอมเมืองหังโจว
นําทานชม	จัตุรัสหยวนหยง	(Suzhou	Harmony	Time	Square)	เป็นจัตุรัสแหงใหมที่ชาวตางชาติมาลงทุน

ในเมืองซูโจว	สรางไดอยางสวยงาม	เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหมพรอมชมจอยักษลอยฟาความยาวกวา	500
เมตร

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	SUZHOU	NANYA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	แบบชุด	KFC	ระหวางเดินทาง

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

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกาในมณฑลเจียงซู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	บริเวณที่
ลุมปากแมน้ําแยงซี	มีทะเลสาบไทหูพาดผานแบงเมืองออกเป็นสองสวน	ทาง
ทิศจะวันตกมีอาณาเขตติดกับฉางโจว	และทางทิศตะวันออกติดกับซูโจว
เน่ืองจากเป็นเมืองที่ไดรับการพัฒนาเมื่อไมนานมาน้ี	จึงถูกขนานนามวา
"เซี่ยงไฮนอย"	มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหน่ึงในเมืองตนกําเนิดอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสมัยใหมของจีน	และยังเป็นบานเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลาย
คนในสมัยศตวรรษที่	20

พระพุทธรูปปางหามญาติสัมฤทธิท์ี่ใหญที่สุดในจีน	ที่เขาหลิงซาน	พระใหญ
หลิงซานตาฝอ	มีความสูง	88	เมตร	หนัก	700	ตัน	ยืนอยูบนเนินเขาหลิงซาน
บนยอดเขาซึ่งใหญติดอันดับ	1	ใน	4	ของเมืองจีน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ซี่โครงหมูอูซี



ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

ซูโจวเป็นเมืองประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโดยมีชื่อเสียงไมวาจะเป็นสายน้ํา
ภูเขา	และโดยเฉพาะสวนโบราณ	ในสมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิง	ซูโจว
เป็นหน่ึงในเมืองที่เจริญที่สุดในสมัยน้ัน	ในเมืองและนอกเมืองเต็มไปดวยสวน
โบราณ	ในศตวรรษที่	16-18	ซูโจวมีสวนโบราณมากกวา	200	แหง	ปัจจุบันมี
สวนที่ไดรับการอนุรักษอยางสมบูรณแลวกวา	10	แหง	นอกจากน้ี	ซูโจวยังมี
คลองตางๆ	มากมายเป็นอันดับหน่ึงในบริเวณลุมแมน้ําแยงซีเกียงใต	เป็นเมือง
ที่มีความงดงามมากจนไดรับฉายาวาเป็น	“เมืองสวรรคในโลกมนุษย”

จัตุรัสหยวนหยง	เป็นจัตุรัสแหงใหมที่ชาวตางชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว	สราง
ไดอยางสวยงาม	เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหมพรอมชมจอยักษลอยฟาความ
ยาวกวา	500	เมตร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUZHOU	NANYA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหังโจว	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหน่ึงเป็น

แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน	ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึง
ความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา	“บนฟามีสวรรค	บนดินมี	ซู(โจว)	หัง(โจว)”	เพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน
งดงามสองฟากถนน
นําทานเขาชม	โรงงานผาไหม	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เป็นของฝากคนทางบาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	ไกขอทาน+หมูตงโพ

ชวงบาย	
นําทุกทาน	ลองทะเลสาบซีหู	(เรือเหมา)	เน่ืองมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมี

ลักษณะใกลเคียงกับวงรี	มีเน้ือที่	5.66	ตร.กม.	ความยาวโดยรอบประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร
สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขาและอีกหน่ึงดานเป็นเมืองรอบซีหู	ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา	30	แหง
และสถานที่ชมทิวทัศนมากกวา	40	แหง	โดยจุดสําคัญก็ไดแก	หน่ึงภูเขา	สองทางสามเกาะ	หาทะเลสาบ	และสิบ
ทิวทัศน
นําทานลองเรือผานชม	สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว”	และชมโคมไฟ	3	ดวง	ทับ

แสงจันทรน้ําลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ	ทะเลสาบแหงน้ีที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยว
วา	“พฤกษชาติในนครินทร”
จากน้ันนําทานสู	หมูบานเหมยเจียอู	(ไรชาหลงจิง่)	แหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน	ใหทานไดชิมชาขึน้

ชื่อ	โดยกลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิง่	เพียง	1	จิบ	ปากจะหอมตลอดวัน”
ใหทานอิสระชอปป้ิง	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย	รานคาตางๆ	ตกแตงแบบจีนโบราณ	มีสิ้นคาพื้นเมือง	และของ



หากกรุปออกเดินทาง	จํานวนลูกคาไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใช

ที่ระลึกใหทานเลือกซื้อไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	HANGZHOU	BEST	WESTERN	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	ไกขอทาน+หมูตงโพ

ทะเลสาบซีหู	หรือ	ทะเลสาบตะวันตก	เป็นที่สวยที่สุดในเมืองจีน	ไดชื่อวาเป็น
ดินแดนแหงขุนเขาและสายน้ํา	ที่ไดสมญาไขมุกแหงเมืองหังโจว	หากไดลอง
ทะเลสาบซีหูเพื่อชมความงามก็ตองไมพลาดจุดชมวิวที่สําคัญคือเจดีย
เหลยเฟิง	เป็นเจดีย	8	เหลี่ยม	สูง	5	ชั้น

เหมยเจียอู	เป็นแหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน	ใหทานไดชิมชาขึน้ชื่อ	โดย
กลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบ	ปากจะหอมตลอดวัน”

เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HANGZHOU	BEST	WESTERN		หรือเทียบเทา	4	ดาว



เรือเหมา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	มหานครเซีย่งไฮ	เป็นเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ	ของภูมิภาคทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ	การคา	การเงิน	การลงทุน	รวมถึง	ดานแฟชั่น	และการทองเที่ยว	เซี่ยงไฮจึงนับเป็นความภาคภูมิใจ
ของชาวจีน	โดยถือไดวาเซี่ยงไฮเป็นสัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย
นําทานสู	รานนวดฝ าเทาและยาบัวหิมะ	พรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน	เป็นยาแกน้ํารอน

ลวกเป าฟ ูหลิง	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและใหทานไดนวดฝาเทาผอนคลายกับยาสูตรพิเศษ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4

กิโลเมตร	เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑนานาชาติ”	ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนคร
เซี่ยงไฮ	อีกทั้งถือเป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ	แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ	ตลอดแนวยาวของ
ไวทันเป็นแหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย	เชน	สถาปัตยกรรมแบบโรมัน	โกธิค	บารอค	รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก	เป็นที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ	เชน	กรมศุลกากร	โรงแรม
และสํานักงานใหญของ
นําทานน่ัง	รถไฟอุโมงเลเซอร	ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู	ซึ่งเป็นอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา	9	เมตร

ยาว	646.7	เมตร	ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอรเป็นรูปตางๆ
จากน้ันใหทานชอปป้ิงจุใจกับ	ตลาดกอปป้ี	TAOBAOCHENG	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่หอ

ในราคายอมเยาไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	ใหทานเลือกชอปอยางเต็มอิ่ม
นําทานเดินทางสู	ถนนนานกิง	ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย	หรือยานออรชารด	ของ

สิงคโปร	ถนนน้ีมีความยาวประมาณ	5	กิโลเมตร	มีหางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเป็นยานที่คึกคัก
และทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	ไกแดง
นําทาน	ชมกายกรรม	ERA	INTERSECTION	OF	TIME	เป็นกายกรรมที่ดี	ที่สุดในปัจจุบันงบประมาณกวา

100	ลานหยวน	ทุกฉากตื่นเตนเราใจ
พักที่	PUJIANG	BERKESY	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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



ขอความรวมมือลูกคา	กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความประสงคจะไมแช

ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

	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

ชอปป้ิงจุใจกับ	ตลาดกอปป้ี	TAOBAOCHENG	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย
หลากหลายยี่หอในราคายอมเยา	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	ใหทานเลือกชอ
ปอยางเต็มอิ่ม

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	เมนูพิเศษ	ไกแดง
	พักที่	PUJIANG	BERKESY	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	4	ดาว



เทาและนวดฝ าเทา	กรุณาจายเพิม่ทานละ	300	หยวน)

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	วัดพระหยกขาว	เป็นศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮและเป็นวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการ

เป็นจํานวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ
จากน้ันแวะชม	อัญมณีลํ้าคา	หยก	เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใส	แลวจะชวย

ปองกันอันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ตลาดเฉิงหวงเมีย่ว	หรือที่เรียกกันวา	วัดเทพเจาประจําเมือง	เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา

ซึ่งไดกลายเป็นศูนยรวมสินคา	และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮมีการผสมผสานระหวาง
อดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว	ซึ่งเป็นยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ	ใหทานอิสระชอปป้ิง
ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน
23.50	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่FM853
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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

ตลาด"เหลาเฉิงหวงเมี่ยว"	คือ	ตลาดที่มีอาหารพื้นเมือง	ชนิดตางๆ	ของเซี่ยงไฮ
บริเวณน้ีมีถนนที่ยาวหลายสิบเมตรสายหน่ึง	มีรานอาหารหลายแหงตั้งอยูที่น่ี
ซึ่งรวบรวมอาหารพื้นเมืองเกือบทุกอยางของนครเซี่ยงไฮเอาไว	สมกับชื่อวา
"อาณาเขตอาหารพื้นเมือง"	เซี่ยงไฮ	รานหมันโถว"หนานเสียง"เห็นจะมีชื่อ
เสียงมากที่สุด	ไมวานักทองเที่ยวทั่วไป	หรือแมกระทั่งผูนําระดับชาติขณะมา
เยือนนครเซี่ยงไฮ	ตองแวะมาที่น่ีรับประทานอาหารพื้นเมืองขนานแทที่รานน้ี



เครื่องบินจัดทีน่ัง่แบบ	3-3
บริการอาหารรอนบนเครื่อง	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	23	กก.

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	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป 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

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	ออกเดินทาง	(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.	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.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	150	หยวน	/	ทาน	/	ทริป

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	50	หยวน	รวมเป็น	200	หยวน	/	ทาน	/	ทริป
8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	วีซากรุป	1,000	บาท	

หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาวสําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกรุปเทาน้ัน
(ยื่นวีซากรุปไมตองสงเอกสารสําหรับทําวีซา	ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)	หรือหากตองการยื่นวีซาแบบ
เดีย่ว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดีย่วราคา	1,500	บาท	และหากยกเลิกเดินทางวีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไม
สามารถนําไปใชกับการเดินทางครัง้อื่นๆ	ได	และกรณียกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุก
กรณี	หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุปไมวาดวยสาเหตุใดๆ	ทัง้สิ้นทําใหไมสามารถยื่นวีซา
กรุปได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาวีซาเพิม่	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
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

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

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
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	ผูทีมี่ความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ทีเ่คยเดินทางไปในประเทศ...	ดัง

ตอไปน้ี	***ตัง้แต	ปี	2014	เป็นตนมา***
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	ตองยื่นคําขอวีซาจีนแบบเดี่ยวเทาน้ัน	และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม	4	วันทําการ

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

จอยแลนดไมใชตัว๋	หักคาตัว๋ออกจากคาทัวร	5,500	บาท
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิน่	ทานละ	200	หยวน	/	ทาน	/	ทริป	**
กรณีทีมี่จํานวนผูเดินทางไมถึง	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	จายทานละ	250	หยวน/ทาน/ทริป
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ

หรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณี



ที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานบัวหิมะ	รานนวดฝาเทา	รานใบชา	รานหยก	รานผีเซยะ	และราน

ไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึงตามเวลาที่รานกําหนด...และไมเขา
รวมกิจกรรมที่ทางรานจัดไวใหขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิ่มทานละ	400	หยวนตอทานตอราน)

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

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายใน
เทีย่วบินนัน้ๆ


