


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	เมืองอูซี	-	พระใหญหลิงซานตาฝอ	-
เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

พักที่	XIAOSHAN
KAIYUAN	MANJU
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือระดับเทียบเทา

3 ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	ถนนนานกิง
พักที่	JAMES	JOYCE
COFFETEL	ระดับ	4	ดาว
หรือระดับเทียบเทา

4 อุโมงคเลเซอร	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-	ตึกเซี่ยงไฮ
เวิลด	ไฟแนนเชียล	เซ็นเตอร	-	ตลาดเฉินหวังเมี่ยว/ศาลเจาพอ
หลักเมือง	-	รานหยก

พักที่	NEW	KNIGHT
ROYAL	HOTEL	ระดับ	4
ดาว	หรือระดับเทียบเทา

5 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินดอนเมือง

17	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

24	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

30	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

31	พ.ค.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

7	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

14	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

21	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿3,500

26	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿16,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿4,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	แบบ	3-3-3

น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย

21.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	ประตูหมายเลข	4	เคานเตอร	4	สายการบิน
THAI	AIR	ASIA	X	(XJ)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
00.15	น.	นําทุกทานเหินฟาสูมหานครเซี่ยงไฮ	ประเทศจีน	โดยเทีย่วบินที	่XJ760

05.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง	ประเทศจีน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระ

บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองอูซี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ซึ่งไดรับการขนานนามวา	“
เซี่ยงไฮนอย	”	เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ	ทะเลสาบไทหู	เป็น	1	ใน	5	แหง
ทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญของจีน	เป็นเมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปีในยุคราชวงศโจว
และฉิน

นําทานสักการะ	พระใหญหลิงซานตาฝอ	(รวมรถแบตเตอรี)่	นําทานชมพระพุทธรูปปางหามญาติทอง
สําริดองคใหญที่เขาหลิงซาน	ซึ่งมีความสูง	88	เมตร	หนัก	700	ตัน	ประทับอยูบนเนินเขาหลิงซาน	หันพระพักตร
ออกสูทะเลสาบไทหู	เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตรงดงาม	ที่เมื่อเดินไปทางใด	ก็เหมือนวาองคพระกําลังมองตาม
เราอยู	ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปป้ันจําลองพระพุทธเจากําเนิดในดอกบัว	โดยกลีบดอกบัวคอยๆบาน
ออก	ผสานกับการแสดงน้ําพุดนตรี	จนกระทั่งกําเนิดพระพุทธเจาขึน้	เป็นการแสดงที่นาตื่นตาตื่นใจ

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูซีโ่ครงหมูอูซี

ชวงบาย
นําทานชม	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด	ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ	รวมถึง

เครื่องประดับตางๆจากไขมุก



จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหังโจว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ช.ม.	30	นาที)	เมืองเอกของมณฑล
เจอเจียง	1	ใน	6	นครโบราณของจีน	เป็นศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม	แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบัน
ศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน

นําทานสู	ถนนโบราณเหอฟางเจีย่	ตั้งอยูเชิงเขาอูซันของเมืองหังโจว	เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น
ประวัติศาสตร	และวัฒนธรรมอันเกาแกของหางโจไดอยางดี	ถนนสายน้ีมีความยาว	460	เมตร	กวาง	120	เมตร
ในสมัยราชวงศซงของจีนเมื่อ	880	กวาปีกอน	ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยูน้ัน	ถนนเหอฝ่ังเจียเป็น
ศูนยกลางทางวัฒนธรรม	เศรษฐกิจและการคาในสมัยน้ัน	ในปัจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสราง
โบราณสวนหน่ึงแลว	บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึน้ใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม	มีลักษณะ
เรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญเป็นรานคาทั่วไป

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูไกขอทาน	และเมนูหมูพันปี

พักที	่XIAOSHAN	KAIYUAN	MANJU	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

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

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	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูซี่โครงหมูอูซี

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



เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูไกขอทาน	และเมนูหมูพันปี

	พักที่	XIAOSHAN	KAIYUAN	MANJU	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทาน	ลองเรือชมทะเลสาบซีหู	ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา	“ซีหูเหมือนนางไซซี	ไซซีสวยทุกอริยาบท
ซีหูสวยทุกฤดูกาล”	ทะเลสาบซีหูมีเน้ือที่	5.66	ตารางกิโลเมตร	ความยาวโดยรอบวัดได	15	กม.	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5
เมตร	ลองเขาสูเขตทะเลสาบซีหูใหม	ลอด	3	สะพานดังเขาสูเขตทะเลสาบซีหูเกา	ชมทิวทัศนสิบแหงของ
ทะเลสาบซีหู	ซึ่งไดแก	ตวนฉานเสียน	ซานถาน	อิ้นเหยิน	และหนานผิงอวนจง	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับบรรยากาศ
ของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผอนคลาย	จากน้ันนําทานสู	รานผลิตภัณฑยางโอโซน	ใหทานไดเลือก
ชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับสู	มหานครเซีย่งไฮ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ช.ม.	30	นาที)	มหานครที่ใหญที่สุด

ของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	เป็นศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต	มีพื้นที่	6,200	ตร.กม.	มีประชากรประมาณ	14	ลานคน	เป็นเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต	ที่ไดรับ
การพัฒนาจนถูกขนานนามวา	“นครปารีสแหงตะวันออก”

ระหวางทางนําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม
เชนผาหม	เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน

จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนนานกิง	ถนนคนเดินที่เป็นแหลงชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมและสถานที่ทอง
เที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแหงหน่ึง	นอกจากน้ีที่หาดไวทันยังสามารถมองเห็น	"หอไขมุก"	ซึ่งเป็นสัญลักษณของ
เมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย	ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ	จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ	“เดอะบัน
ด”	จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ	หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจนเต็มแลว	นําทานเดินทางสูถนนคนเดินนานกิง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูไกแดง

พักที	่JAMES	JOYCE	COFFETEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูไกแดง

	พักที่	JAMES	JOYCE	COFFETEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู	รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า
ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน

นําทานลอดผาน	อุโมงคเลเซอร	เป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน	เพื่อขามไปยังฝ่ังตรงขามใช
เวลาประมาณ	5	นาที	ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตางๆ	ตื่นตาตื่นใจ	แสง	สี	เสียง	ภายใน
อุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง	บางชวงทําใหรูสึกเหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว	อุโมงค
เลเซอรมีความลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา	9	เมตร	ความยาว	646.70	เมตร	สรางเสร็จ	เมื่อปี	ค.ศ.	2000	ถือวาเป็น	1
ใน	5	อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮตองหามพลาด

จากน้ันนําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ซึ่งไมไดเป็นหาดทรายชายทะเลแตอยางใด	แตเป็นยานถนนริมแมน้ําที่
มีความยาว	1.5	กิโลเมตร	ไปตามริมแมน้ําหวงผูฝ่ังตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา	หาดไวทันยังเคยเป็นสถานที่
ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง	“เจาพอเซี่ยงไฮ”	ซึ่งถายทอด	เรื่องราวของเจาพอเซี่ยงไฮ	ที่เกิดขึน้ในยุคที่เมือง
เซี่ยงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกง	แยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด	หาดไวทันจึงมีชื่อที่รูจักในหมูนักทอง



เที่ยวชาวไทยวา	"หาดเจาพอเซี่ยงไฮ"	น่ันเอง	และหาดไวทันน้ียังอยูใกล

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทุกทานชมทิวทัศนของมหานครเซี่ยงไฮบนตึก	SWFC	ชัน้ที1่00	(Shanghai	World	Financial	Center)	ตั้ง

อยูในเขตผูตง	ทางตะวันออกของแมน้ําหวงผู	มีความสูง	492	เมตรเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับ	9	ของโลก	(2017)	ตึก
SWFC	ไดรับการกลาวถึงในสถาปัตยกรรมที่โดดเดนแปลกตา	น่ันคือสวนบนสุดของตึกจะมีรู	เป็นดีไซนที่ชวย
ลดแรงปะทะของกระแสลม	ในตอนแรกออกแบบเป็นรูวงกลม	แตมีคนจีนแยงวาดูแลวทําใหนึกถึงภาพ
พระอาทิตยบนธงชาติญี่ป ุน	ก็เลยเปลี่ยนจากรูวงกลมเป็นชองสี่เหลี่ยมแทน	ดวยรูปลักษณน้ีทําใหคนนิยมเรียก
ตึก	SWFC	วาตึกที่เปิดฝาขวด	ตึก	SWFC	มีจุดชมวิวเปิดสําหรับนักทองเที่ยว	3	ชั้นไดแก	ชั้น	94,	97	และ	100
ซึ่งชั้น	100	อยูที่ความสูง	474	เมตรเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกเทียบกับบรรดาตึกระฟาดวยกัน	(ตึก	Burj
Khalifa	ในเมืองดูไบที่สูงที่สุดในโลกมีจุดชมวิวที่ความสูงแค	452	เมตร)

จากน้ันนําทานสู	“ตลาดเฉินหวังเมีย่ว”	หรือตลาดรอยปี	เซี่ยงไฮ	เป็นตลาดเกาของผูตง	เมืองเซี่ยงไฮ
อาคารบานเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	แตทําเป็นรานขายของมีทั้งของพื้น
เมืองโบราณ	ของที่ระลึก	และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา	กระเปา	อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้น
เมืองอีกมากมาย	ใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากอันลํ้าคาแกคนที่
ทานรัก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูเสีย่วหลงเปา

พักที	่NEW	KNIGHT	ROYAL	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูเสี่ยวหลงเปา

	พักที่	NEW	KNIGHT	ROYAL	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
03.00	น.	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง

บริการอาหารเชาแบบกลอง	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

06.50	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X(XJ)	เทีย่วบินที	่X761

10.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชาแบบกลอง	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

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



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบาง
สวนหรือทัง้หมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวา
บางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมี่นักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวา	15
ทาน	โดยจะแจงใหกับนักทองเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีไ่มมีวีซา	และอยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีมี่วีซา	แตหากทางนักทอง
เทีย่วทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิม่จากการทีมี่นักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษทั
กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีทีจ่ะใหบริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานํา
หนาชื่อ	เลขทีห่นังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีทีน่ักทองเทีย่วหรือเอเจน
ซีมิ่ไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่

2.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

3.	คณะทัวรครบ	15	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน

6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย

7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ



8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซาแบบกรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	(สําหรับพาสสปอตไทย	และเดินทาง
ไป-กลับพรอมคณะเทานัน้)

2.	คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเทีย่วผูเดิน
ทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,800	บาท**

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน

4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล

6.	คาอินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน

สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	18	ปีตองถายใหติดทั้ง	2	หนาแบบตัวอยาง

การทําวีซากรุปทองเทีย่วนัน่ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทีช่ัดเจนเทานัน้	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส
ปอตตัวจริงมา

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200	หยวน/
ทริป/ตอทาน***

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**

**โรงแรมทีพ่ัก	และโปรแกรมทองเทีย่วอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสม	และคํานึง
ถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก**

**การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

ณ	สถานทีท่องเทีย่วตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	หยก,	บัวหิมะ,
ผลิตภัณฑจากผาไหม,	รานไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร	ทางบริษทัฯ	จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจ
ของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง	หรือหาก
ทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวน
เงิน	300	หยวน/ราน/ทาน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น



และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาล
ทองถิน่ตองการรักษาสิง่แวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการทีโ่รงแรม

4.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
4.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
4.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
4.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

5.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินทัง้หมดใหกับทานทุกกรณี**

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน


