


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติผูตง	-	มหานคร
เซี่ยงไฮ	-	ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด	ไฟแนนเชียล	เซ็นเตอร	-	หาดไวทาน
หรือ	หาดวายทาน

พักที่	REGAL	PLAZA
HOTEL	&amp;
RESIDENCE	หรือ
เทียบเทา	5	ดาว

2 เมืองอูซี	-	โรงถายภาพยนตรสามกก	/	โรงถายสามกก	-
พิพิธภัณฑกาน้ําชาดินทราย	-	เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-
ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

พักที่	SSAW	HOTEL
หรือเทียบเทา	5	ดาว

3 ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	เมืองโบราณอูเจิ้น	-	มหานครเซี่ยงไฮ
พักที่	REGAL	PLAZA
HOTEL	&amp;
RESIDENCE	หรือ
เทียบเทา	5	ดาว

4 ตลาดเฉินหวังเมี่ยว/ศาลเจาพอหลักเมือง	-	ถนนนานกิง	-	ยาน
ซินเทียนตี้	-	ลองเรือแมน้ําหวงผู

พักที่	REGAL	PLAZA
HOTEL	&amp;
RESIDENCE	หรือ
เทียบเทา	5	ดาว

5 รานหยก	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ตลาดกอปป้ีเถาเป าเฉิง	-
สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

14	เม.ย.	61	-	18	เม.ย.	61 ฿32,991 ฿32,991 ฿32,991 ฿5,999



ชวงเชา
07.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	4	เคานเตอร	D	สายการบินไทย	(TG)

โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุก
ทาน
10.35	น.	ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติผูตง	เมืองเซีย่งไฮ	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที่

TG664

ชวงบาย
15.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติผูตงเมืองเอกเทศเซีย่งไฮ	ซึ่งถือเป็นชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก

(ปี	ค.ศ.220-280)	มีหมูบานชาวประมงถึงสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซึ่งขณะน้ันเป็นเพียงชุมชน
เล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน	ค.ศ.	1848	ตัวเมืองเซี่ยงไฮถูกเปิดเป็นเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ	ตั้งอยูริมแม
น้ําหวงผู	หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง	17	กิโลเมตร	แบงออกเป็น	2	เขต	คือ	เขตผูตง(ใหม)	และเขตผูซี(เกา)
กั้นโดยแมน้ําหวงผู	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานจากน้ันนําทาน	ขึ้นตึก	SWFC	(ชั้น	101)	(Shanghai	World	Financial	Center)เป็นตึกสูงที่สุดใน

ประเทศจีนดวยความสูงถึง492	เมตร	มี101ชั้นบนพื้นที่	381,600	ตารางเมตร	ในเขตผูตงของมหานครเซี่ยงไฮ
เพื่อชมวิวทิวทัศนของเมืองเซี่ยงไฮที่เต็มไปดวยตึกรูปรางสวยงามแปลกตานานาชนิด
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา“พิพิธภัณฑสถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนคร
เซี่ยงไฮอีกทั้งถือเป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญแหงหน่ึงของเซี่ยงไฮตลอดแนวยาวของ
หาดไวทานเป็นแหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	REGAL	PLAZA	HOTEL	&	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	5	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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



เครื่อง	ที่น่ังแบบ	3	–	3
บริการน้ําดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	REGAL	PLAZA	HOTEL	&amp;	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	5	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองอูซี	ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา	และมีฉายาวาเมืองเซี่ยงไฮนอยเดิมมีชื่อวา	ซีซาน

เลากันวาเมื่อสองพันปีกอนมีการผลิตดีบุกในเมืองน้ีและตอมาแรดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแตบังเอิญมีคนขุด
พบศิลาจารึกโบราณชิ้นหน่ึงมีใจความวา	“มีอาวุธ	แผนดินจะไมสงบ	หากปราศจากอาวุธแผนดินจะรมเย็น
เป็นสุข”	จึงไดเปลี่ยนชื่อใหมวา	อูซี	แปลวาไมมีตะกั่ว
จากน้ันนําทานสู	เมืองจําลองสามกก	ใหทานไดชมความอลังการของเมืองจําลงสามกก	สถานที่แหงที่ใชใน

การถายทําภาพยนตรเรื่องสามกก	ทานจะไดชมการแสดงการตอสู	และไดเก็บภาพไวเป็นที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	พิพิธภัณฑกาน้ําชา	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	หังโจว	ซึ่งเป็นเมือง

หลวงของมณฑลเจอเจียง	เป็นเมืองที่สวยงามและมีเรื่องเลา	โรแมนติกสืบกันมา	เมืองหังโจวเป็นแหลง
เภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน	ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความ
สวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา	"	บนฟามีสวรรค	บนดินมี	ซู	(โจว)	หัง	(โจว)	"
นําทานวุชม	ถนนโบราณซงเหอฝ่ังเจีย	รานคาตางๆ	ตกแตงแบบจีนโบราณ	มีสิ้นคาพื้นเมือง	และของที่

ระลึกใหทานเลือกซื้อไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	SSAW	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

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

"โรงถายภาพยนตรสามกก"	สถานที่ถายทําหนังของสถานี	CCTV	ตั้งอยูริม
ทะเลสาบไทวู	เน่ืองจากเรื่องสามกกน้ีเป็นเรื่องราวที่ประพันธผสมกับเรื่องจริง
ในประวัติศาสตรในชวงปลายราชวงศฮ่ัน	จนกลายมาเป็นนิยายคลาสสิคของ
จีนที่ชาวไทยก็รูจักดี	เรื่องราวของสามกกน้ันเต็มไปดวยรายละเอียดและฉาก
หลายสถานที่	ทางสถานีโทรทัศน	CCTV	จึงไดสรางฉากขึน้แบบถาวร	และเมื่อ
ถายทําเสร็จแลวจึงเป็นแหลงทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงในเมืองอูซี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑกาน้ําชาดินทราย	เมืองอูซี	เป็นพิพิธภัณฑที่รวบรวม	ศิลปะ
เครื่องป้ันดินเผา	ในรูปแบบกาน้ําชาจากทั่วทุกสารทิศของแผนดินจีน	แสดงถึง
ความมั่งคั่งของวัฒนธรรมการดื่มชาที่ยาวนานในอดีต	ตั้งแตพบุรุษจนถึง
ปัจจุบัน	มากกวา	4,000	ปี

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
	พักที่	SSAW	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	มีเน้ือที่

5.66	ตารางกิโลเมตร	ความยาวโดยรอบประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร	ชมโคมไฟ	3	โคมทับแสง
ในบึงน้ําลึก	**หมายเหตุ	:	กรณีกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใช
เรือเหมา**	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานถงเซียง	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเมืองหน่ึงในมณฑลเจอเจียงมีประชากรประมาณ

8	แสนคนอยูหางจากเมืองหางโจวเพียง๖๐กิโลเมตร	ซึ่งเป็นเมืองที่มีแมน้ําตัดกลางเมือง	บรรยากาศคลายเมือง
เกาสมัยโบราณที่ยังคงไวในแบบอารยธรรมเดิมของจีน	นําทานเยี่ยมชม	รานผาไหม	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม	ไม
วาจะเป็นเสื้อผา	ผาพันคอ	ฯลฯ	ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเป็นสินคาที่ใชเครื่ ้องจักร	ชมการดึงใยไหมจาก
รังแฝดเพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม	เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใชเอง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทาน	ลองเรือ	เขาสู	เมืองโบราณอูเจิ้น	เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจอเจียง	ตั้งอยูริม

ทะเลสาบไทหู	ทะเลสาบขนาดใหญที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจอเจียงและมณพลเจียงซู	เป็นเมืองโบราณที่
อนุรักษและคงสภาพบานเรือนตามแบบสมัยราชวงคชิง	ไมวาจะเป็นลวดลายการแกะสลักไมตามหนาตาง	หรือ
การแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเมืองอูเจิ้น	เมืองที่ไดชื่อวา	"นครเวนิช
แหงมณฑลเจอเจียง"	มีประวัติศาสตรกวา	1,000	ปี	นําทานเดินทางสู	เมืองเซีย่งไฮ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารบุฟเฟต	นานาชาติ
ทีพ่ัก	REGAL	PLAZA	HOTEL	&	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	5	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองโบราณอูเจิ้น	เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจอเจียง	ตั้งอยูริม
ทะเลสาบไทหู	ทะเลสาบขนาดใหญที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจอเจียงและ
มณพลเจียงซู	เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษและคงสภาพบานเรือนตามแบบสมัย
ราชวงคชิง	ไมวาจะเป็นลวดลายการแกะสลักไมตามหนาตาง	หรือการแกะ
สลักหินที่มีความประณีตงดงาม	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเมืองอูเจิ้น
เมืองที่ไดชื่อวา	"นครเวนิชแหงมณฑลเจอเจียง"	มีประวัติศาสตรกวา	1,000	ปี



กรณีกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารบุฟเฟต	นานาชาติ
	พักที่	REGAL	PLAZA	HOTEL	&amp;	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	5	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทาน	ชมศูนยยาสมุนไพรจีน	ยาแผนโบราณหรือเป าซูหลิง	พรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของ

สมุนไพรจีน	หรือในชื่อวา	ยาบัวหิมะ	ซื้อยาแกน้ํารอนลวกเป าฟ ูหลิง	“ยาบัวหิมะ”ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและให
ทานไดนวดฝาเทาผอนคลายกับยาสูตรพิเศษ
จากน้ันนําทานสู	ตลาดเฉินหวังเมีย่ว	หรือที่เรียกกันวา	วัดเทพเจาประจําเมือง	เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา

ซึ่งไดกลายเป็นศูนยรวมสินคา	และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮซึ่งมีการผสมผสาน
ระหวางอดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว	ซึ่งเป็นยานสินคาราคาถูกที่มีชื่อ	อีกยานหน่ึงของ	นครเซีย่งไฮ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนนานกิง	ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย	หรือยานออรชารด

ของสิงคโปร	ถนนน้ีมีความยาวประมาณ	5	กิโลเมตร	มีหางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเป็นยานที่
คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ
จากน้ันนําทานสู	ยานซินเทียนตี้	ถือเป็นแหลงฮิปลาสุดของคนอินเทรนดเซี่ยงไฮ	ตั้งอยูฝ่ังเมืองเกา	ออกแบบ

โดย	เบนจามิน	วูด	สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน	ไดรับเสียงชมวามีเสนหอยางเหลือเชื่อ	เพราะอนุรักษตึกรามบาน
ชองเกาๆไว	ผสมผสานลงตัวกับบานกออิฐสีเทาสไตลชิกูเหมิน	ที่จําลองขึน้ใหมจากยุคปลายศตวรรษที่	19	ที่น่ีมี
ความรื่นรมยใหเอนจอยครบครันทั้งรานกาแฟและคาเฟสไตลโมเดิรน,เรสเตอรองตของคนดัง,โรงหนังอารต
เฮาส,	บูติกเกๆของดีไซเนอรชื่อดัง,	แกลเลอรี่	และช็อปป้ิง	มอลลระดับอัพสเกล...ถือเป็นสวรรคของคนรวย
จากน้ันนําทาน	ลองเรือแมน้ําหวงผู	ถือไดวาเป็นแมน้ําสายที่สําคัญของเมืองเซี่ยงไฮ	ดวยเป็นแมน้ําที่ไหล

แยกมาจากแมน้ําแยงซี	แลวไหลผานเขามายังเมืองเซี่ยงไฮ	หลอเลี้ยงผูคนและเป็นสวนหน่ึงของคนที่น่ีมาหลาย
ชั่วอายุคน	กิจกรรมที่หามพลาดเมื่อมายังเซี่ยงไฮก็คือการลองเรือในแมน้ําหวงผู	เพื่อชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมของตึกอาคารเกาแก	และชมวิถีชีวิตของผูคนที่ใชชีวิตอยูริมแมน้ําแหงน้ี	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	REGAL	PLAZA	HOTEL	&	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	5	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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



ทานไดของที่ถูกใจแลวและยังไดอิ่มเอมกับบรรยากาศความสวยงามอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

ถือไดวาเป็นแมน้ําสายที่สําคัญของเมืองเซี่ยงไฮ	ดวยเป็นแมน้ําที่ไหลแยกมา
จากแมน้ําแยงซี	แลวไหลผานเขามายังเมืองเซี่ยงไฮ	หลอเลี้ยงผูคนและเป็น
สวนหน่ึงของคนที่น่ีมาหลายชั่วอายุคน	กิจกรรมที่หามพลาดเมื่อมายังเซี่ยงไฮ
ก็คือการลองเรือในแมน้ําหวงผู	เพื่อชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของตึก
อาคารเกาแก	และชมวิถีชีวิตของผูคนที่ใชชีวิตอยูริมแมน้ําแหงน้ี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	REGAL	PLAZA	HOTEL	&amp;	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	5	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานแวะชม	ศูนยหยก	อัญมณีลํ้าคา	หยกเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใส	แลว

จะชวยปองกันอันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อ
เสียงของประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันใหทานชอปป้ิงจุใจกับ	ตลาดกอปป้ี	TAOBAOCHENG	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่หอ

ในราคายอมเยาไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	ใหทานเลือกชอปอยางเต็มอิ่ม
สมควรแกเวลานําทานสู	สนามบินเซีย่งไฮ
17.05	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	665
21.20	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



เครื่อง	ที่น่ังแบบ	3	–	3
บริการน้ําดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

ชอปป้ิงจุใจกับ	ตลาดกอปป้ี	TAOBAOCHENG	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย
หลากหลายยี่หอในราคายอมเยา	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	ใหทานเลือกชอ
ปอยางเต็มอิ่ม

	รับประทานอาหารกลางวัน	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	/	ราน
11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน

ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
13.	กรณีคณะออกเดินทางได

-	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
-	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	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	เทานัน้	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของ

แตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ	1	ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ํา
หนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใชจายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด



1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย

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

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	50	หยวน	รวมเป็น	200	หยวน/ทาน/ทริป
8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	(วีซาเดี่ยว	แบบธรรมดา	4	วันทําการ)	1,500	บาท
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
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	2หนาเต็ม
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	ดาวโหลดแบบฟอรมไดที	่http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
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	

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


-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

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

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

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	(รับรองตราประทับรานที่

แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

1.	จอยแลนดไมใชตัว๋	ราคา	14,999	บาท	/	ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาจีน	(เดีย่ว)	1,500	บาท
2.	กรุณาเตรียมคาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	150	หยวน	/ทาน/ทริป	เด็กเก็บเทาผูใหญ

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	50	หยวน	รวมเป็น	200	หยวน/ทาน/ทริป
3.	โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มี
จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	
4.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ	คอน

เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน
,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้	
5.	ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรมคือรานนวดฝ าเทา+บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานผาไหมและราน

หยกซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วาทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ	60	–	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของ
ลูกคาเป็นหลักไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึงตามเวลาที่รานกําหนด...และไมเขารวม
กิจกรรมทีท่างรานจัดไวใหขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่ทานละ	300	หยวนตอทานตอราน



1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


