


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	เมืองเจียซิง	-	หอเหยียนหยูโหลว	-
เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

พักที่	SUZHOU	NANYA
HOTEL	หรือเทียบเทา	4*

3 หมูบานชาหลงจิ่ง	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-
ถนนนานกิง	-	รานกาแฟสตารบัคส	นครเซี่ยงไฮ

ที่พัก	PUJIANG
BERKESY
RESIDENCE		หรือเทียบ
เทา	4	*

4 สวนสนุกเซี่ยงไฮ	ดิสนียแลนด
พักที่	PUJIANG
BERKESY
RESIDENCE		หรือเทียบ
เทา	4	*

5 ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	หาดหยก	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวาย
ทาน	-	สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

22	มี.ค.	61	-	26	มี.ค.	61 ฿18,991 ฿18,991 ฿18,991 ฿3,499



ชวงดึก	
23.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	10	เคานเตอร	U	สายการบิน	ไชนาอีส

เทิรน	แอรไลน	โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางใหกับทุกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
02.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเซีย่งไฮ	โดยเทีย่วบินที	่MU548

07.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติผูตงเมืองเอกนครเซีย่งไฮ	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
นําทานออกเดินทางสูเมืองเจียซิง	สูถนนโบราณเยีย่เหอ	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวาเขตประวัติศาตรเยี่ยะเหอ

ตั้งอยูที่เมืองเจียซิง	มีพื้นที่	9	ตารางเมตร	ในถนนเต็มไปดวยลําธารเสนเล็กๆ	บานเรือนแบบรัชวงคชิง
ชมความงดงามของ	ทะเลสาบหนานหู	สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค
นําทานขึน้ชม	หอเหยียนหยูโหลว	เป็นสถานทองเทียวสําคัญของเมืองเจียซิงสรางในสมัยโฮวจิ้ง	จากดานบน

ของหอ	สามารถมองเห็นทิวทัศนที่สวยงาม	ตอมาหลาย	ๆ	สมัยมีนักกวีและผูมีชี่อเสียงหลายๆคนเดินทางมาที่น้ี
ไดชื่นชมและเขียนกวีไว
นําทานเลือกซื้อ	ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา	ที่ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน	สินคา

มากมาย	เชนหมอนยางพาราที่ไดรับความนิยมอยูในขณะน้ี	และยังไดฟังบรรยายขั้นตอนกระบวนการ	เป็น
ความรูอีกดวย
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองหังโจว	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหน่ึงเป็น

แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน	ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึง
ความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา	“บนฟามีสวรรค	บนดินมี	ซู(โจว)	หัง(โจว)”	เพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน
งดงามสองฟากถนน
จากน้ัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย	รานคาตางๆ	ตกแตงแบบจีนโบราณ	มีสิ้นคาพื้น

เมือง	และของที่ระลึกใหทานเลือกซื้อไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย
นําทาน	ถายรูปกับรูปป้ันหมูตระกูลหวัง	ตนแบบ	"Four	generation"	ที่ยังคงใชชีวิตอยูทั่วหางโจว	ครอบครัวที่

เกาแกที่สุดซึ่งมี	Wu	Zhen	Ru	ผูสูงอายุอายุ	87	ปี	ในปีน้ี	และยังคงมีชีวิตอยู	ปัจจุบันตระกูลหวัง	มีสมาชิก	32	คน



สวนใหญยังคงอาศัยอยูที่ถนนจงซาน	กลุมรูปป้ันทั้ง	32	คนน้ียังเป็นอนุสรณใหเราไดเหนถึงสังคมครอบครัวที่
เติบโตมากับยานน้ีและยังคงรักษาความสัมพันธทางเครือญาติไดอยางดี

	บริการอาหารเชา	แบบชุด	KFC	ระหวางเดินทาง

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

มืองเจียซิงที่อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจอเจียงตั้งอยูใจกลาง
ที่ราบหังเจียหูของดินดอนสามเหลี่ยมแมน้ําแยงซี	เป็นเมืองสําคัญหน่ึงตาม
พื้นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมแมน้ําแยงซี	ซึ่งอยูหางจากนครเซี่ยงไฮ	เมืองหัง
โจว	ซูโจวและหูโจวไมถึง	100	กิโลเมตร	เน่ืองจากตั้งอยูระหวางเมืองซูโจ
วกับหังโจวที่เสมือนหน่ึงดินแดนสวรรคของมวลมนุษย	จึงมีสวนไดเปรียบทาง
ภูมิประเทศ	เมืองเจียซิงมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวอุดมสมบูรณและมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม	จึงไดรับการคัดเลือกวา	เป็นเมืองทองเที่ยวที่ยอดเยี่ยม
และเมืองแบบสวนระดับชาติของจีน	ถนนโบราณเยี่ยเหอ	ในถนนเต็มไปดวย
ลําธารเสนเล็กๆ	บานเรือนแบบรัชวงคชิง	ชมความงดงามของทะเลสาบหนาน
หู	สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค

หอเหยียนหยูโหลว	เป็นสถานทองเทียวสําคัญของเมืองเจียซิงสรางในสมัยโฮว
จิ้ง	จากดานบนของหอ	สามารถมองเห็นทิวทัศนที่สวยงาม	ตอมาหลาย	ๆ	สมัย
มีนักกวีและผูมีชี่อเสียงหลายๆคนเดินทางมาที่น้ีไดชื่นชมและเขียนกวีไว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUZHOU	NANYA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4*



ชวงเชา	
นําทานเขาชม	หมูบานเหมยเจียอู	(ไรชาหลงจิง่)	แหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน	ใหทานไดชิมชาขึน้

ชื่อ	โดยกลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบ	ปากจะหอมตลอดวัน”
ทุกทานลองทะเลสาบซีหู	เน่ืองมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียง

กับวงรี	มีเน้ือที่	5.66	ตร.กม.	ความยาวโดยรอบประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร	สามดานถูกลอม
รอบดวยภูเขาและอีกหน่ึงดานเป็นเมืองรอบซีหู	ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา	30	แหงและสถานที่ชม
ทิวทัศนมากกวา	40	แหง	โดยจุดสําคัญก็ไดแก	หน่ึงภูเขา	สองทางสามเกาะ	หาทะเลสาบ	และสิบทิวทัศน
นําทานลองเรือ	ผานชม	สะพานขาด	ซึ่งเป็นที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว”	และชมโคมไฟ	3	ดวง	ทับ

แสงจันทรน้ําลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ	ทะเลสาบแหงน้ีที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยว
วา	“พฤกษชาติในนครินทร”
ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับสู	มหานครเซีย่งไฮ	เป็นเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ	ของภูมิภาคทั้งทาง

ดานเศรษฐกิจ	การคา	การเงิน	การลงทุน	รวมถึง	ดานแฟชั่น	และการทองเที่ยว	เซี่ยงไฮจึงนับเป็นความภาค
ภูมิใจของชาวจีน	โดยถือไดวาเซี่ยงไฮเป็นสัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย
นําทานสู	ถนนนานจิง	ถนนสายน้ีจะเต็มไปดวยรานคา	รานอาหาร	หางสรรพสินคา	ยังมีงานศิลปะชั้นดีให

คุณไดเลือกเสพอีกดวย	โดยทางตอนใตของถนนนานจิงเป็นที่ตั้งของหอศิลปะชางไหเหมยซูกวน	และจัตุรัส
ประชาชนหรือ	พีเพิลสแควร	ซึ่งเป็นศูนย	กลางทางสังคมและสถานที่พักผอนนอกบานของชาวเซี่ยงไฮ	นานจิงลู
น้ียังอยูใกลกับ	หาดไวทัน
เราสามารถเดินไป	ชมความงดงามของหอไขมุก	ยามคํ่าคืนไดอีกดวย
จากน้ัน	นําทานชม	ราน	Starbucks	Reserve	Roastery	สาขาใหมในเซี่ยงไฮ	ใหญกวาสาขาปกติ	300	เทา

สาขา	Reserve	Roastery	ที่เพิ่งเปิดใหบริการในเซี่ยงไฮ	เมื่อวันที่	6	ธ.ค.ที่ผานมามีไฮทไลทนอกจากความยิ่ง
ใหญอลังการแลว	ยังมีบารจิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก	ถึง	88	ฟุต	ขึน้แทนเป็นสาขาที่มีบารจิบกาแฟยาวที่สุดใน
โลกของ	Starbucks	ลูกคาสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ	สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่อง
ดื่มตางๆ	กวา	100	เมนู	รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียวเทาน้ัน	.

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หรือ	หมูบานใบชาบอมังกร	หมูบานชาที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากที่สุด
แหงหน่ึงของจีน	โดยหมูบานหลงจิ่งน้ันอยูในเขตเมืองหางโจว	(Hangzhou)
เมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	(Zhejiang)	และยังเป็นเมืองเกาแก	1	ใน	6	ของ
ประเทศจีนอีกดวย	เป็นหมูบานที่มีชื่อเสียงเรื่องใบชาชั้นดีที่สุดชนิดหน่ึงของ
ประเทศจีน	กลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบ	ปากจะหอมตลอดวัน”

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

รานกาแฟ	Starbucks	Reserve	Roastery	สตารบัคสสาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ
มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ	ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวย
ที่สุดในโลก	เปิดใหบริการ	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2560	มีเครื่องดื่มหลากหลาย
มากกวา	100	ชนิด	รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว	นอกจากน้ันยัง
มีอาหารและขนมมากมาย	ในสวนเบเกอรีที่ใชชื่อวา	Princi™	ซึ่งเป็นการรวม
มือกับรานเบเกอรีชื่อดังจากอิตาลี	และเป็นสาขาแรกในเอเชีย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ที่พัก	PUJIANG	BERKESY	RESIDENCE		หรือเทียบเทา	4	*

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
จากน้ันเดินทางสู	Shanghai	Disneyland	ใหญเป็นอันดับสองของโลกดิสนียแลนดเวอรชั่นเซี่ยงไฮจะมีตัว

ละครในนิทานเรื่องใหมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับที่เซี่ยงไฮพรั่งพรอมดวยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญอลังการเชน
ทูมอรโรวแลนดอาวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแหงจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแหงน้ียังแบงพื้นที่
สวนหน่ึงสําหรับเป็นเมืองดิสนียหรือดิสนียทาวนซึ่งประกอบดวยแหลงชอปป้ิงรานอาหารและสิ่งบันเทิงนอกจาก
น้ันยังมีโรงแรมที่พัก2แหงรวมทั้ง“วิชชิ่งสตารปารก“	(	Wishing	Star	Park)	บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตาม
ธรรมชาติบนเน้ือที่2,440ไรและสวนโมเสกอันนาตื่นตาเลาเรื่องเกี่ยวกับ12นักษตัรดวยตัวละครของดิสนียนอก
จากน้ันเซี่ยงไฮ	ดิสนียแลนดยังมีปราสาทเจาหญิง	(The	Enchanted	Storybook	Castle)	ซึ่งเป็นสัญลักษณ

ของดิสนียแลนดขนาดใหญที่สุดและสูงที่สุดเทาที่วอลตดิสนียเคยสรางมาโดยประสาทแหงน้ีจะเป็นที่อยูของเจา
หญิงหลายองคอีกดวย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทา	ใน
สวนสนุกจะไฮไลตดวย	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญ
ที่สุดในโลก	และมีทั้งหมด	6	ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey
Avenue,	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,	Treasure	Cove	และ
Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	และแหลงรวมความบันเทิงที่นา
สนใจ

	พักที่	PUJIANG	BERKESY	RESIDENCE		หรือเทียบเทา	4	*

ชวงเชา	
จากน้ัน	เขาชม	รานสมุนไพรจีน	พรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง

และใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	ตลาดเฉิงหวังเมีย่ว	หรือทีเ่รียกกันวา	วัดเทพเจาประจําเมือง	เคยตั้งอยูใจกลางเมือง

เกา	ซึ่งไดกลายเป็นศูนยรวมสินคา	และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮมีการผสมผสาน
ระหวางอดีตและปัจจุบันไดอยางลงตัว	ซึ่งเป็นยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ	ใหทานอิส
ระชอปป้ิงตามอัธยาศัย
ชวงบาย	
เยี่ยมชม	ศูนยหยก	อัญมณีลํ้าคา	เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใส	แลวจะชวยปองกัน

อันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน
จากน้ัน	นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใต

ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑนานาชาติ”	ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนคร
เซี่ยงไฮ	อีกทั้งถือเป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ	แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ	ตลอดแนวยาวของ
ไวทันเป็นแหลงรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย	เ
จากน้ันนําทานน่ัง	รถไฟอุโมงเลเซอร	ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู	ซึ่งเป็นอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้น

แมน้ํา	9	เมตร	ยาว	646.7	เมตร	ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอรเป็นรูปตางๆ
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน	

18.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	FM853	หรือ	FM841	22.30	/	01.55+1	สอบถามเจาหนาที่
22.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ……

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หาดหยก	หาดทรายธรรมชาติ	ที่มีความยาวเพียง	8.5	กม.และมีความกวาง
เพียง	10-500	ม.	เป็นจุดตัดระหวางทะเลจีนใต	และแมน้ํา	3	สาย	อัน	ไดแก
Wanquan	,	Jiuqu	และ	Longgun	ที่ไหลมารวมกันกอนไหลลงสูทะเล

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

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



รานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคา
เป็นหลักไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึงตามเวลาที่รานกําหนด...และไมเขารวมกิจกรรมที่ทาง
รานจัดไวใหขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่ทานละ	400	หยวนตอทานตอราน
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ	คอนเฟ

ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋

เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให	โดยขอ
สงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	ราน
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ันทาง

บริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

การชําระคาบริการ
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	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน



8.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	1	ใบ	ใบละ	23	กิโลกรัม	เทาน้ัน
9.	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทาน

ละ	1	ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสีย
คาใชจายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

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	(แบบเดีย่ว	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ)	ทานละ	1,500	บาท
กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถ

นําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆ	ได	และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

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	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

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

เอกสารทีต่องเตรียม
1.	พาสปอรต	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	(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร
5.อัตราคาวีซาดวน	ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน	เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชายื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจาย

เพิ่มทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสาธารณ
รัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิรก
มอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอส
โทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสาร
จํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
จอยแลนดไมใชตัว๋	หักคาตัว๋ออกจากคาทัวร	5,500	บาท	
ราคาน้ีสําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรมคือรานนวดฝาเทา+บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานผาไหมและรานหยกซึ่ง

จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาทุก
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
จอยแลนดไมใชตัว๋	หักคาตัว๋ออกจากคาทัวร	5,500	บาท
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น*ทานละ	200	หยวน/ทาน/ทริป
กรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง	15	ทาน	เก็บทิปเพิ่ม	จายทานละ	250	หยวน/ทาน/ทริป
ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาจีน	(แบบเดี่ยว)	ทานละ	1,500	บาท

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด
4.2	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
4.3	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.4	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ



	


