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เซี�ยงไฮ.้.. หาดว่ายทนั พิพิธภณัฑเ์ซี�ยงไฮ ้ล่องเรือแม่นํ"าหวงผู่ 

หงัโจว... ล่องเรือทะเลสาบซีห ู

อูซี๋… พระใหญ่หลินซานตา้ฝอ ตําหนกัฝานกง 

เมืองโบราณ... จูเจียเจี�ยว     
ชอ้ปปิ" งจุใจ... ตลาดเถาเป่า ถนนนานกิง 

อาหารพิเศษ...BUFFET GOLDENJAGUAR 

ไก่ขอทาน, หมตูงปอ, เสี�ยวหลงเป่า, ไก่แดงโตะ๊ละ 9 ตวั 

ประกาศ !!! 
 เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต 
ซึ�งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ*เกบ็ค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ จํานวน ;<< หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 
*** ส่วนหวัหนา้ทวัร ์ขึ"นอยู่กบัความเหมาะสมในเรื�องของการบริการ *** 

� กาํหนดการเดินทาง ;; -;@ สิหงหาคม 9@@A 

9;-9@ / 99-9B ตุลาคม 9@@A 
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วนัแรก                          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.00 น.     � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั�น 6 ประตู 7 บริเวณ  
  ISLAND-U ( เคาน์เตอร์ NO. U1C – EF ) โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)  โดยมีเจา้หนา้ที�จาก

ทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

วนัที�สอง             กรุงเทพฯ - เซี�ยงไฮ้ – หงัโจว- ล่องเรือทะเลสาบซีหู  - อู๋ซี - ตลาดไนท์มาร์เกต็ฉงอนั 

01.55 น  เหิรฟ้าสู่เมืองเซี�ยงไฮ ้โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที�ยวบินที�  MU548 � 

07.00 น.  ถึงท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ้ ซึ� งถือเป็นชุมชนเก่าตัFงแต่ยุคสามก๊ก (IJ�-KK$ ปีก่อนคริสตกาล) เดิมชื�อว่า เซิน  
(Shen) ตามชื�อเจา้เมือง ต่อมาเปลี�ยนเป็น หู ้แปลว่าไซดกัปลา เพราะเมื�อ �,!!! ปีก่อน แถบนีF เคยเป็นทะเลมาก่อน และมี
หมู่บา้นชาวประมง ถึงสมยัราชวงศซ่์งไดเ้ปลี�ยนแปลงเป็นเซี�ยงไฮ ้ซึ� งขณะนัFนเป็นเพียงตาํบลเลก็ๆ คริสตศ์ตวรรษที� $J – 
$V เซี�ยงไฮก้ลายเป็นเมืองท่าหนา้ด่าน เพราะมีลาํคลองและทะเลสาบเชื�อมถึงแหล่งผา้ไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ่ 
หรือ คลองจักรพรรดิที�ขุดขึF นในสมยัโบราณเชื�อมถึงกรุงปักกิ�ง ซึ� งอยู่ทางเหนือ หลังจากสงครามฝิ� น ค.ศ. $VIV 
ชาวต่างชาติเริ�มเขา้มาเช่าเขตพืFนที�หลายแห่ง เซี�ยงไฮจึ้งกลายเป็นเมือง ท่าการคา้นานาชาตินบัแต่นัFนมา ผลจากการแบ่ง
เขตพืFนที�ให้ชาวต่างชาติเช่า ทาํใหใ้จกลางเซี�ยงไฮจึ้งเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที�มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบั
ยุโรป จนไดรั้บขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบนัเซี�ยงไฮเ้ป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมที�ใหญ่ที�สุด
ของจีน มีชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนทาํธุรกิจมากมาย ตวัเมืองเซี�ยงไฮต้ัFงอยู่ริมแม่นํFาหวงผู่ ห่างจากปากแม่นํFาแยงซีเกียง $J 
ไมล ์แบ่งออกเป็น K เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กัFนโดยแม่นํFาหวงผู่ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า �รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ� งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ� งมีความมั�งคั�งมากที�สุดแห่งหนึ�งเป็นแหล่งเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งของประเทศจีน ซึ�งในอดีตมีคาํเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หงัโจวและซูโจววา่ “ บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว) ” เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน 

เที�ยง �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ไก่ขอทาน, หมตูงปอ 
บ่าย  นาํท่าน ล่องทะเลสาบซีหู เนื�องมาจากตัFงอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัวงรี สาม

ดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภูเขา และอีกหนึ�งดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานที�สาํคญัมากกว่า 30 แห่ง และสถานที�
ชมทิวทศัน์มากกว่า 40 แห่ง โดย จุดสาํคญัก็ไดแ้ก่ หนึ�งภูเขา สองทาง สามเกาะ หา้ทะเลสาบ และ สิบทิวทศัน์ นาํท่าน
ล่องเรือผ่านชม สะพานดว้น (แต่ไม่ดว้น) ซึ� งเป็นที�มาของตาํนานเรื�อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสง
จนัทร์นํF าลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดชื�นรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนีF  ที�ไดรั้บสมญานามจากนกัท่องเที�ยวว่า 
“พฤกษชาติในนครินทร์” พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย ์3 องคส์ะทอ้นแสงจนัทร์ จากนัFนนาํท่านสู่ หมู่บ้านใบ
ชาบ่อมงักร อนัลือชื�อที�มีชื�อเสียงของเมืองหงัโจว ซึ� งท่านจะไดชิ้มนํFาชาที�มีรสชาติที�แสนยอดเยี�ยมจากใบชาหลงจิ�ง โดย
กล่าวกนัวา่ " ดื�มชาหลงจิ�ง เพยีง F จบิ ปากจะหอมตลอดวนั " ชานีF เป็นใบชาที�มีชื�อเสียงมากที�สุดในประเทศจีน จากนัFน
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ� งไดรั้บการขนานนามว่า “ เซี�ยงไฮน้อ้ย ” เนื�องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที�มีทะเลสาบไท่หู
ลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น $ ใน � แห่งทะเลสาบนํFาจืดที�มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ที�มีประวติัศาสตร์ยาวนาน
ร่วมสามพนักว่าปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน ที�นี�มีแร่ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ต่อมายุคแรกของราชวงศฮ์ั�นไดถู้กขุดไป
จนหมดเกลีFยง จึงไดชื้�อเมืองวา่อู๋ ซี ซึ� งแปลวา่ไม่มีดีบุก  

คํ�า �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
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หลงัอาหารนาํท่านสู่ ตลาดไนท์มาร์เกต็ฉงอนั ใหท่้านไดช้อ้ปปิF งเลือกซืFอสิFนคา้พืFนเมืองไปฝากคนทางบา้น อีกทัFงยงัมีร้าน 
ขายขนมและอาหารพืFนเมืองอีกมากมายใหท่้านอิสระชอ้ปปิF งตามอธัยาศยั  
� พกัที�  MILIDO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม               อู๋ซี – หลนิซานต้าฝอ – ศาลาฝานกงวัดหลงิซาน - เมอืงโบราณจูเจยีเจี�ยว – เซี�ยงไฮ้ – ล่องเรือแม่นํ�าหวงผู่         

เช้า �รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นาํท่านนมสัการ หลินซานต้าฝอ ณ. วดัหลิงซาน ซึ� งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้ม

ญาติขนาดใหญ่ ลกัษณะพระพกัตร์สง่างาม เชิญท่านไหวพ้ระขอพรตามอธัยาศยั นาํท่านชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน 
ตัFงอยูริ่มทะเลสาบไท่หูที�กวา้งใหญ่ อยูเ่ชิงเขาหลิงซานที�สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญ่อลงัการ ดา้นขา้งๆของ
ศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ปางหา้มญาติทองสาํริดที�เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า "หลิงซานตา้ฝอ" ซึ� งมี
ความสูง 88 เมตร หนกั 700 ตนั ปางหา้มญาติ และมีพระพกัตร์สง่างาม ศาลาฯ มีเส้นผ่าศูนยก์ลางจากทิศใตถึ้งทิศเหนือ 
แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั�งตะวนัออกและตะวนัตก มีพืFนที�กว่า 7 หมื�นตารางเมตร มีทางเดินเชื�อมระหว่างตาํหนกักบั
อาคารต่างๆ บนหลงัคาเป็นพระเจดีย ์5 องค์ ดา้นหลงัเป็นแท่นเซ่นไหวบู้ชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกบัวดัวาอาราม
ทั�วไปของจีน โดยใชหิ้นกอ้นใหญ่ทาํเป็นระเบียงยาว เสาคํFาหลกัและเสาโคง้ยาว การสร้างหลงัคาโคง้สูงและห้องโถงที�
กวา้งใหญ่ ไม่เพียงแต่สะทอ้นใหเ้ห็นความยิ�งใหญ่ ลึกซึF งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านัFน หากยงันาํเอาวฒันธรรมดัFงเดิม
มาผสมผสานกบัปัจจยัแวดลอ้มในปัจจุบนั นบัไดว้า่ เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที�ยอดเยี�ยมงดงามยิ�ง ภายในศาลา
ฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลกัไมตุ้งหยางที�ละเอียดประณีต ภาพฝาผนงัดว้ยฝีมือของนกัเขียนภาพถํFาตุนหวงที�มีชื�อเสียง 
เครื�องประดบัชิFนใหญ่ที�ทาํดว้ยแกว้คริสตลัสี เครื�องเขินเมืองหยางโจวที�มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีนํF ามนัขนาดใหญ่ 
รวมทัFง รูปสลกันูนสูง แสดงพุทธประวติั เหมือนเดินเขา้สู่พิพิธภณัฑ์ที�เก็บสะสมมรดกทางวฒันธรรมที�หลากหลาย 
ศิลปหัตถกรรมอนัลํFาค่าเหล่านีF ต่างสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมที�มีประวติัอนัยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงใหเ้ห็นถึง
ความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ�งใหญ่ของพุทธศาสนา จากนัFนนาํท่านแวะร้าน ฟาร์มไข่มุกนํ�าจืด ซึ� งเป็นที�แหล่ง
ผลิตที�มีชื�อเสียงของเมืองอู๋ ซี เลีFยงที�ทะเลสาบไท่หู ให้ท่านไดเ้ลือกซืFอผลิตภณัฑที์�ทาํจากไข่มุก ไม่ว่าจะเป็นครีมไข่มุก  
ผงไข่มุก และเครื�องประดบัต่างๆ 

เที�ยง �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี�ยว ซึ� งตัFงอยู่ทางทิศตะวนัตกของเซี�ยงไฮ ้ริมฝั�งทะเลสาบดืFนซาน และอยู่ระหว่าง

มณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นตาํบลนํF าแห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอนัดบัหนึ� งในสี� ที�มีชื�อเสียงโด่งดงัในบรรดา
ตาํบลนํF าของเมืองเซี�ยงไฮ้ อีกทัFงไดชื้�อว่าเป็นไข่มุกใตแ้ม่นํF าแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนันีF  ท่านจะไดล่้องเรือชมเมืองจู
เจียเจี�ยว ซึ� งเป็นเมืองที�มีสิ�งก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย จากนัFนนาํท่าน
เดินทางกลบัสู่ เมืองเซี�ยงไฮ้ เมืองที�เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที�มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จน ไดรั้บ
ขนานนามวา่เป็น “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ”  

คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนาํท่าน ล่องเรือแม่นํ�าหวงผู่  ยามคํ�าคืนเพื�อสมัผสักบัชีวิต ของชาวนครเซี�ยงไฮใ้นยามราตรี ใหท่้านไดล่้องเรือ
ชมตึกรามบา้นช่อง    ริมสองฝั�งแม่นํFาที�มีการประดบัประดาไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ดงัคาํกล่าวที�วา่ “นครเซี�ยงไฮไ้ม่เคยหลบั” 
พร้อมกนันัFนใหท่้านไดถ่้ายรูปเกบ็ภาพเมืองเซี�ยงไฮย้ามราตรี เอาไวเ้ป็นที�ระลึก ตามอธัยาศยั 

  � พกัที� GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�    เขตว่ายทัน -  ถนนนานกงิ - รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์   
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เช้า �รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นาํท่านสู่บริเวณ เขตว่ายทัน ตัFงอยู่บนฝั�งตะวนัตกของแม่นํF าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตร เป็นเขต

สถาปัตยกรรมที�ไดชื้�อว่า “ พิพิธภณัฑสิ์�งก่อสร้างหมื�นปีแห่งชาติจีน ” ถือ เป็นสัญลกัษณ์ที�โดดเด่นของนครเซี�ยงไฮ ้อีก
ทัFงถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคารที�สาํคญั แห่งหนึ� งของเซี�ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวม
ศิลปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัF งการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที�ตัFงของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสํานกังานใหญ่ของ
ธนาคารต่างชาติ เป็นตน้ จากนัFนนาํท่านชอ้ปปิF งย่าน ถนนนานกิง ซึ� งมีความยาวถึง 5 กม. และยงัเป็นแหล่งศูนยก์ลาง
สําหรับการชอ้ปปิF งที�คึกคกัมากที�สุดของนครเชี�ยงไอ ้รวมทัFงห้างสรรพสินคา้ใหญ่ชื�อดงักว่า 10 ห้าง ร้านคา้ต่าง ๆ, 
ร้านอาหารและศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมาย ที�จะสร้างสีสนัและความบนัเทิงใหก้บัผูที้�มาจบัจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที�
มีชื�อเสียงและคึกครืFนที�สุดของนครเซี�ยงไฮ ้จากนัFนนาํท่านเดินทางสู่ร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ� งเป็นอีกวิธี
หนึ�งในการผ่อนคลายความเครียด และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ และท่านยงัสามารถชมการสาธิต
การรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิตยา “บัวหิมะ” ที�ขึFนชื�อที�สุดของเมืองจีน 

เที�ยง �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เสี�ยวหลงเปา 
เกร็ดน่ารู้ : เสี�ยวหลงเปา ซาลาเปาลกูเลก็ซึ� งเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองเซี�ยงไฮ ้ ซาลาเปาที�คุณสามารถดื�มนํFาซุปหอมหวาน
ร้อน ๆ ก่อนลิFมรสของ หมหูมกั และแป้งเสี�ยวหลงเปานิ�มๆ เอกลกัษณ์อีกอยา่งคือ เสี�ยวหลงเปาตน้ตาํรับเซี�ยงไฮแ้ท้ๆ แต่
ละลกูจะมีถึง 24 จีบ  ส่วนเคลด็ลบั การทานเสี�ยวหลงเปา ใหอ้ร่อยกไ็ม่ยาก เพียงคุณทาํตามขัFนตอนดงันีF     
1. ทานขณะร้อน   
2. คีบเสี�ยวหลงเปาวางบนชอ้น  
3. กดัขอบแป้งเบาๆ เพื�อดูดลิFมรสนํFาซุปภายใน  
4. จิFมซอสทานพร้อมขิงซอย 

บ่าย  นาํท่านนั�ง รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ (The Bund sightseeing tunnel) เป็นอุโมงคล์อดแม่นํFาสายแรกในประเทศจีน ซึ� ง
นกัท่องเที�ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได ้เพื�อขา้มไปยงัฝั�งตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ย
เเสงเลเซอร์เป็นรูปต่าง ๆ ความตื�นตาตื�นใจใหก้บัผูน้ั�งรถไฟ อุโมงคเ์ลเซอร์แห่งนีF มีความลึกลงไปจากพืFนแม่นํF า 9 เมตร 
ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื�อปี ค.ศ. 2000  จากนัFนนาํท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ซึ�งเป็นโรงงานผลิตผ้าไหม ของ
จีน ชมวิธีการนาํเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทัFงใชเ้ครื�องจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) 
เพื�อมาทาํใสน้วมผา้ห่มไหม ซึ�งเหมาะกบัการซืFอเป็นทัFงของฝากและใชเ้อง  

Eb.bb น. �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 
6 ดาว ที�อยู่ย่านช้อปปิ� งชื�อดัง เพื�อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ  หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื�อ เป็ด ไก่งวง 
แพะย่าง กุ้งทอด ติ�มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พเิศษ!!!!! เครื�องดื�มไม่อั�น  เช่น  ชาเขียวหลงจิ�ง   ชาอวู่หลง นํ�าผลไม้ 
เบียร์ท้องถิ�น ไวน์แดงท้องถิ�น และ ไอศกรีม ยี�ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามนโยบายของ
ภัตตาคาร โดยที�ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า) 

 � พกัที� GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที�ห้า        วดัพระหยก - เฉิงหวงัเมี�ยว – พพิธิภัณฑ์เซี�ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า -  กรุงเทพฯ 

เช้า �รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นาํท่านเที�ยวชม วดัพระหยก ตัFงอยูด่า้นเหนือของนครเซี�ยงไฮ ้ซึ� งเป็นวดัศกัดิr สิทธิr ของคนเซี�ยงไฮ ้โดยพระฮุ่ยเกินแห่งวดัผู่

โถวซานไดอ้ญัเชิญพระหยกขาวพม่า � องคม์าจากประเทศจีน และประดิษฐานพระหยก K องค ์ณ วดัพระหยก ในปี ค.ศ. 
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$sKV พระหยกปางสมาธิเนืFอหยกขาวสูง $.s เมตร ประดิษฐาน ณ ชัFนสองของวิหารเก็บพระธรรม พระหยกปางไสยาสน ์
ยาว #s เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ ชัFนล่าง หนา้หอ้งรับแขก ใหท่้านนมสัการกราบไหวพ้ระขอพร เพื�อความป็นสิริมงคล
กับตัวท่านเอง จากนัF นนําท่านสู่ เฉิงหวังเมี�ยว เดิมเป็นที�ตัF งของวัดเฉิงหวังเมี�ยว อาคารบ้านเรือนบริเวณนีF เป็น
สถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทาํเป็นร้านขายของมีทัFงของพืFนเมืองโบราณ เช่น ตราประทบั รูป
ภาพวาด ลายมือพู่กนั เครื�องนํFาชา ของที�ระลึก และสินคา้สมยัใหม่อย่างรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทัFงยงัมีร้านขายขนมและ
อาหารพืFนเมืองอีกมากมาย   จากนัFนนาํท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา เชิญชิมชากอ้น ภาษาจีนเรียกว่า Puer Cha เป็นชาที�ขึFนชื�อ
ของประเทศจีน   ตัFงแต่สมยัราชวงศห์มิง ประมาณ 500 ปีที�แลว้ ใชม้า้เป็นพาหนะขนส่งชาไปถึงประเทศต่างๆ  เป็นชาที�
หอม เขม้ขน้ ยิ�งเก็บไวน้านยิ�งดี ในประเทศจีนมีคาํพูดว่าเป็นชาที�ปู่ทาํหลานขาย มีสรรพคุณบาํรุงกระเพาะและลดความ
อว้นไดด้ว้ย สมยัราชวงศชิ์งฮ่องเตใ้นพระราชวงั หนา้ร้อนดื�มชาหลงจิ�งและหนา้หนาวดื�มชากอ้น ซึ� งท่านจะไดเ้ลือกซืFอ
เป็นของฝากทางบา้น   

เที�ยง �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ....ไก่แดง 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ร้านหยกจีน ของลํFาค่าของปักกิ�งที�ขึFนชื�อ ซึ� งชาวจีนมีความเชื�อว่าหยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม  

สติปัญญา และความยติุธรรม รวมไปถึงลทัธิขงจืxอยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็น
อกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ� งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความ
รํ� ารวย ความมีโชค รวมถึงทาํใหอ้ายยุืนอีกดว้ย ใหท่้านไดเ้ลือกชมหยกที�ไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเครื�องประดบันาํโชค 
อาทิเช่น กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซืFอเป็นของขวญัของฝาก จากนัFนนาํท่านชม พิพิธภัณฑ์เซี�ยงไฮ้
(Shanghai museum of History) ตัFงอยู่ส่วนกลางของจตุัรัสประชาชน เป็นพิพิธภณัฑข์องศิลปะจีนโบราณ รูปแบบของ
พิพิธภณัฑแ์ละการนาํเสนอบริเวณโดยรอบแก่ผูเ้ขา้ชม คือ การสาธิตดว้ยวตัถุโบราณ อนัสะทอ้นถึงความปราดเปรื�องและ
ปรัชญา ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสี� เหลี�ยมอนัเป็นสัญลกัษณ์ของสวรรค์และพืFนโลกตาม
หลกัแนวคิดโบราณ พิพิธภณัฑนี์Fแบ่งออกเป็น $$ หอ้งแสดงศิลปะ และ � หอ้งจดันิทรรศการ ในแต่ละหอ้งศิลปะจะจดั
แสดงศิลปะหลกัๆของจีน ไดแ้ก่ เครื�องทองเหลืองโบราณ เครื�องเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลกั
โบราณ เครื�องหยกโบราณ เหรียญ เครื�องแต่งบา้นที�ใชใ้นสมยัราชวงศห์มิง และ ชิง ตราประทบั รวมถึงศิลปะโบราณของ
ชนชาติต่างๆที�อาศยัในจีน เครื�องทองเหลืองของราชวงศช์างและโจว ทาํใหผู้เ้ขา้ชมรับรู้ถึงอารยธรรมในสมยันัFน เครื�อง
ทองเหลืองอีกกว่า I!! ชิFน นัFนมีอายุครอบคลุมยุคทองสาํริดของจีน เครื�องเซรามิกโบราณ  จากนัFนนาํท่านไปชอ้ปปิF งที� 
ตลาดเถาเป่า เพื�อเลือกซืFอสินคา้ขายส่งราคาถกู อาทิเช่น ผา้ไหม , ถุงเทา้ , รองเทา้ , นาฬิกา เป็นตน้ เพื�อความจุใจในการช้
อปปิF งสินคา้ราคาถกู  

คํ�า �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
21.40 น.     บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA EASTERN  AIRLINES  เที�ยวบิน MU 547 � 
00.55 น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************    
☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา   ☺  ☺  ☺  ☺ 

( *** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั�งแต่ FC ท่านขึ�นไป *** ) 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์สินค้าพื�นเมอืงให้นักท่องเที�ยวทั�วไปได้

รู้จกัคือ  นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , หยก , ชาหลงจิ�ง , ชาผู่เอ๋อ,ไข่มุก , ผ้าไหม  ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมผีล
กบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กบันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 6C นาที ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั�งสิ�น 
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� กาํหนดการเดินทาง ;; -;@ สิหงหาคม 9@@A 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ ( พกัหอ้งคู่ )                         ท่านละ  2�,900  บาท 
                            พกัหอ้งเดี�ยวจ่ายเพิ�ม     ท่านละ                  ,���  บาท 
 

� กาํหนดการเดินทาง 9;-9@ / 99-9B ตุลาคม 9@@A 
อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ ( พกัหอ้งคู่ )                         ท่านละ  2�,900  บาท 
                            พกัหอ้งเดี�ยวจ่ายเพิ�ม     ท่านละ                  ,���  บาท 
 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี� ไม่มีราคาเดก็/ไม่แจกกระเป๋า ซึ�งราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะ

นํ�ามันโลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนํี�ามันขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธิ*เกบ็ค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

  บริษทัขอสงวนสิทธิ# ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั'งนี' ขึ'นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
(ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัFงนีF ขึFนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�
สายการบินมีการเรียกเกบ็ค่านํFามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
☺ ค่าตัyวเครื�องบินชัFนทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไวใ้นรายการ 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมืFอ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํFาหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายุ

ตัFงแต่ $ เดือนขึFนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง $ เดือน ถึง $� ปี และผูที้�มีอายสูุงกวา่ J! ปี ขึFนไป ค่าชดเชยทัFงหลายตามกรรมธรรม์
จะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์  ทัFงนีFยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุก
กรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืFอ, ไวรัส, ไสเ้ลื�อน, ไสติ้�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ 
และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 



เซี�ยงไฮ-้หงัโจว-อู๋ซี-จูเจียเจี�ยว � วนั � คืน MU/PRAEW !5!#$�                                                                                                                         7 

� ค่าทิปกระเป๋า 

� กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม Fbb หยวน ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ�นอยู่กบั

ความเหมาะสมในเรื�องของการบริการ (เดก็ชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
� ค่า VAT 7 %   หักภาษ ีณ ที�จ่าย } % ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย  

จากยอดขายจริงทัFงหมดเท่านัFน และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิr ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านัFน 
เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครัF งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทัFงหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื�องจากราคานีF เป็นราคาโปรโมชั�น ตัyวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตัyวเท่านัFน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลง
การเดินทางใดๆ ทัFงสิFน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิr ในการคืนเงิน  ทัFงหมดหรือบางส่วน
ใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ FC ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน      สละสิทธิr  ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัFงสิFน และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 
400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัFงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิr ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัFงสิFน 

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึFนไป คืนเงินทัFงหมด 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึFนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทัFงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดั 

จาํที�พกัโดยตรง   หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง 
เที�ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทัFงหมด 
เนื�องจากค่าตัyวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัFนๆ 

หมายเหตุ 
$. จาํนวนผูเ้ดินทางขัFนตํ�าผูใ้หญ่ $� ท่านขึFนไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
K. บริษทัฯ มีสิทธิr ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีF  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
�. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
I. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึFนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
�. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัFงสิFนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี
ที�ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทัFงจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
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#. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทัFงสิFน แต่ทัFงนีFทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิr การจดัหานีFโดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
J. ราคานีF คิดตามราคาตัyวเครื� องบินในปัจจุบนั หากราคาตัyวเครื� องบินปรับสูงขึFน บริษทัฯ สงวนสิทธิr ที�จะปรับราคาตัyวเครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
V.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ # เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านัFน 
s. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัFงสิFน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมืFอ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
$!. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัFงสิFน หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเที�ยวเอง 
$$. เนื�องจากตัyวเครื�องบินเป็นตัyวราคาพิเศษ เมื�อออกตัyวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัyว
เครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
$K. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัFงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�ได้
ระบุไวแ้ลว้ทัFงหมด 
13.ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัyวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัF ง  มิฉะนัFนทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทัFงสิFน 
เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มีการชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกดิการชํารุด   
     เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิFว 2 ใบ มีพืFนหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านัFน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิูเท่านัFน และตอ้งไม่ใช่สติxกเกอร์ หรือ

รูปพริFนซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน # เดือน ** ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือ
รับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

4.  กรณีหนงัสือเดินทางที�นาํมาใหเ้ป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย เนื�องจากสถานทูตตอ้งการดูว่า 
ตัFงแต่ปี K!$! จนถึงปีปัจจุบนั ผูเ้ดินทางเคยเขา้ประเทศจีนมาแลว้หรือไม่  

�. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์ หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านัFน ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตัFงแตห่นา้แรกที�มีชื�อของผูเ้ดินทาง 
ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงิน K!,!!! บาท ขึFนไป  **ถ่ายสําเนาย้อนหลงั } เดอืนขึ�นไป** 

      *** บญัชีกระแสรายวนั และเดินสะพดั ไม่สามารถใชไ้ดก้บัสถานฑูตจีน 

6.  สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
J. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า FC ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ตอ้งแนบสาํเนาสูติบตัรของเด็ก, หนงัสือรับรองของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้

โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย และสาํเนา

สมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านัFน ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตัFงแต่หนา้แรกที�มีชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้าย
ในการท่องเที�ยวให ้ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�สามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวของผูที้�จะ
รับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั } เดอืนขึ�นไป** 

V. กรณีผู้ เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเ้ดินทางตอ้งมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางให ้โดยแนบหนงัสือรับรองของผูที้�ออก
ค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอย่างไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้น
ของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย และสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านัFน ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตัFงแต่
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หน้าแรกที�มีชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให้ ถ่ายสาํเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายขา้มหน้า) และตอ้งมียอดเงินที�สามารถ
รับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั } เดอืนขึ�นไป** 

7.  เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
$!.  ขอ้มูลจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยู่ปัจจุบนั ที�อยู่ที�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที�
มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

$$. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันัFนกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่างนอ้ย �-J วนัทาํการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 

FE.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�น
เอกสาร เป็นเอกสิทธิ*ของสถานทูต และบางครั�งบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

13. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแล
บตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย K สปัดาห์ 

14. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 -ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านัFน 

-หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไป
แสดงตนที�สถานทูตจีน 

      ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที�ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
      -หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท และหนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  100  บาท 
      -เอกสารที�ตอ้งเตรียม  $.พาสปอร์ต ที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6  เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก    

    อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
                                           2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิFว จาํนวน K ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน # เดือน 

3.ใบอนุญาตการทาํงาน  
I.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน  

          �.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั # เดือน 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี� 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริFนซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า (ต่างชาตฝิรั�งเศสไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
• ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  800 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 
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ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตั�วภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 
มฉิะนั�นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณ ี

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจนีมีการเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดงัต่อไปนี�** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน          � หม้าย          � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส.............................................................................................................................................  
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................................................................................................................
.................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มอืถือ...................................................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน................................................................ 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).............................................................................................................................. 
ตาํแหน่งงาน........................................................................................................................................................................................................ 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.................................................................  
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมื�อวนัที�............................... เดอืน..............................ปี.............................  ถึง วนัที�...............................เดอืน...............................ปี............................... 
ภายใน F ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่   � ไม่เคย    � เคย  โปรดระบุ................................................................................…………………  
เมื�อวนัที�............................... เดอืน..............................ปี.............................  ถึง วนัที�...............................เดอืน...............................ปี............................... 

รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION........................................................................................................................................................................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION........................................................................................................................................................................................................ 

หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ทั�งนี�เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033   


