
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู ชั้น 4 แถว D ประต ู3 สายการบิน THAI AIRWAYS  

มเีจา้หน้าที่คอยตอ้นรบั และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรที่นัง่บนเครื่องบิน  

23.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง ประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG674 บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ปักก่ิง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – ชอ้ปป้ิงถนนโบราณเฉียนเหมิน 

 ชมโชวก์ายกรรมปักก่ิง 

05.30 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศเทศจนี (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋า

สมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารเชา้น าท่านสู่ จตัุรสัเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจตุัรัส

ขนาดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพ้ืนที่ทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 

เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ลา้นคน จตุัรัสแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศ์หมิง (เมื่อปี

ค.ศ. 1417) เดิมมชีื่อวา่เดิมวา่ “เฉิงเทียนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่

นจื้ อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้

เปล่ียนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมนิ” มาถึงปัจจุบนั จตุัรัส

เทียนอนัเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของประเทศจีน

เพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคญัทางราชการอีกทั้งเคยมี

เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองในประวติัศาสตร์ชาติจีน

เกิดข้ึนและจารึกไวม้ากมาย 



 

 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังตอ้งหา้ม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็น

พระราชวงัหลวงมาตั้งแต่สมยักลางราชวงศห์มงิจนถึงราชวงศช์ิง พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรูจ้กักนัใน

นาม พิพิธภัณฑ์พระราชวงั ครอบคลุมพ้ืนที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหอ้ง

ทั้งหมด 9,999 หอ้ง และมพีระที่นัง่ 75 องค์ หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั้งยงัมสีวน 

ลานกวา้ง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและก าแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลา

ก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ี เป็น

เขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั้นสูงยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียก

พระราชวงัน้ีวา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวงัแห่งน้ีกั้นพระองค์

จากโลกภายนอก โดยมีสนมก านัล ขันที และขา้หลวงรับใชซ้ึ่งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศัยอยู่ในนคร

ตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของจักรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระ

กระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 นาง ซึ่งมขีันที 70,000 คน คอยดูแลให ้มคี าเล่าลือกันวา่ พระ

นางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่ง

เขา้วงัแลว้จะไมม่ผูีใ้ดพบเห็นอีกเลย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการคา้แหล่งใหญ่ใจกลางเมืองตั้งอยู่ฝั่ง

ตรงกนัขา้มกับป้อมธนูเฉียนเหมนิ มีซุม้ประตูไมห้า้ช่องขนาดใหญ่ เลียนแบบศิลปะสมยัราชวงศ์

ชิงตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเสน้ตรงยาว 845 เมตร กวา้ง 21 เมตร สอง

ขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารรูปทรงโบราณ 2 สองชั้น ที่เป็นสถาปัตยกรรมจนีโบราณผสมตะวนัตก 

ซึ่งทั้งหมดถูกดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และช็อปแบรนดเ์นมชื่อดงั ถนนเฉียนเหมนิ  

มีประวติัความเป็นมากว่า 600 ปี ตั้งแต่สมยัราชวงศ์หมิงและชิง ใชเ้ป็นเสน้ทางเสด็จขององค์

จกัรพรรดิเพ่ือไปท าพิธีบวงสรวงสวรรค์และสักการะหอฟ้าเทียนถาน ซึ่งสองขา้งทางก็เริ่มขยาย

เป็นย่านการคา้ตั้งแต่น้ัน ต่อมาเมือ่มสีงครามรุกรานปักกิ่งจากหลายชาติ ท าใหย้่านน้ีถูกท าลาย

ไปมาก จนไมส่ามารถเป็นแหล่งคา้ขายไดอ้ีก กระทัง่ปี ค.ศ. 2008 รฐับาลจนีไดเ้ห็นความส าคัญ

ของถนนเส้นน้ี และต้องการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ท าการพลิกฟ้ืน บูรณะ

ซ่อมแซมอาคารบา้นเรือนตามแบบเคา้โครงเดิม (ท าเลียนแบบจากภาพถ่ายสมยัน้ัน) และเปิด

เป็นย่านการคา้แหล่งใหมเ่มือ่ปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา 

น าท่านชม กายกรรมปักก่ิง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสียวและ

ความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์

ความสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชว์ควงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลท์เลยคือการขับ



 

 

มอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยู่ในพ้ืนที่จ ากดัและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวก์ายกรรมที่

มชีื่อกอ้งโลกมาก 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม รา้นผลิตภณัฑย์างพารา - พระราชวงัฤดรูอ้น – รา้นหยก – ก าแพงเมืองจนี ดา่นจหียง่กวน 

  THE PLACE  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู ้รา้นผลิตภัณฑย์างพารา ให้ท่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพ่ือ

สุขภาพชนิดต่างๆ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดรูอ้น หรือ อี้ เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ ยน ห่างจากตัว

เมืองปักกิ่งไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงัน้ีมีพ้ืนที่ 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่

เป็นทะเลสาบคุนหมงิ จากน้ันน าดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา พรอ้มต าหนักน้อยใหญ่

หลายหลัง สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง เดิมน้ันเป็นวัง

หลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.

1153 มี ก าร ต่ อ เติ ม ใน สมั ย ร าชวงศ์ ห มิ งแล ะชิ ง 

โดยเฉพาะสมยัพระเจา้คังซีถึงสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใช้

เวลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์าชวงศ์

ชิงทรงใชเ้ป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจาก

พระราชวังหลวงที่ ปั กกิ่ ง  ในฤดู ร้อนมาประทับที่

พระราชวังฤดูรอ้นแห่งน้ี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยาน

แห่งน้ีเป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน  จากน้ันน า

ท่านเดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่ง ระหวา่งทางน าท่านแวะชม  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

น าท่านชม รา้นหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คน

ที่ท่านรกั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจนี  

ด่านจีหย่งกวน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “ก าแพงหมื่นล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน 

ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศ์

ฉิน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรือซงัหนู ค าว่า 

ซวงหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ THE PLACE เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่ง

ใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์ “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย ตั้งอยู่บนถนนตงตา้เฉียวลู่ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางการคา้ส าหรับการชอ้ปป้ิงที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้  ท่าน

สามารถเลือกซื้ อสินคา้แบรนดเ์นมดงั อาทิเช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้ นอกจาก

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้สถานที่แห่งน้ีท่านยังจะไดช้มเพดานจอ LCD ขนาด หรือ ทอ้งฟ้ายักษ์ ที่ไม่

มีใหเ้ห็นที่ใดในโลก เป็นจอ LCD ขนาดความกวา้ง 6,000 ตารางเมตร (เป็นจอที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก)   

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี รา้นป่ีเซียะ – ตลาดรสัเซีย  - นัง่รถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซ่ียงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านแวะชม รา้นป่ีเซียะ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่น่ีท่านจะได้

ศึกษาศาสตรแ์ห่งการเสริมโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรบัท่าน

ที่ท าการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 

น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซิ่วสุ่ยเจยี หรือที่คนไทยรูจ้กักนัในนามของ ตลาดรสัเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรวม

สินคา้แบรนดจ์นี และสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อาทิกุชช่ี พราดา้ ดีแอนด์จ ี

หรืออย่างรองเทา้กีฬาชื่อดงัไนกี้  อาดิดาสและแบรนดช์ั้นน าอื่นๆ จนหลายคนที่บอกวา่มาเมอืง

จนีจะตอ้งมาหาซื้ อของเลียนแบบจากที่น่ี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปักก่ิง เพื่อเดินทางสู่ 

มหานครเซ่ียงไฮ้ ดว้ยรถไฟความเร็วสูง (HIGH-SPEED 

RAIL , G TRAIN) โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่าง



 

 

ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ ้อยู่ที่ 1,318 กิโลเมตร เทียบไดก้ับเชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี แต่ดว้ยความเร็วที่ 

300 กม./ชม. ท าใหใ้ชเ้วลาเดินทางเพียง 5 ชัว่โมงโดยประมาณ โดยเสน้ทางน้ีเปิดใหบ้ริการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (เริ่มสรา้งในปี พ.ศ. 2551) โดยเสน้ทางดังกล่าวถือเป็นเสน้ทางที่สรา้ง

ก าไรใหก้บัจนีมากที่สุด  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ JAME JOYCE COFFETEL เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้ วดัพระหยกขาว – รา้นผา้ไหม – หาดไว่ทาน – ชอ้ปป้ิงถนนนานกิง  

                  รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) - ตลาด 100 ปี เฉินหวงัเม่ียว 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว วดัน้ีตั้งอยู่ในฝั่งผู่ซี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัตก ในเขตเมืองเซี่ยง

ไฮท้ี่ทนัสมยัที่สุด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดย

พระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งน้ี ถูกท าลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์  แต่โชคดีที่

พระพุทธรูปหยกขาวไม่ไดถู้กท าลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วดัที่สรา้งขึ้ นใหม่ในปี 1928 

และใหช้ื่อวดัแห่งน้ีวา่วดัพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค ์อนัล ้าค่าน้ี ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูป

หายากทางดา้นวฒันธรรม หากแต่ยงัเป็นงานช่างศิลป์ที่มคี่ายิ่งนัก 

จากน้ันน าท่านชม ผา้ไหม ที่ข้ึนชื่อของประเทศของจนี  ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ที่ท าจากผา้ไหม 

เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหาด

ทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น ้ าที่มี

ความยาว 1.5 กิ โลเมตร ไปตามริมแม่น ้ าหวงผู่ฝั่ง

ตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็น

สถานที่ถ่ายท าภาพยนตรท์ี่โด่งดังเรื่อง “เจา้พ่อเซี่ยงไฮ”้ 

ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้ที่เกิดขึ้ นในยุคที่

เมืองเซี่ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอ านาจ

กันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่รู ้จักในหมู่

นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซี่ยงไฮ้" นั่นเอง 

และหาดไว่ทันน้ียังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่



 

 

เป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ นิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง 

นอกจากน้ีที่หาดไว่ทนัยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮไ้ดอ้ย่าง

ชดัเจนอีกดว้ย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด์” จึง

เรียกไดว้า่มาถึงเซี่ยงไฮจ้ริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจ้นเต็มแลว้ น าท่านเดินทางสู่ถนนคน

เดินนานกิง 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตร

เดียวไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รูจ้กักนัดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

จากน้ันน าท่านสู่ “ตลาด 100 ปี เฉินหวงัเม่ียว” หรือตลาดรอ้ยปี เซี่ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่

ตง เมอืงเซี่ยงไฮอ้าคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชิง แต่

ท าเป็นรา้นขายของมีทั้งของพ้ืนเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคา้สมยัใหม่อย่างรองเทา้กีฬา 

กระเป๋า อีกทั้งยังมีรา้นขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ NEW KNIGHT HOTEL เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หก เซ่ียงไฮ ้– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

........... น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามผู่ตง 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

07.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663 

(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)   

11.05 น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************************************* 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมทอ่งเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่ับความเหมาะสม 

และค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า20ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า20ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

13 – 18 กันยายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

11 – 16 ตุลาคม 2561 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

18 – 23 ตุลาคม 2561 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

25 – 30 ตุลาคม 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

01 – 06 พฤศจกิายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

08 – 13 พฤศจกิายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

15 – 20 พฤศจกิายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

22 – 27 พฤศจกิายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

06 – 11 ธนัวาคม 2561 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพ่ือรว่มโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งส้ิน 

และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ  านวนเงิน 300หยวน/รา้น/ทา่น 



 

 

• ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซื้ อได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวซี่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรบัท่านที่เดินทางไปและกลับพรอ้มห    

     คณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเด่ียวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที่ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลิกวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่ว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวซี่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท า

เรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจอง

และจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว 

หากมกีารยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7  วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ที่เพ่ิมขึ้ นของนักท่องเที่ยว

ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

 



 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเครื่อง

ไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 

***************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
• ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุ  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ทีช่ัดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

ตวัอยา่งส าเนาทีไ่ดม้าตรฐาน 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง้ 2 หนา้ 


