
#12115 ทัวรจีน ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ 6 วัน 4 คืน กําแพงเมือง
จีน(ดานจีหยงกวน) พระราชวังฤดูรอน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
บิน TG
ทัวรจีน ปกกิ่ง เซ่ียงไฮ พระราชวังตองหาม ถนนโบราณเฉียนเหมิน โชว
กายกรรมปกกิ่ง ชอปปงเดอะเพลสหาดไวทาน Starbucks Reserve Roastery



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานกรุงปักก่ิง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกูกง - ถนนโบรําณเฉียนเห
มิน - ชมกายกรรมปักก่ิง   

 Holiday Inn
Express
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 รานยางพารา - พระราชวังฤดูรอน อีเ้หอหยวน - รานหยก - กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน
- The Place Beijing   

Holiday Inn
Express
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 รานผีชิว หรือ รานป่ีเซ่ียะ - ตลาดรัสเซีย - มหานครเซ่ียงไฮ - รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน   

Venus
International
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 รานผาไหม/โรงงานผาไหม - หาดไวทาน (หาดวายทาน) - ถนนนานกิง - รานกาแฟส
ตารบัคส นครเซ่ียงไฮ - ถนนเทียนจื่อฝาง - รานยาบัวหิมะนวดเทา - ยานซินเทียนตี้   

Venus
International
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 วัดพระหยกขาว - รานใบชาจีน - ทาอากาศยานกรุงปักก่ิง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
฿23,999  
฿20,999

฿26,999  
฿23,999

฿26,999  
฿23,999

฿7,999

18 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
฿23,999  
฿20,999

฿26,999  
฿23,999

฿26,999  
฿23,999

฿7,999

8 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,999

9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,999

15 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999

16 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999

22 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999

23 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999

29 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999

30 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999

5 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999

12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999



19 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999

26 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,999

11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,999

12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,999

18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,999

19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,999

23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,999

24 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

26 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

7 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

8 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

14 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

15 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

28 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

29 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 ฿23,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,999

30 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,999



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปกก่ิง หรือ สนามบินปกก่ิง -
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกูกง - ถนนโบรําณเฉียนเหมิน
- ชมกายกรรมปกก่ิง

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

พรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง)

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการบินไทย
แอรเวย (Thai Airways) ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทัง้เช็คอินรับบัตรท่ี
น่ังบนเครื่องบิน

23.40 น. บินลัดฟาสู ประเทศจีน เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน โดย สายการบินไทยแอรเวย (Thai Airways) เท่ียวบินท่ี
TG674 พรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง ประเทศเทศจีน เมืองปักกิ่ง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลัง
จากผานขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยูใจกลางเมืองปักกิ่ง
ประเทศจีน เป็นจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญอันดับตนๆ ของโลก ดวยพ้ืนท่ีทัง้สิน้ 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร)
สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน

นําทานเย่ียมชม พระราชวังตองหาม (The Forbidden City) หรืออีกหน่ึงชื่อเรียก “พระราชวังกูกง” (Gugong) ตัง้อยูทาง
ทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตัง้แตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง ครอบคลุมพ้ืนท่ี
720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทัง้หมด 9,999 หอง



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น

นําทานเดินทางสู ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ยานการคาแหลงใหญใจกลางเมืองตัง้อยูฝ่ังตรงกันขามกับ
ปอมธนูเฉียนเหมิน มีซุมประตูไมหาชองขนาดใหญ เลียนแบบศิลปะสมัยราชวงศชิงตัง้อยูอยางโดดเดน

นําทานชม โชวกายกรรมปักกิ่ง (Beijing Acrobats) เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและ
ความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆดาน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูเป็ดปักกิ่ง

พักท่ี Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานกรุงปกกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

พระราชวังกูกง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 

สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคา
ของอาณาจักรเย่ียนเมื่อ 500 ปีกอนคริสตกาล

จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญท่ีสุดในโลก ชมศาลาประชาคมท่ีสามารถบรรจุคนไดนับ
หมื่นคน ชมอนุเสาวรียวีรชน ใหทานถายภาพไวเป็นท่ีระลึก

พระราชวังกูกง ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิงและชิง รวม
24 รัชกาล ภายในประกอบดวยหองตางๆ ถึง 9,999 หอง บนเน้ือท่ีกวา 720,000 ตาราง
เมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 

ถนนโบรําณเฉียนเหมิน บาย

ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมลาสุดของปักกิ่ง
เปิดใหเท่ียวชมเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือรับนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีเขารวม
พิธีแขงขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งไดปิดปรับปรุงบูรณะ และกอสราง
สถาปัตยกรรมอาคารบานเรือนในยุคสมัยราชวงศชิง ราชวงศสุดทายกอนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเกาๆ สมัยราชวงศชิง บริเวณสองฝ่ังถนน
มีทัง้ภัตตาคาร รานคาจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาของท่ีระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง



วันท่ี 3 รานยางพารา - พระราชวังฤดูรอน อ้ีเหอหยวน - รานหยก -
กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน - The Place Beijing

 หมายเหตุ เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง

ชมกายกรรมปกกิ่ง
กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ
ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความ
สามารถหลายๆๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เป็นตน แตไฮไทเลยคือการขับมอเต
อรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพ้ืนท่ีจํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมท่ี
มีชื่อกองโลกมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เป็ดปักกิ่ง 

  Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพชนิดตางๆมากมาย อาทิเชน
หมอนยางพารา เป็นตน

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน (Summer Palace) หรือ อ้ีเหอหยวน (Yiheyuan) ตัง้อยูในเขตไหเตีย้น หางจากตัว
เมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังน้ีมีพ้ืนท่ี 1,813 ไร สวนใหญพ้ืนท่ีแหงน้ีเป็นทะเลสาบคุนหมิง
จากน้ันไดมีคําสัง่ใหนําดินไปถมเป็นภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา ใหชื่อวา “วานโซวซาน” หรือภูเขาหมื่นปี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น

นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ซ่ึงเป็นเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝากอันลํา้คาแกคนท่ีทานรัก

นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) หรือท่ีชาวจีนเรียกวา “กําแพงหมื่นลี”้ 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสวนใหญท่ีปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้
ในสมัยราชวงศฉิน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกีส้ไตลปักกิ่ง

นําทานเดินทางสู เดอะเพลส (The Place) เป็นแหลงชอปป้ิงแหงใหมท่ีย่ิงใหญสไตล “The Place” หรือ “ซ่ือเมาเทียนเจีย”
ตัง้อยูบนถนนตงตาเฉียวลูซ่ึงเป็นศูนยกลางการคาสําหรับการชอปป้ิงท่ีคึกคักแหงใหมท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในเอเชียเลยก็วาได ทาน
สามารถเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมดัง อาทิเชน ZARA

พักท่ี Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

รานยางพารา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ยางพาราสินคาขึน้ชื่อของประเทศจีน



วันท่ี 4 รานผีชิว หรือ รานปเซ่ียะ - ตลาดรัสเซีย - มหานครเซ่ียงไฮ -
รถไฟความเร็วสูง จีน

พระราชวังฤดูรอน อี้เหอหยวน
พระราชวังฤดูรอนพรอมดวยอุทยานอ๋ีเหอ-ยฺเหวียนไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต
ชื่อ "พระราชวังฤดูรอนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง" พระราชวังแหงน้ีวังกึ่งอุทยานท่ีสวยท่ีสุด
ในปักกิ่งในสายตาดิฉัน สรางขึน้ประมาณ ๘๐๐ ปีแลวสมัยราชวงศจ๋ิน แตผูท่ีทําใหสิ่ง
กอสรางในน้ีสวยงามเป็นท่ีเล่ืองลือ ก็คือพระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง อันเป็นราชวงศ
สุดทายของจีน ซ่ึงเป็นพระราชวังท่ีพระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทัง้ยังเป็นสถาน
ท่ีวาราชการของพระนางดวย ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษท่ี
ขุดดวยแรงงานคน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 

รานหยก

กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน

 บาย

หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันลํา้คามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทัง้มวล

กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก ซ่ึงสรางในสมัยจักรพร
รดิจ๋ิ์นซี มีความยาว 10,000 ลี ้หรือ 6,788 กิโลเมตร ใชแรงงาน 300,000 คน ใชเวลา
สรางนานนับ 10 ปี

The Place Beijing คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู สุกีส้ไตลปักกิ่ง 

 Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

ยาน THE PLACE ชมความอลังการย่ิงใหญของเพดานจอ LCD ขนาดกวาง 6,000
ตารางเมตร

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานแวะชม รานป่ีเซีย๊ะ สิ่งศักดิส์ิทธิเ์กี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และท่ีน่ีทานจะไดศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ
บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน เหมาะสําหรับทานท่ีทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ

นําทานชอปป้ิงท่ี ตลาดรัสเซีย (Russian Market in Beijing) แหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสินคาเลียนแบบแบ
รนดเนมตาง ๆมากมาย อาทิ Gucci, Prada, Nike, Adidas และแบรนดชัน้นําอ่ืน ๆ จนหลายคนท่ีบอกวามาเมืองจีนจะตอง

้ ่ ่



มาหาซ้ือของเลียนแบบจากท่ีน่ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟปักกิ่ง เพ่ือเดินทางสู เมืองเซ่ียงไฮ (Shanghai)

นําทานโดยสารโดย รถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail , G Train) โดยเสนทางรถไฟความเร็วสูงระหวางเมืองปักกิ่ง -
เมืองเซ่ียงไฮ อยูท่ี 1,318 กิโลเมตร

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น

พักท่ี Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

รานผีชิว หรือ รานปเซี่ยะ

ตลาดรัสเซีย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ป่ีเซียะ วัตถุมงคลเรียกทรัพย ขจัดปัดเปาสิ่งไมดี มารูจักประวัติความเป็นมาของป่ีเซียะ
พรอมวิธีบูชา ป่ีเซียะ คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแตโบราณ โดยเชื่อวาคือ เท
พลก กวางสวรรค มี 1 เขา แตสวนหนา หัว และขาคลายสิงห มีปีกคลายนก สวนหลังค
ลายปลา และมีหางเป็นแมว มีปาก แตไมมีทวาร ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท่ี์ชวยปองกัน และ
ปัดเปาภูตผีปีศาล ขับไลสิ่งไมดีตาง ๆ

ตลาดรัสเซีย เพ่ือเลือกซ้ือสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม ถุงเทา รองเทา นาฬิกา
เป็นตน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 

มหานครเซี่ยงไฮ

รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน

 บาย

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจีน ตัง้อยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี มีทาเรือท่ีมีจํานวนเรือ
คับค่ังท่ีสุดในโลก ในปัจจุบันเซ่ียงไฮกลายเป็นเมืองท่ีมีคนอาศัยอยูอยางหนาแนนมาก
ท่ีสุดในจีน เต็มไปดวยรานคา สิ่งกอสราง ถนนเต็มไปดวยรถ จักรยาน และผูคน

เป็นรถไฟความเร็วสูงท่ีบริหารงานโดยการรถไฟจีน มีความเร็วสูงสุดประมาณ 300
กิโลเมตร/ชัว่โมง การออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทัง้หมดไดถูกออกแบบมาจากตาง
ประเทศ ใชสําหรับการเดินทางท่ีรวดเร็วระหวางเมือง ปัจจุบันจีนมีแบบรถไฟความเร็วสูง
ตางๆมากมาย ใชงานไปตามแตละสภาพภูมิประเทศ และเศรษฐกิจ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 

 Venus International Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 รานผาไหม/โรงงานผาไหม - หาดไวทาน หรือ หาดวายทาน -
ถนนนานกิง - รานกาแฟสตารบัคส นครเซ่ียงไฮ - ถนนเทียนจื่อ
ฝาง - รานยาบัวหิมะนวดเทา - ยานซินเทียนตี้

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม รานผาไหม ท่ีขึน้ชื่อของประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาท่ีทําจากผาไหม เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา
เป็นตน

นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน (Waitan) ซ่ึงไมไดเป็นหาดทรายชายทะเลแตอยางใด แตเป็นยานถนนริมแมน้ําท่ีมีความยาว
1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมน้ําหวงผูฝ่ังตะวันตกซ่ึงอยูในยานเมืองเกา หาดไวทานยังเคยเป็นสถานท่ีถายทําภาพยนตรท่ีโดงดัง
เรื่อง “เจาพอเซ่ียงไฮ”

นําทานสู ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินท่ีเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนิยม
ของคนไทยอีกแหงหน่ึง นอกจากน้ีท่ีหาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเมืองเซ่ียงไฮไดอยาง
ชัดเจนอีกดวย

นําทานชมราน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมท่ีนครเซ่ียงไฮ มาพรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหน
งสตารบัคสท่ีใหญและสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดทําการเปิดตัวไปเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2017 มีเน้ือท่ีใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร
ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหล่ียมซ่ึงเป็นงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น

นําทานเดินทางสู ถนนเทียนจ่ือฝาง (Tianzi Fang) เป็นยานศิลปะแหงเมืองเซ่ียงไฮ แมจะเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมแต
ก็ยังคงรักษาความรูสึกแบบดัง้เดิมไวไดเป็นอยางดี มีรานคาหลากหลายในอาคารอิฐเกาแกเป็นเสนหของถนนแหงน้ี

นําทานแวะชม รานบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุ
พอง และแมลงกัดตอย เป็นยาสามัญประจําบาน

นําทานสู ยานซินเทียนตี ้(Xin Tian Di) เป็นหน่ึงในยานการคาและแหลงทองเท่ียวท่ีคึกคักท่ีสุดในเมืองเซ่ียงไฮ อดีตเคย
เป็นเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณพิเศษของเซ่ียงไฮ ตอนหลังไดรับการปรับปรุงจาก
รัฐบาลใหเป็นยานถนนคนเดิน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูเสี่ยวหลงเปา

พักท่ี Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

รานผาไหม/โรงงานผาไหม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รานผาไหม เป็นท่ีขึน้ชื่อท่ีสุดของเมืองจีน ชมความละเอียดออนของผาไหม และเลือกซ้ือ
สินคาท่ีจากผาไหมท่ีมีเน้ือผาอันละเอียดออน เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา เป็นตน



หาดไวทาน (หาดวายทาน)

ถนนนานกิง

รานกาแฟสตารบัคส นครเซี่ยงไฮ

หาดไวทัน หรือหาดเจาพอเซ่ียงไฮ เป็นยานเมืองเกาของมหานคร ท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็น
แบบตะวันตก เพราะครัง้หน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของชาวตางชาติ ปัจจุบันเป็นท่ีท่ีผูคน
นิยมเดินเลน ทอดนอง แวะชมความงามแบบคลาสสิก ถนนเรียบแมน้ํา แตเดิมน้ัน
บริเวณแหงน้ี เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ ในสมัย
อาณานิคม

ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกท่ีสุดของเซ่ียงไฮ เป็นตลาดซ้ือขายของ
กันคึกคักตัง้แตทศวรรษ 1920 ตัง้อยูฝ่ังผูซี กินพ้ืนท่ียาวตัง้แตฝ่ังตะวันตกของ “เดอะ
บันด” ถึง “พีเพิลส สแควร” เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมจากท่ัวโลก ชวงเทศกาล
ตรุษจีน ปีใหม และคริสตมาส ชาวเซ่ียงไฮและนักทองเท่ียวจะมารวมตัวกันฉลองความ
สุขสันตบนถนนสายน้ี

รานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบัคสสาขาใหมท่ีนครเซ่ียงไฮ มาพรอม
กับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสท่ีใหญและสวยท่ีสุดในโลก เปิดให
บริการ เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องด่ืมหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทัง้
เครื่องด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว นอกจากน้ันยังมีอาหารและขนมมากมาย ในสวนเบ
เกอรีท่ีใชชื่อวา Princi™ ซ่ึงเป็นการรวมมือกับรานเบเกอรีชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขา
แรกในเอเชีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 

ถนนเทียนจ่ือฝาง

รานยาบัวหิมะนวดเทา

ยานซินเทียนต้ี

 บาย

ถนนเทียนจ่ือฝาง (Tian Zi Fang) เป็นยานศิลปะแหงเมืองเซ่ียงไฮ แมจะเป็นแหลงทอง
เท่ียวยอดนิยมแตก็ยังคงรักษาความรูสึกแบบดัง้เดิมไวไดเป็นอยางดี รานคาหลากหลายใน
อาคารอิฐเกาแกเป็นเสนหของถนนแหงน้ี บานของคนทองถิ่นซ่ึงใหความรูสึกถึงความ
เป็นชุมชนอยางชัดเจน มีประตูหินท่ีโดดเดน ปัจจุบันพ้ืนท่ีน้ีไดรับการจัดใหเป็นชุมชน
ศิลปิน ภายในเต็มไปดวยคาเฟ และรานขายของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปินทัง้ใน
และตางประเทศ

การนวดเทา เป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียดปรับสมดุลใหการไหลเวียนของ
โลหิตดวยวิธีธรรมชาติ และทานยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมของโรง
งานเปาฝ ูถังผลิตยา"บัวหิมะ"ท่ีขึน้ชื่อท่ีสุดของเมืองจีน

ยานซินเทียนตีเ้ป็นหน่ึงในยานการคาและแหลงทองเี่ท่ียวท่ีคึกคักท่ีสุดในนครเซ่ียงไฮ
อดีตเคยเป็นเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ
พิเศษของเซ่ียงไฮ ตอนหลังไดรับการปรับปรุงใหเป็นยานถนนคนเดิน มีสถาปัตยกรรม
ทัง้เกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน มีรานอาหาร รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวัน
ออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทัง้ไดรักษาบรรยากาศดัง้เดิมและวัฒนธรรมท่ีมีเอ
กลักษณเี่ซ่ียงไฮไวอยางลงตัว ทุกวันน้ี ซินเทียนตีไ้ดกลายเป็นสัญลักษณวัฒนธรรม
เซ่ียงไฮ

่



วันท่ี 6 วัดพระหยกขาว - รานใบชาจีน - ทาอากาศยานนานาชาติกรุง
ปกก่ิง หรือ สนามบินปกก่ิง - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 

 Venus International Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) วัดน้ีตัง้อยูในฝ่ังผูซี ซ่ึงอยูทางทิศตะวันตก ในเขต
เมืองเซ่ียงไฮท่ีทันสมัยท่ีสุด

นําทานแวะชิมสุดยอดชาท่ี รานใบชา (Tea Shop) พบชาท่ีขึน้ชื่อของเมืองจีน ท่ีมีรสชาติหอม มีสรรพคุณหลากหลาย เป็น
ของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเป็นของฝากกัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น

นําทานเดินทางสู สนามบิน

17.20 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอรเวย (Thai Airways) เท่ียวบินท่ี TG615 พรอม
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง)

ค่ํา

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วัดพระหยกขาว

รานใบชาจีน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดพระหยกขาว ตัง้อยูบนถนนอานเหย่ียนในเขตผูถอ เมืองเซ่ียงไฮ เป็นศูนยรวมจิตใจ
ของชาวพุทธในเซ่ียงไฮและเป็นวัดท่ีนักทองเท่ียวเขานมัสการเป็นจํานวนมากท่ีสุดของ
เซ่ียงไฮ ในปี ค.ศ. 1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสูฮองเตแหงราชวงศชิง มีพระภิกษุจากเกาะ
ผูถอซานคือหลวงพอฮุยเกินไดเจริญรอยพระถังซําจัง๋เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยัง
ประเทศอินเดีย ขากลับเดินทางผานประเทศพมาไดอัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง
5 องคดวยกันและไดมอบใหชาวเซ่ียงไฮ 2 องค

ชาจีน เป็น เครื่องด่ืมท่ีทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา (คาเมลเลีย ไซเนนซิส) และผาน
น้ํารอน. ใบชาใชกรรมวิธีดัง้เดิมของจีน ชาจีนมักจะใชด่ืมสมํ่าเสมอตลอดวัน รวมถึง
ระหวางมื้ออาหาร บางครัง้ใชด่ืมแทนน้ําเปลาเพ่ือสุขภาพ หรือเพ่ือความพอใจแบบเรียบงาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 

 บาย



 หมายเหตุ พรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานกรุงปกกิ่ง
สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคา
ของอาณาจักรเย่ียนเมื่อ 500 ปีกอนคริสตกาล

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2.ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือทัง้หมด

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึน้

8.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

9.นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทาน้ัน

10.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

11.สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

12.คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึน้ ไมวากรณีใดก็ตาม 
 

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียด
เดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการให
สิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด

2.นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน(ในวันเวลา
ทําการ) กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

้ ่ ่



ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไม
ไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรน้ันๆทันที

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ           

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี  

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.         

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ  

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ      

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก  

รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)  

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 

คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ
หนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)

คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนา
ดาน หรือวีซากรุป)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

วีซา
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 

1.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ
หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เชน คาบัตรโดยสารโดย
เครื่องบิน (ตัว๋) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ 

2.การย่ืนขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเป็นตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเป็นรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย

1.สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเป็นรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถ
ใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา

2.รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเป็นพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3
เดือน 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปีบริบูรณ 
กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขต

หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง



กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

3.สําเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปี

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เป็นเพียงขอมูลเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึน้จากประสบการณและ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของ
ประเทศปลายทางเป็นผูดําเนินการ **

** เอกสารท่ีใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองน่ันเป็นผูกําหนด จึง
อาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน **

** สําหรับบุคคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ตัง้แตวันท่ี 1 มกราคม 2014 เป็นตนมา จะไมสามารถย่ืนวีซากรุปหรือ
วีซาแบบกลุมได ซ่ึงไดแก **

1. อิสราเอล    2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. ทาจิกิสขาน               6. เติรกเมนิ
สถาน  7. อิหราน              8. อิรัก                       9. ตุรกี                  10. อียิปต                   11. ซาอุดิอาระเบีย      
 12. ซีเรีย  
13. เลบานอน      14. จอรแดน               15. อินเดีย             16. ศรีลังกา                17. ลิเบีย                      18. ซูดาน  
19. แอลจีเรีย      20. ไนจีเรีย                 21. คาซัคสถาน     22. รัฐปาเลสไตน 
 
 

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจาก สายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป**

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** (สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตอง
เดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท **

•    โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออก
เดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 
 

การยกเลิก
1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทัง้หมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **
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**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินทัง้หมดใหกับ
ทานทุกกรณี**

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4.สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5.ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 


