
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.�� น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั!น " แถว D ประต ู3 สายการบิน THAI AIRWAYS  
มีเจา้หน้าที�คอยตอ้นรบั และบริการเรื�องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรที�นั�งบนเครื�องบิน  
23.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ3ง ประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที3ยวบินที3 TG674 บริการ
อาหารและเครื3องดื3มบนเครื3อง 
  

 
 
 
 
 
 
 
วนัที3สอง ปักกิ3ง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – ชอ้ปปิ! งถนนโบราณเฉียนเหมิน 
 ชมโชวก์ายกรรมปักกิ3ง 
05.3� น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตปัิกกิ3ง ประเทศเทศจีน (เวลาที�ประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศ
ไทย + ชั �วโมง) หลงัจากผ่านขั0นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากนั0น
นําท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ�ง   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารเชา้นําท่านสู่ จตัุรสัเทียนอันเหมิน ตั0งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ�ง ประเทศจีน เป็นจตุัรสัขนาด
ใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื0 นที�ทั0งสิ0 น 778,888 ตร.ม. (กวา้ง ;88 เมตร, ยาว <<8 เมตร) สามารถจุ
ประชากรไดถึ้ง + ลา้นคน จตุัรสัแห่งนี0 ถูกสรา้งขึ0 นในสมยัราชวงศห์มิง (เมื�อปีค.ศ. +7+>) เดิมมีชื�อว่าเดิมว่า 
“เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. +B;+ ซึ�งเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจื0 อแห่งราชวงศชิ์งมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่
และไดเ้ปลี�ยนชื�อมาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจุบนั จตุัรสัเทียนอนั
เหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที�สําคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที�ตั0งของ



 

  

 

 

 

 

 

 

สถานที�สาํคญัทางราชการอีกทั0งเคยมีเหตุการณ์สาํคญัทางการเมืองในประวติัศาสตรช์าติจีนเกิดขึ0 นและจารึก
ไวม้ากมาย 
 
 
 
จากนั0นนําท่านชม พระราชวังตอ้งหา้ม ตั0งอยูท่างทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิน เป็นพระราชวงัหลวงมา
ตั0งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรูจ้กักันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง 
ครอบคลุมพื0 นที� >G8,888 ตารางเมตร อาคาร <88 หลัง มีหอ้งทั0งหมด H,HHH หอ้ง และมีพระที�นั�ง >; 
องค ์หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั0งยงัมีสวน ลานกวา้ง ทางเดินเชื�อมกนัโดยตลอด มีคูและกาํแพง
ที�สูงถึง ++ เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ +7 ปี ตั0งแต่ พ.ศ. +H7H จนถึง พ.ศ. +HBI  ใน
อดีตพระราชวงัแห่งนี0  เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั0นสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณี
พิเศษ จึงเรียกพระราชวงันี0 วา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแหง่นี0 กั0นพระองค์
จากโลกภายนอก โดยมีสนมกาํนัล ขนัที และขา้หลวงรบัใชซึ้�งคนเหล่านี0 ตอ้งอาศยัอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอด
ชีวิต เพื�อความสาํราญของจกัรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท B,888 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกาํนัล H,888 
นาง ซึ�งมีขนัที >8,888 คน คอยดูแลให ้มีคาํเล่าลือกนัว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหาร
ถึง +7< ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ�งเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 
เที3ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน ยา่นการคา้แหล่งใหญ่ใจกลางเมืองตั0งอยูฝั่�งตรงกนัขา้มกบั
ป้อมธนูเฉียนเหมิน มีซุม้ประตูไมห้า้ช่องขนาดใหญ่ เลียนแบบศิลปะสมยัราชวงศชิ์งตั0งอยู่อยา่งโดดเด่น ถนน
เฉียนเหมินเป็นถนนเสน้ตรงยาว 845 เมตร กวา้ง 21 เมตร สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารรูปทรงโบราณ 2 
สองชั0น ที�เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวนัตก ซึ�งทั0งหมดถูกดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และช็
อปแบรนดเ์นมชื�อดงั ถนนเฉียนเหมิน  
มีประวติัความเป็นมากวา่ B88 ปี ตั0งแต่สมยัราชวงศห์มิงและชิง ใชเ้ป็นเสน้ทางเสด็จขององคจ์กัรพรรดิเพื�อไป
ทาํพิธีบวงสรวงสวรรคแ์ละสกัการะหอฟ้าเทียนถาน ซึ�งสองขา้งทางก็เริ�มขยายเป็นยา่นการคา้ตั0งแต่นั0น ต่อมา
เมื�อมีสงครามรุกรานปักกิ�งจากหลายชาติ ทาํใหย้า่นนี0 ถูกทาํลายไปมาก จนไม่สามารถเป็นแหล่งคา้ขายไดอี้ก 
กระทั �งปี ค.ศ. G88< รัฐบาลจีนไดเ้ห็นความสําคัญของถนนเสน้นี0  และตอ้งการสนับสนุนใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเที�ยว จึงไดท้ําการพลิกฟื0 น บูรณะซ่อมแซมอาคารบา้นเรือนตามแบบเคา้โครงเดิม (ทําเลียนแบบจาก
ภาพถ่ายสมยันั0น) และเปิดเป็นยา่นการคา้แหล่งใหม่เมื�อปี ค.ศ. G88H ที�ผ่านมา 
นําท่านชม กายกรรมปักกิ3ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยืดหยุน่
ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น 



 

  

 

 

 

 

 

 

โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลทเ์ลยคือการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพื0 นที�จาํกดัและโว
กายกรรมปักกิ�งนั0นยงัชื�อเป็นโชวก์ายกรรมที�มีชื�อกอ้งโลกมาก 
 
 
คํ 3า  บรกิารอาหารคํ 3า ณ ภตัตาคาร 
พกัที3 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืระดบัเดียวกนั  
 
 
 
 
 
 
วนัที3สาม รา้นผลิตภัณฑย์างพารา - พระราชวังฤดูรอ้น – รา้นหยก – กาํแพงเมืองจีน ด่านจีหย่ง
กวน 
  THE PLACE  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื�องนอนเพื�อสุขภาพชนิดต่างๆ 
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ อี0 เหอหยวน ตั0งอยูใ่นเขตไห่เตี0 ยน หา่งจากตวัเมืองปักกิ�งไป
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงันี0 มีพื0 นที� +,<+I ไร่ ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากนั0น
นําดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา พรอ้มตาํหนักน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า I88 แห่ง เดิม
นั0นเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 
มีการต่อเติมในสมยัราชวงศห์มิงและชิง โดยเฉพาะสมยัพระเจา้คงัซีถึง
สมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 
กษัตริยร์าชวงศชิ์งทรงใชเ้ป็นที�เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจาก
พระราชวงัหลวงที�ปักกิ�ง ในฤดูรอ้นมาประทบัที�พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งนี0  
ซึ�งเป็นที�ยอมรบักนัว่าอุทยานแห่งนี0 เป็นอุทยานหลวงที�งดงามที�สุดของ
จีน จากนั0นนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปักกิ�ง ระหวา่งทางนําท่านแวะชม  
เที3ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

  

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื0 อเป็นของฝากอันลํ0าค่าแก่คนที�ท่านรัก 
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจนี  
 
 
 
ด่านจีหยง่กวน หรือที�ชาวจีนเรียกว่า “กาํแพงหมื�นลี0 ” + ใน > สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทาง
ประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงส่วนใหญ่ที�ปรากฏใน
ปัจจุบนัสรา้งขึ0 นในสมยัราชวงศฉิ์น ทั0งนี0 เพื�อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮัน
หรือซังหนู คําว่า ซวงหนู ตั0 งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 7;8 ปีก่อน
คริสตกาล) 
ค ํ 3า บรกิารอาหารคํ 3า ณ ภตัตาคาร  
 จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ THE PLACE เป็นแหล่งชอ้ปปิ0 งแห่งใหม่ที�
ยิ�งใหญ่สไตล ์“The place” หรือ ซื�อ เม่า เทียน เจีย ตั0งอยูบ่นถนนตงตา้เฉียวลู่ซึ�งเป็นศูนยก์ลางการคา้สาํหรบั
การชอ้ปปิ0 งที�คึกคกัแห่งใหม่ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในเอเชียเลยก็ว่าได ้ท่านสามารถเลือกซื0 อสินคา้แบรนดเ์นมดงั อาทิ
เช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้ นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปปิ0 งแลว้สถานที�แห่งนี0 ท่านยังจะไดช้ม
เพดานจอ LCD ขนาด หรือ ท้องฟ้ายักษ์ ที�ไม่มีใหเ้ห็นที�ใดในโลก เป็นจอ LCD ขนาดความกวา้ง 6,000 
ตารางเมตร (เป็นจอที�ใหญ่ที�สุดในโลก)   
พกัที3 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
วนัที3สี3 รา้นปี3 เซียะ – ตลาดรสัเซีย  - นั 3งรถไฟความเรว็สูงสูม่หานครเซี3ยงไฮ ้
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านแวะชม รา้นปี3 เซียะ สิ�งศกัดิmสิทธิmเกี�ยวกบัโชคลาภเงินทองของจีน และที�นี� ท่านจะไดศึ้กษาศาสตรแ์ห่ง
การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะสาํหรบัท่านที�ทาํการคา้ขาย หรือประกอบ
กิจการต่างๆ 
นําท่านชอ้ปปิ0 งที� ซิ�วสุ่ยเจีย หรือที�คนไทยรูจ้กักนัในนามของ ตลาดรสัเซีย ซึ�งเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดจ์ีน 
และสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี� พราดา้ ดีแอนดจ์ี หรืออยา่งรองเทา้กีฬาชื�อดงัไนกี0  
อาดิดาสและแบรนดช์ั0นนําอื�นๆ จนหลายคนที�บอกวา่มาเมืองจีนจะตอ้งมาหาซื0 อของเลียนแบบจากที�นี� 
เที3ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั0นทําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปักกิ3ง เพื�อเดินทางสู่ มหานคร
เซี3ยงไฮ ้ดว้ยรถไฟความเร็วสูง (HIGH-SPEED RAIL , G TRAIN) โดย



 

  

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างปักกิ�ง-เซี�ยงไฮ ้อยู่ที� +,I+< กิโลเมตร เทียบไดก้บัเชียงใหม่-สุราษฏรธ์านี 
แต่ดว้ยความเร็วที� I88 กม./ชม.  
 
 
 
ทาํใหใ้ชเ้วลาเดินทางเพียง ; ชั �วโมงโดยประมาณ โดยเสน้ทางนี0 เปิดใหบ้ริการตั0งแต่ปี พ.ศ. G;;7 (เริ�มสรา้ง
ในปี พ.ศ. G;;+) โดยเสน้ทางดงักล่าวถือเป็นเสน้ทางที�สรา้งกาํไรใหก้บัจีนมากที�สุด  
คํ 3า บรกิารอาหารคํ 3า ณ ภตัตาคาร 
พกัที3 JAME JOYCE COFFETEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที3หา้ วดัพระหยกขาว – รา้นผา้ไหม – หาดไว่ทาน – ชอ้ปปิ! งถนนนานกิง  
                  รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) - ตลาด Z�� ปี เฉินหวงัเมี3ยว 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว วดันี0 ตั0งอยู่ในฝั�งผู่ซี ซึ�งอยู่ทางทิศตะวนัตก ในเขตเมืองเซี�ยงไฮที้�
ทนัสมยัที�สุด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเก่าแก่ G องค ์ซึ�งอญัเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื�อ ฮุยเก็น 
วดัแห่งนี0 ถูกทําลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นลม้บัลลังก์ แต่โชคดีที�พระพุทธรูปหยกขาวไม่ไดถู้กทําลาย จึง
อญัเชิญมาประดิษฐานที�วดัที�สรา้งขึ0 นใหม่ในปี +HG< และใหชื้�อวดัแห่งนี0 ว่าวดัพระหยกขาว พระพุทธรูป G 
องค ์อนัลํ0าค่านี0  ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางดา้นวฒันธรรม หากแต่ยงัเป็นงานชา่งศิลป์ที�มีค่ายิ�งนัก 
จากนั0นนําท่านชม ผา้ไหม ที�ขึ0 นชื�อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซื0 อสินคา้ที�ทําจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม 
เสื0 อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
เที3ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั0นนําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ�งไม่ไดเ้ป็นหาดทราย
ชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่นํ0 าที� มีความยาว +.; 
กิโลเมตร ไปตามริมแม่นํ0าหวงผู่ฝั�งตะวนัตกซึ�งอยูใ่นย่านเมืองเก่า หาด
ไว่ทันยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์ที�โด่งดังเรื�อง “เจา้พ่อเซี�ยง
ไฮ”้ ซึ�งถ่ายทอด เรื�องราวของเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้ที�เกิดขึ0 นในยุคที�เมืองเซี�ยง
ไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แยง่ชิงอาํนาจกนัใหวุ้่นวายไปหมด หาด
ไว่ทันจึงมีชื�อที�รูจ้กัในหมู่นักท่องเที�ยวชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซี�ยงไฮ"้ 
นั�นเอง และหาดไว่ทันนี0 ยังอยู่ใกล ้ถนนนานกิง ถนนคนเดินที�เป็น
แหล่งชอ้ปปิ0 งสินคา้แบรนดเ์นมและสถานที�ท่องเที�ยวที�นิยมของคนไทย
อีกแหง่หนึ�ง นอกจากนี0 ที�หาดไวท่นัยงั 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซี�ยงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย ใครมาเยือนเซี�ยงไฮ ้จึง
ตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซี�ยงไฮจ้ริงๆ  หลงัจากชมวิวเมือง
เซี�ยงไฮจ้นเต็มแลว้ นําท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 
นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื3อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ0า
ใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รูจ้กักนัดีในชื�อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง 
และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น   
จากนั0นนําท่านสู่ “ตลาด Z�� ปี เฉินหวังเมี3ยว” หรือตลาดรอ้ยปี เซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี�ยง
ไฮอ้าคารบา้นเรือนบริเวณนี0 เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง แต่ทาํเป็นรา้นขายของมีทั0งของ
พื0 นเมืองโบราณ ของที�ระลึก และสินคา้สมยัใหม่อยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั0งยงัมีรา้นขายขนมและอาหาร
พื0 นเมืองอีกมากมาย  ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ0 งตามอธัยาศยั 
คํ 3า บรกิารอาหารคํ 3า ณ ภตัตาคาร 
พกัที3 NEW KNIGHT HOTEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
วนัที3หก เซี3ยงไฮ ้– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
........... น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสูส่นามผู่ตง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง เพื3อความสะดวกในการเดินทาง 
�].^� น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที3ยวบินที3 TG6_  ̂
(มีบรกิารอาหารและเครื3องดื3มบนเครื3อง)   
ZZ.0` น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************************************* 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั uวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทุกครั0งก่อนทาํการ 

ออกตั uว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที3พกั และโปรแกรมท่องเที3ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี3ยนขึ! นอยูก่บัความเหมาะสม 
และคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั!งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน Z` ท่านขึ! นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิeในการเลื3อนการเดินทาง หรอืเปลี3ยนแปลงราคา** 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที3ใชบ้ริการ ***   



 

  

 

 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

g-^ ท่าน 

Z เด็ก g ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 3ากว่าg�ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 3ากว่าg�ปี) 

พกัเดี3ยว
เพิ3ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั hว 

13 – 18 กนัยายน g`_Z gZ,900 g`,k�� g`,k�� 4,500 12,900 

ZZ – Z_ ตลุาคม g`_Z 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

Zl – g^ ตลุาคม g`_Z 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

g` – ^� ตลุาคม g`_Z gZ,900 g`,k�� g`,k�� 4,500 12,900 

�Z – �_ พฤศจกิายน g`_Z gZ,900 g`,k�� g`,k�� 4,500 12,900 

�l – Z^ พฤศจกิายน g`_Z gZ,900 g`,k�� g`,k�� 4,500 12,900 

Z` – g� พฤศจกิายน g`_Z gZ,900 g`,k�� g`,k�� 4,500 12,900 

gg – g] พฤศจกิายน g`_Z gZ,900 g`,k�� g`,k�� 4,500 12,900 

^� พ.ย. – �` ธ.ค. g`_Z 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

�_ – ZZ ธนัวาคม g`_Z 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ3นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 220 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื3อร่วมโปรโมทสินคา้พื! นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบ
ชา, หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นปี3 เซียะ ซึ3งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี! แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื! อหรือไม่ซื! อขึ! นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั!งสิ! น 
และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก
คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิeในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที3เกิดขึ! นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 3��หยวน/
รา้น/ท่าน 



 

  

 

 

 

 

 

 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ
สามารถซื0 อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื0 อ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั0งสิ0 น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ 

 
 
 
 
อตัราค่าบรกิารนี! รวม 
� ค่าตั uวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน I8 กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ G ท่านหรือ  I ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื0 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ +,888,888 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัราค่าบริการนี! ไม่รวม 
� ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (สาํหรบัท่านที�เดินทางไปและกลบั
พรอ้มห    
     คณะเท่านั0น)   
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยว  
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ 1,<00 บาท** 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ G88 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม >% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย I% 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
 

เงื3อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นกัท่องเที3ยวหรอืเอเจนซี3ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื3อสาํรองที3นั 3ง  



 

  

 

 

 

 

 

 

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั0งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์0นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

 
 
 
 
 
เงื3อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี0  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั0งหมดทั0งนี0  ทางบริษัท

จะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั uวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 



 

  

 

 

 

 

 

 

2.4 เนื�องจากราคานี0 เป็นราคาโปรโมชั �น ตั uวเครื�องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ�ง
เมื�อจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั0งสิ0 น และในกรณีที�ออกตั uว
เครื�องบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตั uว
หรือขอคืนค่าทวัรท์ั0งหมดหรือบางส่วนได ้

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื0 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั0งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิmในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
 
 
 
 
 
 
เงื3อนไขและขอ้กาํหนดอื3นๆ 

1. ทวัรนี์0 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั0น 

2. ทวัรนี์0 เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั0งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั0งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิmในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 
+; ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย > วนัก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย +8 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

  

 

 

 

 

 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิmไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล 
คาํนําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั uวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิmในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั0งนี0  บริษัท
จะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิmไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ0 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี0 คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงันั0น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิmในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ0 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลง
อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั uวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื0 อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั0น  

 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ0 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน +88 
มิลลิลิตรต่อชิ0 น และรวมกนัทุกชิ0 นไม่เกิน +,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 



 

  

 

 

 

 

 

 

+ ใบเท่านั0น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี3ยวกบัการนาํแบตเตอรี3สาํรองขึ! นไปบนเครื3องบินดงันี!  

 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ0 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
7.+ แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า G8,888 mAh หรือน้อยกว่า +88 Wh สามารถนําขึ0 นเครื�องได้
ไม่มีการจาํกดัจาํนวน  
7.G แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า G8,888 - IG,888 mAh หรือ +88-+B8 Wh สามารถนําขึ0 นเครื�องได้
ไม่เกินคนละ G กอ้น 
7.I แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ IG,888 mAh หรือ +B8 Wh หา้มนําขึ0 นเครื�องในทุกกรณี 
`. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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

 



 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาท่องเทียวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํ 3ากว่า Zl ปี 

 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชัดเจนเท่านั�น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 

 

 
 

 

ตวัอยา่งสําเนาที�ไดม้าตรฐาน 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทั �ง 2 หนา้ 


