
CODE XW-BS81: ปกก่ิง เซี่ยงไฮ เทียนสิน 6 วัน 4 คนื 

💜💜 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู มหานครเซี่ยงไฮ มหานครทีเ่จริญทีสุ่ดของจีน 

💜💜  เซี่ยงไฮ นครปารสีแหงตะวันออก หาดไวทาน สถานทีสุ่ดโรแมนติด 

💜💜 ถายรูปเช็คอินสุดฮปิ ยานซนิเทียนต้ี ตึกสตารบคั สาขาใหญที่สดุในโลก 

💜💜 Hema (เหอ หมา)  ซุปเปอรมารเก็ตไรเงินสดสุดไฮเทค 

💜💜 พิชิตกําแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก” 

💜💜 กายกรรมปกก่ิง โชวชื่อดังระดับโลก  

💜💜 พระราชวังกูกง จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังฤดูรอน ตลาดหงเฉียว  

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เทียนสนิ 1 คนื, ปกก่ิง2 คืน, เซี่ยงไฮ 1 คนื) 

บินตรงเขาเทยีนสนิและกลบัจากเซี่ยงไฮ โดย NokScoot 

คาทัวรไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท 

NIDN193670



     

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ป 

 

Infant  

อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียวเพิ่ม ที่นั่ง 

4-9 ก.ย. 15,888 18,888  

 

Infant  

5,000฿ 

 

4,500 25 
11-16 ก.ย. 15,888 18,888 4,500 25 
18-23 ก.ย. 15,888 18,888 4,500 25 
25-30 ก.ย. 15,888 

 

 

 

  

18,888 4,500 25 
2-7 ต.ค. 16,888 19,888 4,500 25 
9-14 ต.ค. 17,888 20,888 4,500 25 
16-21 ต.ค. 16,888 19,888 4,500 25 
23-28 ต.ค. 17,888 20,888 4,500 25 

 

 

วันแรก: สนามบินดอนเมือง-สนามบนิเทียนสิน  

12.30 น. คณะเดินทาง พรอมกันที่ชั้น  3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หนาเคานเตอรเช็คอิน

หมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) 

กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ

สายการบิน   

15.20 น. เดินทางสู เทียนสนิ โดยสายการบิน    เที่ยวบินที่ XW880 

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนาย

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

21.00 น.    เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นําทานผานพิธี

การ ตรวจคนเขาเมืองและ   รับกระเปาสัมภาระออกมาพบ

กับไกดทองถิ่นเพ่ือ (ไมมีบริการอาหารค่ํา) 

เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Tianjin Airport (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

วันที่สอง: ปกก่ิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-กายกรรมปกก่ิง 

                                                                                               อาหารเชา,เที่ยง,เย็น      

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานขึ้นรถบัส เดินทางสู นครปกก่ิง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกก่ิงเคยเปนเมืองสําคัญทางการคา

ของอาณาจักรเย่ียนเมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู



     

 

รบกลางเมือง ค.ศ.1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศต้ังรัฐบาลและกรุงปกก่ิงเปนเมืองหลวง

ของประเทศนับแตน้ันมา *ใชระยะเวลาประมาณ 2 ชม.* เดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษ

ตางๆ บันทึกภาพเพ่ือเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และ  หอระลึกประธานเหมาเจอตุง 

จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ พระราชวังตองหามกูกง สถานที่วาราชการและที่ประทับ

ของจักรพรรด์ิ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคาทาง

ประวัติศาสตร สรางขึ้นบนพ้ืนที่  720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 

9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักช้ันใน หองบรรทมของจักรพรรด์ิ และหองวาราชการหลัง

มูลี่ไมไผของพระนาง  ซูสีไทเฮาจากน้ัน ผานชมดานนอกของโรงละครแหงชาติปกก่ิงหรือตึกไข ต้ังอยูใกลกับ

จัตุรัสเทียนอันเหมิน  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย     แวะชม โรงงานไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพ่ือสงออกไปขายทั่ว

โลกไดไมตํ่ากวาปละ 199,500 กิโลกรัม นับวาเปนประเทศที่ผลิตไขมุกนํ้าจืดรายใหญที่สุดในเวลาน้ี ให ทานได

มีโอกาสเลือกซื้อไขมุก ครีมบํารุงผิว  ไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  เพ่ือบํารุงผิวหนาและกาย  ให

เปลงปลั่งและขาวใสอยางเปนธรรมชาติ 

ค่ํา  บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร   

   หลังอาหารค่ํา พาชม กายกรรมปกก่ิง สุดยอดกายกรรมที่ต่ืนตาต่ืนใจที่นาประทับใจ  

 เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

วันที่สาม:     กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน) -ผานชมสนามกีฬาโอลมิปก  ชอปปงตลาดหงเฉียว    

   อาหารเชา,เที่ยง,เยน็ 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางล้ําเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือ

วาหยกเปนอัญมณีล้ําคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมาครอบครอง ทําใหชีวิต

เจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให

ทานไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนํา

โชค 

นําทานเดินทางไป กําแพงเมืองจีน ชมความย่ิงใหญของ“กําแพงเมืองจีน” (ดาน

จียงกวน) ที่ถือวาเปนดานที่สวยที่สุดของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นสิ่ง

มหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปน

สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดและใชเวลาสรางนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นดวยฝมือ

ของมนุษย มีการเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่ง

ถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางานในถิ่นทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิเลวราย คือ 35 

องศาเซลเซียสในฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว 

ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สงมามักถูกขโมยกินหรือถูก

ยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึงตองลมตาย รางถูกฝงอยู

ใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการขนานนามวาเปน 

“หลุมฝงศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทาง ยาว

กวา 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถลอมโลกกวา 1 รอบ 

กอนที่จะมีการใชอิฐในการกอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสราง

ขึ้นโดยใชหิน ดิน และไม บางครั้งมีการแพ็คดินไวระหวางไม

แผนใหญ และมัดไวดวยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกลกรุงปกก่ิง 

กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานที่กําแพง

ถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหงก็ใชดินเผา ทางตะวันตก

ของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา 

กําแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันน้ี สวนใหญถูกสรางใน



     

 

ราชวงศหมิง   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักที่  ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 ซึ่งมีช่ือเลนวา รัง

นก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางที่คลายรัง เริ่มกอสรางเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการ

ออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China Architecture Design 

Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง เดินทางสู รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา 

อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน กระเปา รองเทา ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉียว ศูนยกระจายสินคาที่

เก่ียวกับมุกที่ใหญที่สุดในภาคเหนือของประเทศจีน และรวบรวมสินคาราคาถูกมีสินคามากมาย ทั้งกระเปา 

เสื้อผา รองเทา ซึ่งสามารถตอรองราคาไดมากกวาครึ่งอีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร   

 เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

 

วันที่สี่:      พระราชวังฤดูรอนอว้ีเหอหยวน-รถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ-ยานซนิเทยีนต้ี   

            อาหารเชา,เที่ยง,เยน็ 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอว้ีเหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้นเมื่อ

ประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ

จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญูและเรือหินออน นําทานชม ปเซียะ หรือ ผีชิว ทานจะไดศาสตรแหงการ

เสริมบารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน และทานที่ทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถเชาผีชิวเพ่ือ

นําไปต้ังเปนเครื่องรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟปกก่ิง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู เซี่ยงไฮ หรือ ชางไห เปนเมืองที่ใหญที่สุดของ

ประเทศจีนและถือวาเปนมหานครที่เจริญที่สุดของจีน ต้ังอยู

บริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนเขตการปกครองระดับเขตการ

ปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเทากับ

มณฑล พ้ืนที่อยูในมณฑลเจอเจียงแตไมไดขึ้นกับมณฑล การ

ปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีทาเรือที่มีจํานวนเรือคับคั่ง



     

 

ที่สุดในโลก เซี่ยงไฮในอดีตเปนเพียงหมูบานชาวประมง แตในปจจุบันเซี่ยงไฮกลายเปนเมืองที่มีคนอาศัยอยู

อยางหนาแนนมากที่สุดในประเทศจีน เต็มไปดวยรานคา 

สิ่งกอสราง ถนนเต็มไปดวยรถ จักรยาน และผูคน สิ่งที่พบ

เห็นไดมากในเมืองน้ีจนอาจถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง

คือตนเมเปลที่มีอายุ เกือบรอยป  ซึ่ งปลูกโดยในสมัยที่

ฝรั่งเศสเขามายึดครองเซี่ยงไฮ (ใชระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ช่ัวโมง) หมายเหตุ:กระเปาเดินทางตองทําการ

ลากเองเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

นําทานสู ยานซินเทียนต้ี ถือเปนแหลงฮิปลาสุดของคนอินเทรนดเซี่ยงไฮ ต้ังอยูฝงเมืองเกา ออกแบบโดย เบน

จามิน วูด สถาปนิกช่ือดังชาวมะกัน ไดรับเสียงชมวามีเสนหอยางเหลือเช่ือ เพราะอนุรักษตึกรามบานชองเกาๆ

ไว ผสมผสานลงตัวกับบาน  กออิฐสีเทาสไตลชิกูเหมิน ที่จําลองขึ้นใหมจากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่น่ีมีความ

รื่นรมยใหเอนจอยครบครันทั้งรานกาแฟและคาเฟสไตลโมเดิรน,เรสเตอรองตของคนดัง,บูติกเกๆของดีไซเนอร

ช่ือดัง, แกลเลอรี่ และชอปปงมอลลระดับอัพสเกลถือเปนสวรรคของคนรวยแตไมพรองรสนิยม 

ค่ํา  บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร   

 เขาสูที่พัก Ramada enco shanghai hang tou Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

วันที่หา:      หาดไวทาน-ตึกสตารบคั-ตลาดเฉินหวังเม่ียว-สนามบนิผูตง 

            อาหารเชา,เที่ยง,--- 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานแวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือช่ือของจีน วิธีการ

นําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาเพ่ือมาทําไสนวมผาหมไหม 

นําทานเที่ยวชม หาดเจาพอเซ่ียงไฮโฉมใหม (หาดไวทาน) 

ตนกําเนิดอันลือช่ือของตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ เปน  ถนนที่

สวยงามอันดับหน่ึงของเมืองเซี่ยงไฮ ระหวางทางผานเขตเชา

ของประเทศตางๆ ในสมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูง

ตระหงาน ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป นําทานเดินทางสู ถนน

นานกิง ถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ สองขางทางจะมีรานคาจําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความ

ยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระชอปปงตามอัธยาศัย 



     

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานสู ตึกสตารบัค สาขาใหญที่สุดในโลก อาคาร 2 ช้ัน พ้ืนที่กวา 2,700 ตารางเมตร พรอมพนักงานกวา 

400 คน เปนรานสตารบัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณดิจิตอลใหกับลูกคาไปพรอมๆกับการจบิ

กาแฟ พัฒนาแอปลิเคช่ันโดยอาลีบาบา  จากน้ันนําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทา โดยการ

แชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ

การแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปพรอมรับฟงการ

วินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ ยาสมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ นําทานชอปปงอยางจุใจ

ที่ ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือ ตลาดรอยป เดิมเปนที่ต้ังของวัดเฉินหวังเมี่ยว อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของเมืองเซี่ยงไฮ ตลาดที่สรางเลียนแบบ ในสมัยราชวงศหมิงเปนที่ ต้ังของ

สวนสาธารณะใจกลางเมือง อาคารบานเรือนบริเวณน้ี สีสันรานคาตางๆ 

ตกแตงสไตลสถาปตยกรรมแบบจีนโบราณ มีรานขายอาหาร รานขนมพ้ืนเมือง 

มีรานกาแฟดัง สตารบัคส ต้ังอยูอยางกลมกลืน ของที่ระลึกตางๆ มากมาย 

เดินทางสู Hema (เหอ หมา)  ซุปเปอรมารเก็ตไรเงินสดของ Jack Ma 

ซุปเปอรมารเก็ตไฮเทคน้ีมีสินคาหลากหลายทุกกลุม เชน ขาวสาร บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผักสด 

เหลาไวน อาหารทะเลสดๆเปนๆ ฯลฯ และยังมีมุมปรุงอาหารที่สามารถนําเอาอาหารหรือผักสดๆไปปรุง

และรับประทานไดทันทีในราน จากน้ียังมีโซนรานอาหารตางๆมากมายใหเลือกสรร  **อิสระอาหารเย็น

ตามอัธยาศัย**  นําทานเดินทางสู สนามบินผูตง 

วันที่หก:     เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ 

 

02.00 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน           

เที่ยวบนิที่ XW857 

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการ

จําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

05.30 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 

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

**ลูกคาตองการซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีกครั้ง** 



     

 

สิ่งทีลู่กคาจําเปนตองรบัทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง 

กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, 

นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยว

ทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน

หลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น  

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวใน

รายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผู

เก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 

 

- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่งเปนความเต็มใจของผูซื้อใน

สินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพ

ของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของรานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 

 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่
สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชา
ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปน
ตน)  โปรดเขาใจและรบัทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสาํหรับเดินทาง 

เอกสารในการทําวีซาจีนสาํหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทาํวีซาแบบกรุป) 

1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสือเดินทาง (หนาทีมี่รูปทาน) แบบเต็มหนารายละเอียด

ครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  สงมาทาง E-mail เม่ือทานตกลงทําการ

จอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ตองมีหนา

วาง  อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก มิฉะน้ันบริษัทจะไมรบัผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมือง

ปฏิเสธการเดินทางของทาน* และหนังสือเดินทางไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิน้ ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง 

จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 



     

 

2. รูปถายสีถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น **สงไฟลรูปมาพรอมหนาพาสปอรต** (รูปใหมถายไมเกิน 6 

เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทาน้ัน ตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจาก คอมพิวเตอร) *หามใสเสื้อสีขาวและ

เครื่องประดับถายรูป* 

3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม ลูกคาถือไปทีส่นามบิน

เอง ณ วันเดินทาง   (หนังสอืเดินทางตองเปนเลมที่สงชือ่ใหเราทําวีซาเทานัน้!!  

 

ตัวอยางรูปถาย 

 

 

 

 

 

 

 

      ตัวอยางหนาพาสปอรต    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



     

 

 

สําคัญมาก:กรณุานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง  

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบกรณีที่ทานลมืหรือนําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 

 

 

 

 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสาํหรับหนังสือเดินทาง  (กรณทีําวีซาแบบเด่ียว ชําระเพิ่ม 2,200 บาท)  

1.หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดินทางไป-กลับ มิฉะน้ันบริษัทจะไม

รับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน    

2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม    

3.รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นซจาก 

คอมพิวเตอร  (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจ ิเทาน้ัน ) 

4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง   

หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ  

 

กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกบัทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทาง

จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 

*** ออกเดินทางขัน้ตํ่า  20 ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธในการปรับเปลีย่นราคาเพิ่ม หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันทีเ่ดินทาง เปนเกณฑในการนบัอายุ*** 

อัตราคาบรกิารรวม  

1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสนิ (TSN) //เซี่ยงไฮ (PVG) – กรุงเทพฯ(DMK)  

3.คาโรงแรมทีพั่ก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและเสริมเตียงสปริง) 



     

 

4.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรอืค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 

5.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามทีร่ะบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก  

6.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 

7.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว

(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดปวย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มกีารตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต    ทุกกรณี ตองมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

อัตราคาบรกิารไมรวม  

1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิม คาโทรศัพท คาโทรสาร  

คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 

2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 

4.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณนํ้ีาหนักกระเปาเกินทานตองชําระคานํ้าหนัก

กระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

5.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาทสําหรับผูถือพาสปอรตไทย ตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น 

6.(6.1)คาทิปไกดและคนขบัรถ 350 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  

   (6.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทปิเทาผูใหญ) 

7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 

 

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 9,500 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การ

ไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก

การเดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาต๋ัว

เทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ

เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย

เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  



     

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ 

และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง

ตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบริการขึน้ในกรณทีี่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 

การก อการจลาจล , ภั ยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิ ดกฎหมาย  ซึ่ งอ ยู นอก เห นือความรับผิ ดชอบของบริษั ทฯ  

5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไม

สามารถรับประกันได   

9. กรณผีูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 

และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสทิธิในการใหคําสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไม

ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการนํ้าด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

13. การประกนัภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว 

ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัท



     

 

ฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ใน

ระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศกึษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 

14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง

ตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


	ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

