
 

 

รหัวทัวร ITV1902086 

ทัวรจีน ปกกิ่ง เซีย่งไฮ เทียนสิน 6 วัน 4 คืน (XW) 
ปกกิ่ง   จัตุรัสเทียนอันเหมิน   พระราชวังกูกง   กายกรรมปกกิ่ง 
กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน)   ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก    พระราชวังฤดู
รอนอวีเ้หอหยวน   รถไฟความเรว็สูง    เซี่ยงไฮ   ยานซินเทียนต้ี   หาดไวทาน   
ตึกสตารบัค    ตลาดเฉินหวังเมี่ยว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปกก่ิง เซี่ยงไฮ เทียนสิน 6 วัน 4 คืน 
� นั่งรถไฟความเร็วสูงสู มหานครเซี่ยงไฮ มหานครที่เจริญที่สุดของจีน 
�  เซี่ยงไฮ นครปารีสแหงตะวันออก หาดไวทาน สถานที่สุดโรแมนติด 
� ถายรูปเช็คอินสุดฮิป ยานซินเทียนตี้ ตึกสตารบัค สาขาใหญที่สุดในโลก 
� Hema (เหอ หมา)  ซุปเปอรมารเก็ตไรเงินสดสุดไฮเทค 
� พิชิตกําแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก” 
� กายกรรมปกก่ิง โชวช่ือดังระดับโลก  
� พระราชวังกูกง จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังฤดูรอน ตลาดหงเฉียว  

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เทียนสิน 1 คืน, ปกกิ่ง2 คืน, เซี่ยงไฮ 1 คืน) 
บินตรงเขาเทียนสินและกลับจากเซี่ยงไฮ โดย NokScoot 

คาทัวรไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท 
 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 

ป 

 
Infant  

อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม 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-สนามบินเทียนสิน  
12.30 น. คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน  3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอน

เมือง หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) 
(รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตอง
ฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบิน   



 

 

15.20 น. เดินทางสู เทียนสิน โดยสายการบิน                        เที่ยวบินที่ XW880 

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

21.00 น.    เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นําทานผานพิธีการ ตรวจคนเขา
เมืองและรับกระเป�าสัมภาระออกมาพบกับไกดทองถิ่นเพ่ือ 
(ไมมีบริการอาหารคํ่า) 
เข า สู ที่ พั ก  Holiday Inn Express Tianjin Airport (4 *) ห รื อ ระดั บ
ใกลเคียงกัน    

วันที่สอง: ปกก่ิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-กายกรรมปกกิ่ง 
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น      

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานขึ้นรถบัส เดินทางสู นครปกก่ิง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกกิ่งเคย
เปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการ
ปฏิวัติลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ.1949 
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปกกิ่งเปนเมืองหลวง

ข อ ง

ประเทศนับแต น้ันมา *ใชระยะเวลา
ประมาณ 2 ชม.* เดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ
ที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ือง
ในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา 
ประชาคม และ  หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู นคร
โบราณ หรือ พระราชวังตองหามกูกง สถานที่วาราชการและที่ประทับของ
จักรพรรดิ์  24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชมโบราณสถานและ



 

 

สิ่งกอสรางที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร สรางขึ้นบนพื้นที่  720,000 ตาราง
เมตร ชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระ
ตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวา
ราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนาง  ซูสีไทเฮาจากน้ัน ผานชมดานนอกของโรง
ละครแหงชาติปกก่ิงหรือตึกไข ตั้งอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเหมิน  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บาย     แวะชม โรงงานไขมุกนํ้าจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศจีนสามารถ

ผลิตเพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมตํ่ากวาปละ 199,500 กิโลกรัม นับวาเปน
ประเทศที่ผลิตไขมุกนํ้าจืดรายใหญที่สุดในเวลาน้ี ให ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อไขมุก 
ครีมบํารุงผิว  ไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  เพื่อบํารุงผิวหนาและกาย  
ใหเปลงปลั่งและขาวใสอยางเปนธรรมชาติ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
   หลังอาหารคํ่า พาชม กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ต่ืนตาต่ืนใจที่นา
ประทับใจ  
 เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม:     กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน) -ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก   
    ชอปปم�งตลาดหงเฉียว       

 อาหารเชา,เทีย่ง,เย็น 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชค
ดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปน
เครื่องประดับนําโชค 
นําทานเดินทางไป กําแพงเมืองจีน ชมความยิ่งใหญของ
“กําแพงเมืองจีน” (ดานจียงกวน) ที่ถือวาเปนดานที่สวยที่สุด
ของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของ
โลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปน
สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดและใชเวลาสรางนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นดวยฝมือ
ของมนุษย มีการเกณฑแรงงานเกือบลานคน 
และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่งถูกโกนหัว 
และมีตรวนเหล็กคลองคอ คนเหลาน้ีตอง
ทํางานในถิ่นทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิ
เลวราย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูรอน และ 
-21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตองอดๆ 
อยากๆ เพราะเสบียงที่สงมามักถูกขโมยกิน
หรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึงตอง
ลมตาย รางถูกฝงอยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีน
จึงไดรับการขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพที่
ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทาง ยาว
กวา 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถลอมโลก
กวา 1 รอบ  ก อนที่ จะมี การใช อิ ฐในการ
กอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางขึ้นโดยใชหิน ดิน และไม บางครั้งมีการแพ็คดินไว



 

 

ระหวางไมแผนใหญ และมัดไวดวยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกลกรุงปกกิ่ง กําแพง
เมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานที่กําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต 
บางแหงก็ใชดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดได
งายกวา กําแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันน้ี สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักที่  ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดู
รอน 2008 ซึ่งมีชื่อเลนวา รังนก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางที่คลายรัง เริ่ม
กอสรางเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย 
Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน  (China 
Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง เดินทางสู ราน
ยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน 
กระเป�า รองเทา ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉียว ศูนยกระจายสินคา
ที่เกี่ยวกับมุกที่ใหญที่สุดในภาคเหนือของประเทศจีน และรวบรวมสินคาราคาถูกมี
สินคามากมาย ท้ังกระเป�า เสื้อผา รองเทา ซ่ึงสามารถตอรองราคาไดมากกวาครึ่ง
อีกดวย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

 
วันที่สี่:      พระราชวังฤดรูอนอวีเ้หอหยวน-รถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ-ยานซินเทียนตี ้
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของ

ประเทศจีน สรางขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวย
แรงงานคนลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชม
ระเบียงกตัญูและเรือหินออน นําทานชม ปم�เซียะ หรือ ผีชิว ทานจะไดศาสตร
แหงการเสริมบารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน และทานที่ทําการคาขาย 
หรือทําธุรกิจ สามารถเชาผีชิวเพื่อนําไปตั้งเปนเครื่องรางของมงคลกับบาน หาง
ราน และกิจการของทาน   



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟปกก่ิง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู เซีย่งไฮ หรือ ชางไห 

เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีนและถือวา
เปนมหานครที่เจริญที่สุดของจีน ตั้งอยูบริเวณ
ปากแมน้ําแยงซี เปนเขตการปกครองระดับเขต
การปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะ
เทียบเทากับมณฑล พื้นที่อยูในมณฑลเจอเจียง
แตไมไดขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีทาเรือที่มีจํานวนเรือ
คับคั่งที่สุดในโลก เซี่ยงไฮในอดีตเปนเพียงหมูบานชาวประมง แตในปจจุบันเซี่ย
งไฮกลายเปนเมืองที่มีคนอาศัยอยูอยางหนาแนนมากที่สุดในประเทศจีน เต็มไป
ดวยรานคา สิ่งกอสราง ถนนเต็มไปดวยรถ จักรยาน และผูคน สิ่งที่พบเห็นไดมาก
ในเมืองน้ีจนอาจถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองคือตนเมเปลที่มีอายุเกือบรอยป 
ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามายึดครองเซี่ยงไฮ (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง) หมายเหตุ:กระเป�าเดินทางตองทําการลากเองเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว 
นําทานสู ยานซินเทียนตี้ ถือเปนแหลงฮิปลาสุดของคนอินเทรนดเซี่ยงไฮ ตั้งอยูฝم�ง
เมืองเกา ออกแบบโดย เบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ไดรับเสียงชมวามี
เสนหอยางเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษตึกรามบานชองเกาๆไว ผสมผสานลงตัวกับ
บาน  กออิฐสีเทาสไตลชิกูเหมิน ที่จําลองขึ้นใหมจากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่น่ีมี
ความรื่นรมยใหเอนจอยครบครันทั้งรานกาแฟ
และคาเฟ�สไตลโมเดิรน,เรสเตอรองตของคนดัง
,บูติกเกๆของดีไซเนอรชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช
อปปم�งมอลลระดับอัพสเกลถือเปนสวรรคของคน
รวยแตไมพรองรสนิยม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 เขาสูที่ พัก Ramada enco shanghai hang tou Hotel (4*) หรือระดับ

ใกลเคียงกัน   
 



 

 

วนัที่หา:      หาดไวทาน-ตึกสตารบัค-ตลาดเฉินหวังเม่ียว-สนามบินผูตง 
 อาหารเชา,เที่ยง,--- 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานแวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือชื่อของ
จีน วิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาเพื่อมา
ทําไสนวมผาหมไหม นําทานเที่ยวชม หาดเจาพอ
เซี่ยงไฮโฉมใหม (หาดไวทาน) ตนกําเนิดอันลือ
ชื่อของตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ เปน  ถนนที่สวยงามอันดับ
หน่ึงของเมืองเซี่ยงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศ
ตางๆ ในสมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน ซึ่ง
เปนศิลปกรรมสไตลยุโรป นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง 
ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ สองขางทางจะมี

รานคาจําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู ตึกสตารบัค สาขาใหญที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กวา 2,700 

ตารางเมตร พรอมพนักงานกวา 400 คน เปนรานสตารบัคสาขาแรก
และสาขาเดียวที่มอบประสบการณ
ดิจิตอลใหกับลูกคาไปพรอมๆกับ
การจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่น
โดยอาลีบาบา  จากน้ันนําทานผอน
คลายความเมื่อยลาดวยการนวด
ฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่  
ศนูยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเร่ืองราวเกี่ยวกับการแพทย

โบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป
พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ ยา
สมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ นําทานชอปปم�งอยางจุใจที่ ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือ ตลาด



 

 

รอยป เดิมเปนที่ตั้งของวัดเฉินหวังเมี่ยว อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
เซี่ยงไฮ ตลาดที่สรางเลียนแบบ ในสมัยราชวงศหมิงเปนที่ตั้งของสวนสาธารณะใจ
กลางเมือง อาคารบ าน เรือนบริ เวณ น้ี  สีสันรานค าต างๆ  ตกแต งสไตล
สถาปตยกรรมแบบจีนโบราณ มีรานขายอาหาร รานขนมพื้นเมือง มีรานกาแฟดัง 
สตารบัคส ตั้งอยูอยางกลมกลืน ของที่ระลึกตางๆ มากมาย เดินทางสู Hema 
(เหอ หมา)  ซุปเปอรมารเก็ตไรเงินสดของ Jack Ma ซุปเปอรมารเก็ตไฮเทคน้ีมี
สินคาหลากหลายทุกกลุม เชน ขาวสาร บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผักสด 
เหลาไวน อาหารทะเลสดๆเปนๆ ฯลฯ และยังมีมุมปรุงอาหารที่สามารถนําเอา
อาหารหรือผักสดๆไปปรุงและรับประทานไดทันทีในราน จากน้ียังมีโซนรานอาหาร
ตางๆมากมายใหเลือกสรร  **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย**  นําทานเดินทาง
สู สนามบินผูตง 

วันที่หก:     เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ 
 

02.00 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน           เที่ยวบินที่ 
XW857 

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

05.30 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

*************************** 
**ลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีกครั้ง** 
 
 
 

 
 
 



 

 

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิน้  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพิ่ม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง



 

 

พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับเดินทาง 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสีหนาหนังสอืเดินทาง (หนาที่มีรปู

ทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียดลงบนหนา
พาสปอรตโดยเด็ดขาด  สงมาทาง E-mail เม่ือทานตกลงทําการจอง (หมายเหตุ : 
หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-
กลับ ตองมีหนาวาง  อยางนอย 2 หนา สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก มิฉะน้ัน
บริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน* และหนังสือ
เดินทางไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 

2. รูปถายสีถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเทานัน้ **สงไฟลรูปมาพรอมหนา
พาสปอรต** (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดกัและฟูจิ เทานั้น ตองไมใช
สต๊ิกเกอร หรือรูปที่พริน้ซจาก คอมพิวเตอร) *หามใสเส้ือสีขาวและเครื่องประดบัถายรปู* 

3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือ
ใหเราทําวีซาเทานั้น!!  

ตัวอยางรูปถาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      ตัวอยางหนาพาสปอรต    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

สําคัญมาก:กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง  
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบกรณีที่ทานลืมหรือนําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซาแบบเดี่ยว ชําระเพ่ิม 2,200 
บาท)  
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-
กลับ มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน    
2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม    
3.รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน และตองไมใช
สต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก คอมพิวเตอร  (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดัก
และฟูจิ เทาน้ัน ) 
4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง   
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ  
 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 

*** ออกเดินทางขั้นตํา่  20 ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด 
มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม 

ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม 
หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํา้มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต 
และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการนับอายุ*** 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน (TSN) //เซี่ยงไฮ (PVG) – กรุงเทพฯ

(DMK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู

และเสริมเตียงสปริง) 



 

 

3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา

มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ

บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ    ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม คาโทรศัพท 

คาโทรสาร คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า

เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
5.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาทสําหรับผูถือพาสปอรตไทย ตองเดินทางไป-

กลับพรอมกรุปเทานั้น 
6.(6.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
   (6.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 

 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 9,500 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลกิการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
 
 



 

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง
เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรอืปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูทีเ่ขา
พัก ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯ
ไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบรกิารตางๆไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั

อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัท
ฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไข
ความคุมครองใหละเอียด) 

14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบไุวทั้งหมด 

 


