
 

 

รหัสทัวร ITV1900174 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ  ปกกิ่ง เทียนจิน 7 วัน 4 คืน (XJ) 
อุโมงคเลเซอร  หาดไวทาน   เมืองโบราณชีเป�า   จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังกูกง   
กําแพงเมืองจีน   พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง 
21.00  คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน 3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง สายการ

บิน Thai Air Asia (XJ) (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาท่ี) 
กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบาย
รักษาความปลอดภัยของสายการบิน  

วันที่ 2 เซ่ียงไฮ- อุโมงคเลเซอร-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตารบัค-ตลาดรอยป 
00.15  เดินทางสู เมืองเซ่ียงไฮ โดยสายการบิน Thai Air Asia  เท่ียวบินที่ XJ760 

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

05.30  ถึง สนามบินผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขามไปยังฝم�งตรง
ขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ นําทาน
เท่ียวชม หาดเจาพอเซี่ยงไฮโฉมใหม (หาดไวทาน) ตนกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจาพอ
เซ่ียงไฮ เปนถนนท่ีสวยงามอันดับหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของ
ประเทศตางๆ ในสมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตล
ยุโรป แวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือช่ือของจีน วิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปน
สินคาเพ่ือมาทําไสนวมผาหมไหม 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเซ่ียงไฮสองขางทางจะมีรานคา
จําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 
แวะรานใบชา เลือกซื้อเปนของฝาก จากน้ันนําทานสู ตึกสตารบคั สาขาใหญท่ีสุดในโลก
อาคาร 2 ช้ัน พ้ืนท่ีกวา 2,700 ตารางเมตรพรอมพนักงานกวา 400 คน เปนราน
สตารบัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณดิจิตอล ใหกับลูกคาไปพรอมๆกับ
การจิบกาแฟ พัฒนแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา นําทาน ชอปปم�งอยางจุใจท่ี ตลาดเฉิน
หวังเม่ียว หรือ ตลาดรอยป เดิมเปนที่ต้ังของวัดเฉินหวังเม่ียว อยูทางทิศ



 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ ตลาดที่สรางเลียนแบบ ในสมัยราชวงศหมิงเปน
ท่ีต้ังของสวนสาธารณะใจกลางเมือง อาคารบานเรือนบริเวณน้ี สีสันรานคาตางๆตกแตง
สไตล สถาปตยกรรมแบบจีนโบราณ มีรานขายอาหาร รานขนมพ้ืนเมือง มีรานกาแฟดัง 
สตารบัคส ต้ังอยูอยางกลมกลืน ของที่ระลึกตางๆ มากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
เขาสูท่ีพัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  

วันที่ 3 เมืองโบราณชีเป�า-น่ังรถไฟความเร็วสูง-ปกก่ิง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานผอนคลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝ�าเทา(บัวหิมะ)โดยการแชเทาดวยยา
สมุนไพรจีน และนวดผอนคลายท่ี ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเร่ืองราว
เกี่ยวกับการแพทยโบราณ  ต้ังแตอดีตถึงปจจบัุน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมา
นานนับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ นําทานชม เมืองโบราณช่ี
เป�า หมูบานโบราณ ในรัชสมัยหมิงและชิง เมืองชีเป�าเปนเมืองที่โดดเดนดานการคาขาย
ผา, ไหมพรม, ชางไมฝมือดี, การหมักเหลาขาวและมีน้ําอุดมสมบูรณ ส่ิงทอจากท่ีน่ีถูก
นําไปจําหนายท่ัวโลก ปจจุบันยังมีตัวอยางผาจากยุคน้ันจัดแสดงไวที่ Great Museum 
of London อิสระเลือกซื้อสิยคาตามอัธยาศัย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ น่ังรถไฟความเร็วสูงสู กรุงปกกิ่ง เมือง
ประวติัศาสตรเกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเย่ียนเม่ือ 
500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูรบ
กลางเมือง ค.ศ.1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศต้ังรัฐบาลและกรุง
ปกกิง่เปนเมืองหลวงของประเทศนับแตน้ันมา (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง) หมายเหตุ:กระเป�าเดินทางตองทําการลากเองเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูท่ี
พัก 
เขาสูท่ีพัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน  

วันที่ 4 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-หอฟ�าเทียนถาน-กายกรรมปกกิ่ง 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของ
ประเทศจีนยุคใหม สถานท่ีจัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพ
เพ่ือเปนท่ีระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และ  หอระลึกประธานเหมาเจอตุง 
จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ พระราชวังตองหามกูกง สถานท่ีวา
ราชการและท่ีประทับของจักรพรรด์ิ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชม
โบราณสถานและส่ิงกอสรางท่ีทรงคุณคาทางประวติัศาสตร สรางขึน้บนพื้นท่ี 720,000 
ตารางเมตร ชมหมูอาคารเคร่ืองไมท่ีประกอบดวยหองหับตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระ
ตําหนักวาราชการ พระตําหนักช้ันใน หองบรรทมของจักรพรรด์ิ และหองวาราชการหลัง
มูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮาจากน้ัน ผานชมดานนอกของโรงละครแหงชาติปกกิ่งหรือ
ตึกไข ต้ังอยูใกลกบัจัตุรัสเทียนอันเหมิน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  แวะชม โรงงานไขมุกน้ําจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพ่ือ
สงออกไปขายท่ัวโลกไดไมต่ํากวาปละ 199,500 กิโลกรัม นับวาเปนประเทศที่ผลิตไขมุก
น้ําจืดรายใหญที่สุดในเวลาน้ี ให ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อไขมุก ครีมบํารุงผิว  ไขมุก
ธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเพ่ือบํารุงผิวหนาและกาย ใหเปลงปลั่งและขาวใสอยาง
เปนธรรมชาติ เดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน หรือ หอบูชาฟ�าเทียนถาน สถานท่ีจักรพรรดิ์ใน
ราชวงคหมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศชิง (ค.ศ.1644-1911) ใชเปนท่ีบูชา
สักการะฟ�าดิน เพ่ือใหฝนฟ�าตกตองตามฤดกูาล การเกษตรอุดมสมบูรณ และพสกนิกร
อยูรมเย็นเปนสุข ภายในจะเห็นแตตนสนเต็มไปหมด เหมือนเปนสวนสาธารณะขนาด
ใหญ พ้ืนท่ีมีประมาณ 1700 ไร ตนสนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีน้ีสวนใหญมีอายุมากกวา 100 ป 
บางตนมีอายุมากกวา 500 ป นําทานชม กายกรรมปกกิง่ สุดยอดกายกรรมท่ีต่ืนตาต่ืน
ใจท่ีนาประทับใจ 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
เขาสูท่ีพัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 

วันที่ 5 กําแพงเมืองจีน (ดานจียงกวน)-ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก-ตลาดรัสเซีย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

แวะชมอัญมณีท่ีประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยก



 

 

จีน ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมาครอบครอง ทํา
ใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ใหทาน
ไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเคร่ืองประดับนําโชค นําทาน
เดินทางไปชมความยิ่งใหญของ กําแพงเมืองจีน (ดานจียงกวน) ท่ีถอืวาเปนดานท่ีสวย
ท่ีสุดของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นส่ิงมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มี
ระยะทางยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปนส่ิงกอสรางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและใชเวลาสราง
นานท่ีสุดในโลก ท่ีเกิดขึ้นดวยฝมือของมนุษย มีการเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมี
แรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางาน
ในถิ่นทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิเลวราย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูรอน และ -21 
องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงท่ีสงมามักถูกขโมยกินหรือถูก
ยักยอกนําไป  ขาย คนงานนับพันจึงตองลมตาย รางถูกฝงอยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีน
จึงไดรับการขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพท่ียาวท่ีสุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทางยาว
กวา 50,000 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถลอมโลกกวา 1 รอบ กอนท่ีจะมีการใชอิฐในการ
กอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางขึ้นโดยใชหนิ ดิน และไม  บางครั้งมีการแพ็คดินไว
ระหวางไมแผนใหญ และมัดไวดวยกันโดยเส่ือทอบริเวณใกลกรุงปกกิ่ง กําแพงเมืองจีน
ถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานท่ีกําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหงก็ใชดิน
เผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา กําแพงเมือง
จีนท่ีเราเห็นกันทุกวันน้ี สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑท่ีผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่
นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักที่ใชในการแขงขัน
กีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 ซึ่งมีช่ือเลนวา รังนก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางท่ีคลายรัง 
เร่ิมกอสรางเม่ือเดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย 
Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China 
Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนท่ีน่ัง อิสระชอปปم�งที่ ตลาด
รัสเซีย ตลาดที่รวบรวมสินคาราคาถูกมีสินคามากมาย ท้ังกระเป�า เส้ือผา รองเทา ซึ่ง
สามารถตอรองราคาไดมากกวาคร่ึงอีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
เขาสูท่ีพัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน  



 

 

วันที่ 6 พระราชวังฤดูรอนอวีเ้หอหยวน-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน - 
สนามบินเทียนสิน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดรูอนอวี้เหอหยวน อุทยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจีน 
สรางขึ้นเม่ือประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลวน ชม
ท่ีประทับของพระนางซสีูไทเฮาและจักรพรรดกิวางสู ชมระเบียงกตัญูและเรือหินออน 
ทานแวะพิพิธภัณฑผีซิว หรือ ปم�เซี๊ยะ ถือเปนสัตวเทพชนิดหน่ึง และเปนลูกตัวที่เกาของ
มังกร ผีซิวถือเปนสัตวดุรายชนิดหน่ึง แบงเปนเพศผู เพศเมีย เพศเมียเรียกวา “ผ”ี สวน
เพศผูเรียกวา “ซิว” โดยผีซิวตัวผูจะหาทรัพย สวนตัวเมียก็เฝ�าทรัพย ดังน้ัน คนจีนจึงนิยม
เก็บสะสมไวเปนคู ท่ีคนจีนเช่ือวา ปم�เซี๊ยะ สามารถนําเงินทองและโชคลาภใหกับผูเปน
เจาของและชวยเก็บรักษาทรัพยท่ีหามาได ทานท่ีทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถ
เชา “ผีชิว” เพ่ือนําไปตั้งเปนเครื่องรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานน่ังรถโคชเดินทางสู เทียนสิน (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ถึง 
เทียนสิน นําทานชม ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน อาคารบานเรือนเลียนแบบในสมัย
ราชวงศชิง กูเหวินฮั่วเจียเปดเปนยานการคาต้ังแตป 1986 ถนนสายน้ีมีรานรวงมากมาย 
โดยสินคาท่ีวางจําหนายสวนใหญเปนประเภทของที่ระลึกทางวัฒนธรรม อาทิ อุปกรณ
การเขียนอักษรจีน แกะสลักตราประทับ ภาพวาดพูกัน สินคาหัตกรรมตางๆ นอกจากจะ
ไดชอปปم�งแลวท่ีน้ียังมีของกินนานาชนิดใหเลือกชิมระหวางเลือกซื้อของอีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เดินทางสู สนามบินเทียนสิน 

22.40  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เท่ียวบินที่ XJ809 
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
02.15  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 



 

 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

02 - 08 May 2019 13,888  16,888 16,888 16,888 4,500 
09 - 15 May 2019 13,888  16,888 16,888 16,888 4,500 
16 - 22 May 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 
23 - 29 May 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 

30 May - 05 Jun 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 
06 - 12 Jun 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 
13 - 19 Jun 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 

20 - 26 Jun 2019 13,888  16,888 16,888 16,888 4,500 
27 Jun - 03 Jul 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 

04 - 10 Jul 2019 15,888  18,888 18,888 16,888 4,500 
11 - 17 Jul 2019 16,888  19,888 19,888 16,888 4,500 
25 - 31 Jul 2019 17,888  20,888 20,888 16,888 4,500 

08 - 14 Aug 2019 17,888  20,888 20,888 16,888 4,500 
15 - 21 Aug 2019 16,888  19,888 19,888 16,888 4,500 

22 - 28 Aug 2019 15,888  18,888 18,888 16,888 4,500 
12 - 18 Sep 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 
19 - 25 Sep 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 

26 Sep - 02 Oct 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 
03 - 09 Oct 2019 14,888  17,888 17,888 16,888 4,500 
10 - 16 Oct 2019 16,888  19,888 19,888 16,888 4,500 
17 - 23 Oct 2019 16,888  19,888 19,888 16,888 4,500 

หมายเหตุ 

**กรณีลูกคาตองการซือ้ต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาท่ีอีกคร้ัง** 
ส่ิงที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษท่ีไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการทองเท่ียว
แหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักในนาม



 

 

ของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,รานยางพารา ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบ
วา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังส้ิน 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาลราน
ใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม รานละ 3,500 
บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือรถไฟ) 
กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุก
บรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือ
เดินทางมาท่ีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ
จากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม 
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 



 

 

  
 

อัตราคาบริการรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เซ่ียงไฮ (PVG) //เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 3 คืน (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ท้ังน้ียอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลง
ไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
1.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษี) 
2.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกินทาน
ตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 
6.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุป 1,500 บาทสําหรับผูถือพาสปอรตไทย ตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป
เทาน้ัน 
7.(7.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 
   (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
8.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
 
เง่ือนไขในการจอง   
มัดจําทานละ 6,500 บาทตอทาน  และชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การ
ไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
การยกเลิกการจอง   
เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันตั๋วเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
เดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดท้ังสิ้น เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณี
ท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือ
คืนเงินได 
 
หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับ
ความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 
วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการ
ไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 



 

 

13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จาก
บริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
 


