
 

 

รหัสทัวร B2B1903468 
ทัวรจีน เทศกาลปใหม เยือน 2 มหานครแหงแดนมังกร ปกกิ่ง เซีย่งไฮ  
5 วัน 4 คืน (TG) 
กําแพงเมืองจีน   พระราชวังกูกง   รถไฟความเร็วสูง   หาดไวทาน 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY   เปดปกกิ่ง 
สุกี้มองโกล   เสี่ยวหลงเปา 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปกก่ิง(สนามบินปกก่ิงแคปตอล)  
(TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวังฝูจิ่ง 

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D สาย
การบินไทย โดยมีเจาหนาที ่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

10.10 น. ออกเดินทางสู เมืองปกก่ิง โดยเท่ียวบินที่ TG614  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินปกก่ิง แคปตอล เมืองปกก่ิง สนามบินนี้ไดเปดสวนขยายแหง

ใหม เพ่ือเปดใหบริการ ตอนรับกีฬาโอลิมปก  2008  คาดวาสามารถรองรับผูโดยสาร
ไดมากถึง  55  ลานคนในป 2015  สนามบินมีขนาดใหญกวาแพนตากอนของ 
สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึงจิตใจ
ผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออกเพื่อ
ชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติดสกายไลทใหแสงแดดไดและใชนวัตกรรมใหมที่ชวย
ลดปริมาณกาซคารบอนภาย ในตัวอาคาร หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
นําทานออกเดินทางสู เมืองปกก่ิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปจจุบัน
ปกกิ่งเปนเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหงของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเทา

เดนิทาง พฤศจกิายน ���� -กุมภาพันธ ์����  
 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.    กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - ปักกิ�ง(สนามบินปักกิ�งแคปิตอล) (TG614: ��.��-��.��) - ถนนหวงัฝจูิ�ง 
วนัที� �   ปักกิ�ง - จตัรุสัเทียนอนัเหมิน - พระราชวงักูก้ง - รา้นผลิตภณัฑย์างพารา - ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักกิ�ง 
วนัที� �   ศูนยเ์ครื�องรางผีเซียะ - พระราชวงัฤดรูอ้น - กาํแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนยห์ยก - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรงั

นกและสระว่ายนํ�า 
วนัที� �.  ปักกิ�ง - เซี�ยงไฮ ้(โดยรถไฟความเรว็สงู) - ตลาดเฉินหวงัเมี�ยว - หาดไว่ทาน - อโุมงคเ์ลเซอร ์
วันที� �.   ศูนยน์วดเทา้(ยาบัวหิมะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซี�ยงไฮ(้สนามบินเซี�ยงไฮผู้่ตง) - 

กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG665: 17.20-21.15)   

ราคาเริ�มต้นเพยีง 19,999.- 



 

 

กับมณฑล หลังจากปกกิ่งไดรับการจัดตั้งเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ป 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปกกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเร็ว
อยางเหลือเชื ่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ ปจจุบันนี้ปกกิ่งมีถนนที่
สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่
ทันสมัย กลายเปนเมืองใหญของโลก   

 

 
 จากนั้นนําทานเดินทางสูยานแหลงชอปปم�ง ถนนหวังฝูจิ่ง เปนศูนยกลางการคาและ

การชอปปم�งของวัยรุนและนักทองเที่ยวที่มาเยือน เปนอยางมากที่สุดของในเมืองปกกิ่ง 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เปดปกก่ิง) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา  4 ดาว 

วันที่2 ปกก่ิง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกูกง - รานผลิตภัณฑยางพารา –  
ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปกกิ่ง 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก จัตุรัส

เทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร 
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พ้ืนที่ท้ังสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถ
จุประชากรไดถึง 1,000,000 คน ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจกลาง
เมืองที่ใหญที่สุดในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอประตู
เทียนอันเหมินที่ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัด
อยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดานทิศ



 

 

ตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและพิพิธภัณฑประวัติศาสตร
ชาติจีนทางฝم�งตะวันออก นอกจากนี้ทางดานทิศใตยังมี หอรําลึกทานประธานเหมาและ
หอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน  

 

 
 นําทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปน

ทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมงิและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค พระราชวัง
เกาแกที ่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีชื ่อในภาษาจีนวา ‘กู กง’ หมายถึง
พระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวังตองหาม’ 
เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา จักรพรรดิ
เปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดังนั้นวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ‘ที่ตองหาม’ คน
ธรรมดาสามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไปได 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล) 

 นําทานเลือกซื ้อ ผลิตภัณฑยางพารา ที่ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที ่ทันสมัยของ
ประเทศจีนสินคามากมาย เชนหมอนยางพาราที่ไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ และยังได



 

 

ฟงบรรยายขั้นตอนกระบวนการเปนความรูอีกดวย  นําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉียว 
ใหทานไดอิสระชอปปم�งสินคาพวกกระเป�า รองเทา เสื้อผา COPY แบรนเนมยี่หอดัง
ตางๆ มากมาย  นําทานชม กายกรรมปกก่ิง การแสดงโชวกายกรรมที่ต่ืนเตน ระทึกใจ 
พรอมแสง สี เสียง กายกรรมปกกิ่งเปนการแสดงผสมผสาน ทั้งหวาดเสียวและตื่นเตน 
หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกตางกันไป โชวความสามารถหลายๆ 
ดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนที่สูง เปนตน 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   

ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา  4 ดาว 

วันที่ 3 ศูนยเครื่องรางผีเซียะ - พระราชวังฤดูรอน - กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน - 
ศูนยหยก - ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนกและสระวายน้ํา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานแวะศูนยเครื่องรางผีเซี๊ยะ  เครื่องรางของขลังตามความเชื่อเรื่องโชคลาภของ
ชาวจีน  นําทานเดินทางสู  พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน ตั้งอยูในเขตชานเมืองดาน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปกกิ่งหางจากตัวเมืองปกกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร 
พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวนเดิมเปนสวนฤดูรอนและสวนดอกไมในสมัยกุบไลขาน 
ตอมาในป ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะ
ซอมแซมจนเปนลักษณะที่เห็นในปจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดวย ตําหนักเลอ
โชวถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตําหนักเริ่นโชวเตี้ยน สถานที่วาราชการ
ของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาวานโสวซาน ทะเลสาบคุนหมิง เกงพระหอม ตําหนักเรียง



 

 

เมฆ เตอเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแตง
ดวยภาพวาดตางๆ) และตําหนักตางๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน เปนกําแพงที่มีป�อมคั่นเปนชวง ๆ 

ของจีนสมัยโบราณ สรางในสมัยพระเจาจิ๋นซีฮองเตเปนครั้งแรก กําแพงสวนใหญที่
ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ทั้งนี้เพื่อป�องกันการรุกรานจากพวกมอง
โกล และพวกเติรก หลังจากน้ันยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายครั้งดวยกันแตภายหลัง
ก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ�ากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จ มี
ความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
กลางดวย เชื่อกันวา หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได
ก ําแพงอาคารดูเหมือนฟองนํ ้าท ี ่ เคล ื ่อนไหวอยู ตลอดเวลา สามารถตานทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได  

 
 นําทานแวะชม ศูนยหยก สําหรับชาวจีนแลวนั้นหยกเปรียบเสมือนเครื่องสงเสริมดวง

ชะตาและอัญมณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดฟงบรรยายวิธีการ
เลือกซื้อหยกแทท่ีมีคุณภาพ ผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมเชนกําไรหยก แหวนหยก  
นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปครังนก สนามกีฬาโอลิมปครังนก
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron  เดินตามรอย
สนามกีฬาช่ือดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเอ้ืออํานวยตอส่ิงแวดลอม ในสนาม
จุได 91,000 ที่นั่ง ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก2008 มีลักษณะภายนอก
คลายกับ “รังนก” ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไม เพดานและผนังอาคารที่ทําดวย
วัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน 



 

 

ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผานชมสระวายนํ้าแหงชาติ สระวายนํ้าแหงชาติ 
สรางขึ้นเหนือจินตนาการคลาย “กอนนํ้าสี ่เหลี่ยมขนาดใหญ” ซึ ่ง PTW and Ove 
Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใหดู
เหมือนนํ้าที่สุด และใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสิกสจาก Dublin’s Trinity 
College 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ปกก่ิง - เซี่ยงไฮ (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไวทาน - 
อุโมงคเลเซอร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานสู สถานีรถไฟปกก่ิง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุงหนาสู เซี่ยงไฮ(ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)  เปนเสนทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 
1,318 กิโลเมตร และวิ่งผานปกกิ่ง เทียนจิน เหอเป�ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮ
ทั้งหมด 7 เมืองใหญ  ระหวางทางใหทาน ชมวิวสองขางทาง และพักผอนตามอัธยาศัย 
(หมายเหตุ : กระเป�าเดินทางและสัมภาระทุกชิ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ลูกคา
ตองเปนผู จัดการและดูแลเอง โปรดทราบ หามนําของมีคม อาทิเชน  มีด ไฟเช็ค 
กรรไกรตัดเล็บ  และของมีคมตางๆ ขึนรถไฟความเร็วสูง ไมวาจะพกติดหรือวาใส
กระเป�าใบใหญก็ตาม หากมีการแสกนตรวจพบ เจาหนาท่ีจะทําการยึดสิ่งของน้ันทันที) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรือ MC DONALD 



 

 

 นําทานเดินทางสู ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันวา วัดเทพเจาประจําเมือง เคย
ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา ซึ่งไดกลายเปนศูนยรวมสินคา และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึง
เอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮมีการผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลงตัว ซึ่ง
เปนยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ใหทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

 
 นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือ

จรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที ่ไดชื ่อวา“พิพิธภัณฑสถาปตยกรรม
นานาชาติ”ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮอีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดาน
การเงินการธนาคารที่สําคัญแหงหนึ่งของเซี่ยงไฮตลอดแนวยาวของหาดไวทานเปน
แหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอค
รวมทั ้งการผสมผสาน ระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเปนที ่ตั ้งของ
หนวยงานภาครัฐเชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ
เปนตน   

 

 



 

 

 นําทานนั่ง รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร เปนเสนทางรถไฟใตแมนํ ้าหวงผูที ่เชื ่อมโยง
ระหวางทางฝم�งของเดอะบันด และเขตผูตง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความนา
ตื ่นเตนของการทองเที ่ยวในขบวนรถไฟแหงนี ้เริ ่มตนกันดวย โบกี ้รถไฟที่สามารถ
มองเห็นรอบดานไดแบบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเริ่มวิ่งไปในความมืด แสงสี
ตาง ๆ ก็จะเริ่มปรากฏ สรางความนาตื่นเตนยิ่งขึ้นดวยเสียงตาง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไป
เรื่อย ๆ ปรากฏเปนภาพที่งดงาม ซึ่งจะใชเวลาทั้งหมดเพียงแค 3-5 นาที เทานั้น ใน
การผานอุโมงคแหงน้ี   

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก โรงแรม    SHANGHAI HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาว 

วันที่ 5 
ศ ู นย  นวด เท  า (ยาบั ว หิมะ )  -  ถนนนานกิง  -  STARBUCKS RESERVE 
ROASTERY - เซี่ยงไฮ(สนามบินเซี่ยงไฮผูตง) - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(TG665: 17.20-21.15)   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานสู ศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ) ฟงเรื่องราวสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ 

เป�าซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศนและฟงพรรยาย
สรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด นําทานสู  ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู  ( 
Nanjing Lu) เปนถนนที่เกาแกของเซี่ยงไฮสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน 
walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดวยหิน
ออน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ งของนานจิงลู�م  เปนที ่ตั ้งของรานคา
มากมาย มีทั้งรานขายเสื้อผาแฟชั่น รานขายของที่ระลึก รานอาหาร ภัตตาคารหรู ราน



 

 

จิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งรานที่เปนของคนจีนทองถิ่น และของตางชาติ รานฟาสตฟู�ด มีตั้งแต 
ราน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รานไอศครีม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 

 
 นําทานเดินทางตอไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมในเซี่ยงไฮ 

ใหญกวาสาขาปกติ 300 เทา สําหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปดใหบริการ
ในเซี่ยงไฮใหมหมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผานมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญอลังการ
แลว ยังมีบารจิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแทนเปนสาขาที่มีบารจิบกาแฟ
ยาวที ่ส ุดในโลกของ Starbucks ลูกคาสามารถมาชมการคั ่วกาแฟสดๆ สัมผัส
บรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องด่ืมตางๆ กวา 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่
มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียวเทาน้ัน 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเซี่ยงไฮผูตง 
17.20 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ : เยือน 2 มหานครแหงแดนมังกร ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ  5 วนั 4 คนื โดยสายการบิน
ไทย 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 07-11 พ.ย.62 19,999.- 22,999.- 22,999.- 5,000.- 9,999.- 

วันที่ 09-13 พ.ย.62 20,999.- 23,999.- 23,999.- 5,000.- 10,999.- 

วันที่ 14-18 พ.ย.62 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 10,999.- 

วันที่ 05-09 ธ.ค.62 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 11,999.- 

วันที่ 21-25 ธ.ค.62 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วันที่ 27-31 ธ.ค.62 28,999.- 31,999.- 31,999.- 5,000.- 13,999.- 

วันที่28ธ.ค.-01ม.ค.63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 13,999.- 

วันที่ 29ธ.ค.-02ม.ค63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 13,999.- 

วันที่ 11-15 ม.ค.62 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วันที่ 08-12 ก.พ.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 12,999.- 

วันที่ 14-18 ก.พ.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 12,999.- 

วันที่ 22-26 ก.พ.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 12,999.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 
ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บรบิูรณ นับจากวนัเดินทางกลับคดิคาบรกิารเพ่ิม ทานละ 3,000 

บาท 
 
 



 

 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการ
เดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 



 

 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 



 

 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด ็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร  ม ไ ด  ที่  
http://www.consular.go.th/)            



 

 

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 



 

 

- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 
 
 
 
 



 

 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
 ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
      ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
 
 
 



 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    
  ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 


