
 

 

รหัสทัวร ITV2000431 
ทัวรจีน ปกก่ิง เซีย่งไฮ 6 วัน 4 คนื (MU) 
ปกกิ่ง | เซี่ยงไฮ | พระราชวังกูกง | กําแพงเมืองจีน  | ลอดอุโมงคเลเซอร 
ถนนนานกิงหาดไวทาน | เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว | สตารบัคสาขาใหญที่สุดในจีน  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

วันแรก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 
ประตู เคาเตอรเช็คอินสายการบิน China Eastern Airlines (รับเอกสาร
ตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทาง
เจาหนาท่ีสายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ
บิน   

วันที่สอง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-ปกก่ิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
พระราชวังตองหามกูกง-กายกรรมปกก่ิง  อาหารเที่ยง,เย็น 

01.20 น. เดินทางสู กรุงปกก่ิง โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที ่
MU2072  

 **บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  
07.00 น.  ถึง กรุงปกก่ิง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1ชม.) นําทานผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระ ออกมาพบกับไกดทองถิ่น 
นําทานเดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก 
สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
พิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และ 
หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําทานผานประตูเขาสูนครโบราณ หรือ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
เด็ก 

อายุ 2-18 
ป 

Infant 
อายุ 0-2 

ป 
พักเด่ียวเพิ่ม 

ที่นั่ง 
 

22-27 ก.พ.63 16,888 19,888 
 
 

5,000 
ไมรวมคาวี

ซา 
 
 

4,000 
 

17 

7-12  มี.ค.63 17,888 20,888 4,000 
 

17 

22-27 มี.ค.63 17,888 20,888 4,000 
 

17 



 

 

พระราชวังตองหามกู กง สถานที่วาราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 
พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคา
ทางประวัติศาสตร สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเครื่อง
ไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระ
ตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระ
นางซูสีไทเฮา จากนั้น ผานชมดานนอกของโรงละครแหงชาติปกก่ิงหรือตึกไข 
ตั้งอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเหมิน  
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผา

หม ที่นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ 
 นําทานชม กายกรรมปกก่ิง สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่นาประทับใจ  
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
  พักที่ ปกก่ิง: Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   
 
 
 



 

 

วันที่สาม: พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน-กําแพงเมืองจีนดานจียงกวน 
 ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก -ถนนหวังฝูจ ี     อาหารเชา

,เที่ยง,เย็น 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
แวะชม โรงงานไขมุกนํ้าจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศจีนสามารถ
ผลิตเพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมตํ ่ากวาปละ 199,500 กิโลกรัม นับวาเปน
ประเทศที่ผลิตไขมุกนํ้าจืดรายใหญที่  สุดในเวลานี้ ให ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อ
ไขมุก ครีมบํารุงผิวไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  เพื่อบํารุงผิวหนาและ
กาย  ใหเปลงปลั่งและขาวใสอยางเปนธรรมชาติ  
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศ
จีน สรางขึ้นเม่ือประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคน
ลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญู
และเรือหินออน   
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู กําแพงเมืองจีน ชมความยิ่งใหญของ “กําแพงเมืองจีน” (ดานจียง
กวน) ที่ถือวาเปนดานที่สวยที่สุดของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรย 1 
ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปนสิ่งกอสรางที่
มีขนาดใหญที่สุดและใชเวลาสรางนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นดวยฝมือของมนุษย มี
การเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่งถูกโกนหัว 
และมีตรวนเหล็กคลองคอ คนเหลานี้ตองทํางานในถิ่นทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิ
เลวราย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว 
ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สงมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย 



 

 

คนงานนับพันจึงตองลมตาย รางถูกฝงอยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการ
ขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทาง ยาวกวา 
50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถลอมโลกกวา 1 รอบ กอนที่จะมีการใชอิฐในการ
กอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางขึ้นโดยใชหิน ดิน และไม บางครั้งมีการแพ็คดินไว
ระหวางไมแผนใหญ และมัดไวดวยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกลกรุงปกกิ่ง กําแพง
เมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานที่กําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต 
บางแหงก็ใชดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดได
งายกวา กําแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง   
 
 
 
 
 
 

 
 

แวะชมอัญมณี ที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรนั่นก็
คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อวาหยก เปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครองทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชคดี 
อายุยืนยาวใหทานไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก ซ่ึงเปนเครื่องประดับนําโชค  
ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักที่ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดู
รอน 2008 ซึ ่งมีชื ่อเลนวา รังนก เนื ่องจากรูปแบบโครงสรางที ่คลายรัง เริ่ม
กอสรางเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย 
Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาป ตยกรรมจ ีน (China 
Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง เดินทางสู ถนน
หวังฟู�จิ่ง แหลงชอปปم�งที่ใหญที่สุดในเมืองปกกิ่ง มีรานคานอยใหญเรียงรายสอง
ขางถนน รวมท้ังรานอาหาร รานกาแฟ และรานหนังสือ ครบครัน อิสระใหทานชอป
ปم�งเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ ปกก่ิง: Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

วันที่สี:่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู เซี่ยงไฮ-ศิลปะเทียนจือฝาง 
 อาหารเชา,---,เย็น 

เชา   อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู ถนนคนเดินเฉียนเหมิน ถนนชอปปم�งสายวัฒนธรรมอายุกวา 600 ป 
ตั้งแตสมัยราชวงศหมิงและ ราชวงศชิง ใชเปนเสนทางเสด็จขององคจักรพรรดิเพื ่อไปทําพิธี
บวงสรวงสวรรคและสักการะหอฟ�าเทียนถานกระทั่งป ค.ศ.2008 รัฐบาลจีนไดเห็นความสาํคัญ
ของถนนเสนนี้ และตองการสนับสนุนใหเปนแหลงทองเที่ยวจึงไดทําการพลิกฟم�นบูรณะซอมแซม
อาคารบานเรือนตามแบบเคาโครงเดิมและเปดเปนยานการคาแหลงใหมเม่ือ  
  ป ค.ศ.2009 ที ่ผ านมาปจจ ุบันเปนถนนคนเดินเหมาะกับการเดินเลนชม
บรรยากาศความสวยงามเปนอยางมาก  เพราะรานคาทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้
ในซอยตาจาหลานอันโดงดังยังเปนแหลงรวมรานอาหารภัตตาคาร  ระดับประเทศที ่คัด
มาแลว เชน เปดปกกิ่ง รานเนื้อแกะยาง รานเนื้อ รานชา พรอมสัมผัสความงดงามของ   
  สถาปตยกรรมแบบโบราณไดชอปปم�งสินคาและไดลิ้มรสอาหารที่มีใหเลือกทั้งแบบ
จีนและฟาสตฟู�ดถือเปนถนนคนเดินที่มีครบทุกรูปแบบเลยทีเดียว  

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 



 

 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟปกก่ิง นําทานนั่งรถไฟความเร็วสูง สู มหานคร
เซียงไฮ (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) เมืองที่เต็มไปดวยอาคาร
สถาปตยกรรมที่มีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน 
“นครปารีสแหงตะวันออก”  ถึงเซี่ยงไฮ นําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง 
เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค ค.ศ.1920 -1930  ประกอบไปดวยบานทรง
ยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนนแหงนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัด
แสดงผลงานศิลปะจากศิลปนแบบติดดิน หรือที ่ปจจุบันเรียกวา “แนวสตรีท” 
ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของที่ระลึก  และงานแสดงของศิลปนทั้งใน
และตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ เซี่ยงไฮ: QBOX Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา: ลองเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-หาดไวทาน-อุโมงคเลเซอร-ถนนนานกิง 
 รานกาแฟSTARBUCKS สาขาใหญที่สุดในจีน  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

เชา   อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดา
ตําบลนํ้าของเมืองเซ่ียงไฮ อีกทั้งไดชื่อวาเปนไขมุกใตแมนํ้าแยงซีเกียงจนถึงปจจุบัน
นี้ นําทานลองเรือ ชม เมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรม
โบราณของราชวงศหมิง และราชวงศซิงอยูมากมาย 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะชมโรงงานผลิตผาไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปน
สินคาเพ่ือมาทําไสนวมผาหมไหม 

 นําทานเที่ยวชม หาดเจาพอเซี่ยงไฮโฉมใหม (หาดไวทาน) ตนกําเนิดอันลือชื่อ
ของตํานานเจาพอเซี ่ยงไฮ เปน  ถนนที่สวยงามอันดับหนึ ่งของเมืองเซี ่ยงไฮ 
ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศตางๆ ในสมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูง
ตระหงาน ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป นําทาน อุโมงคเลเซอร ใตแมนํ้าหวงผู ลง
ไป 50 เมตร ภายในอุโมงคตกแตงดวยแสงเลเซอร เปนรูปตางๆ ตื่นตาตื่นใจ 
เดินทางสู ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู เปนยานชอปปم�ง 

 เกาแกที่สุดของเซ่ียงไฮ เปนตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู
ฝم�งผูซี กินพืน้ที่ยาวตั้งแตฝم�งตะวันตกของ “เดอะ บันด” ถึง “พีเพิลส สแควร” เปน
แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมจากทั่วโลก  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําทานถายรูปเช็คอินสุดชิคกับ ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในจีน เปนอาคาร 2 

ชั้น พื้นที่กวา 2,700 ตารางเมตร พรอมพนักงานกวา 400 คน เปนรานสตารบัค
สาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณดิจิตอลใหกับลูกคาไปพรอมๆกับการ
จิบกาแฟพัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา  

 
 
 
 
 
 
 

พักที่ เซี่ยงไฮ: QBOX Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

วันที่หก: ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ- Shanghai Village Outlets -เซี่ยงไฮ 
สนามบินสุวรรณภูมิ  อาหารเชา,เที่ยง,--- 

เชา   อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

แวะรานยาสมุนไพรพรอมฟงสรรพคุณของยาแตละชนิดที่สกัดมาจากพืชสมุนไพร 
ซึงมีชื่อเสียงในหมูคนไทยคือ เป�าฟู�หลิง หรือ ครีมบัวหิมะ อิสระใหทานเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑจากยาสมุนไพร 
เดินทางสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ ตลาดเกาอาคาร
บานเรือนบริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง ตกแตงสไตล



 

 

สถาปตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งรานขายอาหาร รานขนม
พื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของท่ีระลึก
ตางๆมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น ําท านเดินทางสู  Shanghai Village Outlets  ประกอบดวยอาคารรูป
พระจันทรเสี้ยวสามองคตั้งอยูริมทะเลสาบ มีอาคารทรงอารทเดโคจากนิวยอรก 
ปารีส มิลาน เวียนนาและเซี่ยงไฮในชวงป ค.ศ. 1920 ถนนแตละสายในที่นี้ตั้งชื่อ
ตามผูนําอารตเดโค ปจจุบัน Ou Lai Shanghai Outlets มีรานคาแบรนดบูติค
มากกว า 100 ร าน อาทิ เช น Armani Outlet, Asics, Callaway, Calvin 
Kline, Coach, Clarks, FolliFollie, Kipling, Lacoste, Levis, Michael 
Kors, New Balance, Patagonia North Face, Timberland แ ล ะ อี ก
มากมาย มีรานกาแฟสตารบัคสรวมถึงรานอาหารอิตาเลียน Mammamia และ
รานอาหารจีนตางๆอีกหลายแหง  
 
 
 
 
 
 
 

 

  ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินผูตง     
18.30 น.        กลับสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Shanghai Airlines  เที่ยวบินที ่FM853 
 **บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
21.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

 



 

 

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ

ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว

ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 

ผีชิว ซึ ่งจ ําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเร ียนใหกับ

นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ

หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  

 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ

รัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย

เพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 

*** 

 

- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง

เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคานั้นๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังนั้น บริษัทฯ ไม

สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ

รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 

 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 

หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง

ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย

เปนหลัก 



 

 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง,  

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื ้อบัตรโดยสาร

ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย

การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย 

หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผู จัดจะไม

รับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณ ี

 

**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ

คาใชจายเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ 

จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน

การนับอายุ*** 

อัตราคาบริการรวม  

1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – ฉางซา (CSX) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู

และเสริมเตียงสปริง) 

3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ) 



 

 

4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา

มัคคุเทศก  

5.คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน นํ้าหนักไมเกิน 30 กก. ตามที่สายการบิน

กําหนด 

6.คาประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ

บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งนี้ยอมอยูใน

ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง

ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป    ทานละ 1,500 บาท 
3.1 คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯยื่นให   ทานละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 

4 วันทําการ** 

--(คาวีซาเดี่ยว1,700+คาบรกิารในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 

3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษัทฯยื่นให        ทานละ 3,500 บาท **ยื่นแบบ

เดี่ยว 2 วันทําการ** 

--(คาวีซาเดี่ยวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
5.คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
6.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 



 

 

7.คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) กรณนีํ้าหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคานํา้หนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเกบ็ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
     (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 500 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 5,500 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง

นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการ

จายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดนิทาง)  

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสีหนาหนังสอืเดินทาง (หนาที่มีรปู
ทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ ไมติดแสงไฟ/แฟลช หาม
ขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
2. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงชื่อใหเรา
ทําวีซาเทานั้น!!รับผิดชอบกรณีที่ทานลืม หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารดุ เจาหนาที่ตรวจคน
เขา-ออกเมือง 
จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ 
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนงัสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 

 
 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

การยกเลิกการจอง  เนื ่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง

เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวร

ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน

ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง

บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 15 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง

อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน



 

 

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท

ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก

สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก 

ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง

นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม

สามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ

ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา

จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม

ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี

ใดๆท้ังสิ้น 

12. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 



 

 

13. การประกนัภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน

อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง 

สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ

ถือวาทานไดเขาใจและยอมรบัขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั

สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง

ใหละเอียด) 

14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา

ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศจีน (China) 

กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ

จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย

สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 

 

2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม

จัตุรัส  

จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 

หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย

เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากราน

ถายรูปเทานั้น 

 



 

 

** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถ

ใชงานได ** 

 

 

 

 

3.เอกสารสวนตัว 

 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 

 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 

 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา

เพียงผู เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได

เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม



 

 

กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/

อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร

ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา

รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี

ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีท่ี่รับ

ยื ่นวีซ า กรณีบิดา-มารดาหยาร าง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

 

4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน 

 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง

กับขอมูลความเปนจริง เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ

อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก

สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก

ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 

 

5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเดี่ยวดวยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง

บริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 



 

 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลว

ทุกกรณ ี

  

 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที ่จะยื ่นคํารองขอวีซาใหม ผู สมัครตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน

ภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   

............................................................................................. 

2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 

................................................................................................................................ รหัส

ไปรษณีย............... 

3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 

................................................................................................................................ รหัส

ไปรษณีย............... 

4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส 

................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......... 

6.ชื่อ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ

........................... 

7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ

........................... 



 

 

8.ชื่อ-สกุล บิดา   .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ

........................... 

9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ

........................... 

10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง

................................  

     ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั 

................................................................................................. 

     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง 

....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอร

โทรศัพท..................... 

11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 

    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดตั้งแตวันที ่................................. ถึงวันที ่

.....................................  

12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 

    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา 

..................................................................  

 

  

หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น  



 

 

EXAMPLE 

** เอกสารเพิ่มเติม ** 

ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน 

ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซาจีน 

หนาท่ี4 (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      ** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป ** 

 2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทานั้น 

 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศจีน (China) 

กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ

จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย

สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 


