
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 14678 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
  

CODE XW-BS81: ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้เทยีนสนิ 6 วนั 4 คนื 
💜 น ัง่รถไฟความเร็วสงูสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีเ่จรญิทีส่ดุของจนี 
 

💜  เซีย่งไฮ ้นครปารสีแหง่ตะวนัออก หาดไวท่าน สถานทีส่ดุโรแมนตดิ 

💜 ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ยา่นซนิเทยีนตี ้ตกึสตารบ์คั สาขาใหญท่ีส่ดุในโลก 

💜 Hema (เหอ หมา่)  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตไรเ้งนิสดสดุไฮเทค 

💜 พชิติก าแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

💜 กายกรรมปกักิง่ โชวช์ือ่ดงัระดบัโลก  

💜 พระราชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิพระราชวงัฤดรูอ้น ตลาดหงเฉยีว  

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว (เทยีนสนิ 1 คนื, ปกัก ิง่2 คนื, เซีย่งไฮ ้1 คนื) 
บนิตรงเขา้เทยีนสนิและกลบัจากเซีย่งไฮ ้โดย NokScoot 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
 



     

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

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 

16888 

 

 

18-21  

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 

 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเทยีนสนิ  

12.30 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้ม

ขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ย

ตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
15.20 น. เดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสายการบนิ          เทีย่วบนิที ่XW880 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.00 น.    เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี น าทา่นผา่นพธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืงและ 
  รับกระเป๋าสมัภาระออกมาพบกับไกดท์อ้งถิน่เพือ่ (ไมม่บีรกิารอาหารค า่) 

เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Tianjin Airport (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

   

http://bit.ly/2NMk5YE


     

วนัทีส่อง: ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-กายกรรมปกักิง่ 
                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านขึ้นรถบัส เดินทางสู่  นครปักก ิ่ง  เมือง

ประวตัศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกิง่เคยเป็นเมอืงส าคัญ

ทางการคา้ของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อน

ครสิตกาล หลังการปฏวิัตลิม้ลา้งระบอบสมบรูณาญา

สทิธริาช และการสูร้บกลางเมือง ค.ศ.1949 พรรค

คอมมวินสิตจ์นีไดช้ัยชนะ จงึประกาศตัง้รัฐบาลและ

กรุงปักกิง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศนับแต่นัน้มา *

ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม.* เดนิทางสูศ่นูยร์วมชาว

จนี จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัสทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

สัญลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม่ สถานทีจั่ดงานพธิี

เฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสพเิศษตา่งๆ บันทกึภาพเพือ่

เป็นที่ระลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา ประชาคม และ  
หอระลกึประธานเหมาเจ๋อตงุ จากนัน้น าท่านผา่นประตู

เขา้สู่ นครโบราณ หรือ พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง 

สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 

พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสรา้งที่ทรงคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ย

หอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของ

จักรพรรดิ ์และหอ้งวา่ราชการหลังมู่ลีไ่มไ้ผ่ของพระนาง   ซสูไีทเฮาจากนัน้ ผา่นชมดา้นนอก
ของโรงละครแหง่ชาตปิกัก ิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้ับจัตรัุสเทยีนอันเหมนิ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย     แวะชม โรงงานไขมุ่กน า้จดื ที่เพาะเลีย้งในทะเลสาบ ปัจจุบัน

ประเทศจนีสามารถผลติเพือ่สง่ออกไปขายท่ัวโลกไดไ้มต่ ่ากวา่ปีละ 

199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลติไข่มุกน ้าจืดรายใหญ่

ที่สุดในเวลานี้ ให  ้ ท่านไดม้ีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบ ารุงผวิ  
ไขมุ่กธรรมชาตทิีเ่หมาะกับทุกสภาพผวิ  เพื่อบ ารุงผวิหนา้และกาย  
ใหเ้ปลง่ปลั่งและขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

   หลังอาหารค า่ พาชม กายกรรมปกัก ิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  

 เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

วนัทีส่าม:     ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) -ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก  

    ชอ้ปป้ิงตลาดหงเฉยีว       อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี 

ชาวจีนมคีวามเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล ้าค่า เป็นสริมิงคลแก่ ผูท้ี่ไดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติ

เจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค 

น าทา่นเดนิทางไป ก าแพงเมอืงจนี ชมความยิง่ใหญข่อง“ก าแพงเมอืงจนี” (ดา่นจยีงกวน) 

ทีถ่อืวา่เป็นดา่นทีส่วยทีส่ดุของก าแพงเมอืงจนี ท่านจะไดเ้ห็นสิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลกใน

ยุคกลาง มรีะยะทางยาวกวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดและใชเ้วลา

สรา้งนานทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยังมี

แรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถูกโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหลา่นี้ตอ้งท างานในถิน่

ทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมเิลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสในฤดูรอ้น 

และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดูหนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงที่

สง่มามักถูกขโมยกนิหรอืถูกยักยอกน าไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้

ตาย ร่างถูกฝังอยู่ใตก้ าแพง ก าแพงเมอืงจีนจงึไดรั้บการขนานนามว่า

เป็น “หลุมฝังศพทีย่าวทีส่ดุในโลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทาง ยาวกวา่ 
50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลกกวา่ 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิ

ในการก่อสรา้ง ก าแพงเมืองจีนถูกสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มีการแพ็คดนิไว ้

ระหวา่งไมแ้ผน่ใหญ ่และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รุงปักกิง่ ก าแพงเมอืงจนีถูกสรา้ง

โดยใชห้นิออ่น ในบางสถานทีก่ าแพงถูกสรา้งโดยใช ้

หนิแกรนติ บางแหง่ก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจนี 

ก าแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารุดไดง้่ายกวา่ 

ก าแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูก

สรา้งในราชวงศห์มงิ   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลักที ่  ใช ้

ในการแข่งขันกีฬาโอลมิปิกฤดูรอ้น 2008 ซึง่มีชือ่

เล่นว่า รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง 

เริม่ก่อสรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 

2550 ไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron 

และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน  (China 

Architecture Design Institute) มขีนาดความจุ 1 

แสนที่น่ัง เดนิทางสู่ รา้นยางพารา เลือกซื้อ

ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ 

ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู ่ตลาดหงเฉยีว ศูนยก์ระจายสนิคา้ทีเ่กีย่วกับมกุที่

ใหญ่ทีสุ่ดในภาคเหนือของประเทศจีน และรวบรวม

สนิคา้ราคาถูกมีสนิคา้มากมาย ทั้งกระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ซึง่สามารถตอ่รองราคาไดม้ากกวา่ครึง่อกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

 
 



     

วนัทีส่ ี:่      พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-รถไฟความเร็วสงู-เซีย่งไฮ-้ยา่นซนิเทยีนตี ้  

            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอห

ยวน อทุยานทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่

ประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิที่ขุดขึน้

ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่ประทับของพระนางซูสี

ไทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญญแูละเรอื

หนิอ่อน น าท่านชม ป่ีเซยีะ หรอื ผชีวิ ท่านจะได ้

ศาสตร์แห่งการเสรมิบารม ีศาสตร์การแกไ้ขฮวงจุย้

ของชาวจนี และท่านทีท่ าการคา้ขาย หรอืท าธุรกจิ 

สามารถเชา่ผชีวิเพือ่น าไปตัง้เป็นเครือ่งรางของมงคล

กับบา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่น   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟปักกิง่ น ัง่รถไฟความเร็วสูงสู่ เซีย่งไฮ ้หรือ ช่างไห่ เป็น

เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนีและถือวา่เป็นมหานครทีเ่จรญิทีส่ดุของจนี ตัง้อยู่บรเิวณปาก

แมน่ ้าแยงซ ีเป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครอง

พิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับ

มณฑล พื้นที่อยู่ในมณฑลเจอ้เจียงแต่ไม่ไดข้ ึน้กับ

มณฑล การปกครองขึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง มทีา่เรอืทีม่ี

จ านวนเรอืคับคั่งทีส่ดุในโลก เซีย่งไฮใ้นอดตีเป็นเพยีง

หมู่บา้นชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮก้ลายเป็น

เมอืงทีม่คีนอาศัยอยูอ่ยา่งหนาแน่นมากทีส่ดุในประเทศ

จนี เต็มไปดว้ยรา้นคา้ สิง่กอ่สรา้ง ถนนเต็มไปดว้ยรถ จักรยาน และผูค้น สิง่ทีพ่บเห็นไดม้ากใน

เมอืงนี้จนอาจถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงคอืตน้เมเปิลทีม่อีายเุกอืบรอ้ยปี ซึง่ปลกูโดยใน

สมัยทีฝ่ร่ังเศสเขา้มายดึครองเซีย่งไฮ ้ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หมาย

เหต:ุกระเป๋าเดนิทางตอ้งท าการลากเองเพือ่ความสะดวกรวดเร็ว 

น าทา่นสู ่ยา่นซนิเทยีนตี ้ถอืเป็นแหลง่ฮปิลา่สดุของ

คนอนิเทรนดเ์ซีย่งไฮ ้ตัง้อยูฝ่ั่งเมอืงเกา่ ออกแบบโดย 

เบนจามนิ วดู สถาปนกิชือ่ดังชาวมะกัน ไดรั้บเสยีงชม

ว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชือ่ เพราะอนุรักษ์ตกึรามบา้น

ช่องเก่าๆไว ้ผสมผสานลงตัวกับบา้น  ก่ออฐิสีเทา

สไตลช์กิเูหมนิ ทีจ่ าลองขึน้ใหมจ่ากยคุปลายศตวรรษ

ที ่19 ทีน่ี่มคีวามรืน่รมยใ์หเ้อนจอยครบครันทัง้รา้น

กาแฟและคาเฟ่สไตลโ์มเดริน์,เรสเตอรองตข์องคนดัง

,บตูกิเก๋ๆ ของดไีซเนอรช์ือ่ดัง, แกลเลอรี ่และชอ้ปป้ิง

มอลลร์ะดับอัพสเกลถอืเป็นสวรรคข์องคนรวยแตไ่มพ่รอ่งรสนยิม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ ีพ่กั Ramada enco shanghai hang tou Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

 

 

 

 



     

วนัทีห่า้:      หาดไวท่าน-ตกึสตารบ์คั-ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว-สนามบนิผูต่ง 

            อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นแวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชือ่ของจนี วธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้

เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม น าทา่นเทีย่วชม หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮโฉมใหม ่(หาดไวท่าน) ตน้

ก าเนดิอันลอืชือ่ของต านานเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้เป็น  ถนนที่สวยงามอันดับหนึง่ของเมอืงเซีย่งไฮ ้

ระหวา่งทางผ่านเขตเชา่ของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานคิม พรอ้มชมอาคารสงูตระหงา่น ซึง่

เป็นศลิปกรรมสไตลย์ุโรป น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง

เซีย่งไฮ ้สองขา้งทางจะมรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ต่างๆมากมาย มคีวามยาวประมาณ 1.5 ก.ม. 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู ่ตกึสตารบ์คั สาขาใหญท่ีส่ดุในโลก อาคาร 2 ชัน้ พืน้ที่

กว่า 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกว่า 400 คน เป็นรา้น

สตารบ์ัคสาขาแรกและสาขาเดยีวทีม่อบประสบการณ์ดจิติอลใหก้ับ

ลูกคา้ไปพรอ้มๆกับการจบิกาแฟ พัฒนาแอปลเิคชั่นโดยอาลบีาบา  

จากนัน้น าท่านผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการ

แช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทาง

การแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การ

สง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

เลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์อาท ิยาสมุนไพร บัวหมิะ ฯลฯ น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที ่

ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว หรอื ตลาดรอ้ยปี เดมิเป็นทีต่ัง้ของวัดเฉินหวังเมีย่ว อยู่

ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงเซีย่งไฮ ้ตลาดทีส่รา้งเลยีนแบบ ในสมัย

ราชวงศห์มงิเป็นทีต่ัง้ของสวนสาธารณะใจกลางเมอืง อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี ้

สสีันรา้นคา้ต่างๆ ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบจนีโบราณ มรีา้นขายอาหาร 

รา้นขนมพื้นเมอืง มรีา้นกาแฟดัง สตารบ์ัคส ์ตัง้อยู่อย่างกลมกลนื ของที่ระลกึ

ตา่งๆ มากมาย เดนิทางสู ่Hema (เหอ หมา่)  ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตไรเ้งนิสดของ 

Jack Ma ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตไฮเทคนี้มี

สนิคา้หลากหลายทุกกลุม่ เชน่ ขา้วสาร 

บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป ขนมขบเคีย้ว ผักสด 

เหลา้ไวน์ อาหารทะเลสดๆเป็นๆ ฯลฯ และยังมมีุมปรุง

อาหารทีส่ามารถน าเอาอาหารหรือผักสดๆไปปรุงและ

รับประทานไดทั้นทีในรา้น จากนี้ยังมโีซนรา้นอาหาร

ตา่งๆมากมายใหเ้ลอืกสรร  **อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั**  น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ

ผูต่ง 

วนัทีห่ก:     เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ 
 

02.00 น. เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ           เทีย่วบนิที ่XW857 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.30 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

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

 

**ลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 

 



     

 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึ
เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆกต็ามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้
ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็ม

หนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่

มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 

เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และ

ตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* และ

หนังสอืเดนิทางไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ

ออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. รปูถา่ยสถีา่ยหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ **สง่ไฟลร์ปูมาพรอ้มหนา้พาสปอรต์** 

(รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ตอ้งไมใ่ชส้ติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร)์ *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดับถา่ยรปู* 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้
ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  
 

ตวัอยา่งรปูถา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคญัมาก:กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง  

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ช าระเพิม่ 2,200 บาท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 



     

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

 
 



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ (TSN) //เซีย่งไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ    

ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

4.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

5.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาทส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

6.(6.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 350 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

   (6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 

 



     

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าท่านละ 9,500 บาทต่อท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั

ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ

การจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


