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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ชมโชว์กำยกรรม -   
Wanda Realm Beijing Hotel  

( 5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 

2 
จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง – เทียนสิน 
ชมชิงช้ำสวรรค์ TIANJIN EYE – ถนนสไตล์อิตำลี – วิว
แม่น  ำไห่เหอ 

   
Holiday Inn Tianjin Riverside  

( 5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 

3 วัดเจ้ำแม่ทับทิม – ถนนวัฒนธรรมโบรำณ – เซี่ยงไฮ้    
Radisson Blu Shanghai Pudong 
Jinqiao  (5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 

4 
หมู่บ้ำนโบรำณจูเจียเจี่ยว(ล่องเรือ) – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – 
ตลำดร้อยปี – ถนนเทียนจื่อฝ่ำง 

   
Radisson Blu Shanghai Pudong 
Jinqiao  (5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 

5 
อำคำร SWFC 101 ชั น – หำดไว่ทำน – ถนนนำนกิง – 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ซินเทียนตี  

   
Radisson Blu Shanghai Pudong 
Jinqiao  (5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 

6 เซี่ยงไฮ้ – วัดหลงหัวซื่อ – ตลำดถำวเป่ำเฉิง – กรุงเทพฯ   
  



 

รำยละเอียดโปรแกรมทัวร์  
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ) – ปักกิ่ง – ชมโชว์กำยกรรม 
 07.10 น.     พร้อมกันท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  

เคำน์เตอร์ D  สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ  คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกแก่ท่าน 

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

 
10.10 น.  ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG614  (พร้อม

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเคร่ือง)  
15.30 น.    เดินทางถึง สนำมบินนครปักกิ่ง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่าอากาศยานนคร

ปักกิ่ง หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป๋ย์ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอมี่หยุนอยู่ใต้ก าแพง
เมืองจีนโบราณ มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 4,100 ปี ซึ่งเป็นก าแพงเมืองจีนโบราณส่วนหนึ่ง
ท่ีเก่าแก่ที่สุดของจีน ได้เชิงเขาท่ีตั้งด่านซือหม่าไถ มีบ่อน้ าพุ 2 แห่ง ซึ่งแห่งหนึ่งเป็นน้ าพุร้อน 
และอีกแห่ง หนึ่งเป็นน้ าพุเย็นและน้ าพุท้ังสองแห่งไหลมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบยวนห
ยางหูการสร้างเมืองริมน้ าแห่งนี้จึงใช้ธารน้ าท่ีไหลจากทะเลสาบเป็นหลักให้ท่านเดินชมและ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

เก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารท่ีเลียนแบบสถาปัตยกรรมราชวงศ์หมิงและชิง 
ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จัดแสดงได้อย่างลงตัว  

ค่ ำ              รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร    
น าท่านชม กำยกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียว
และความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดง
หลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่าง
กันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น 
โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮ
ไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคัน
วนอยู่ในพื้นท่ีจ ากัดและโวกายกรรมปักกิ่ง
นั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมท่ีมีชื่อก้องโลกมาก 

ที่พัก               ที่พัก Wanda Realm Beijing Hotel ( 5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 
วันที่สอง จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง – เทียนสิน – ชมชิงช้ำสวรรค์ TIANJIN 

EYE – ถนนสไตล์อิตำลี – วิวแม่น  ำไท่เหอ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าท่านชม จตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นจัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีเนื้อ
ท่ี 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 275 ไร่ สามารถบรรจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสถานท่ีจัดงาน
ฉลองวันชาติ ( 1 ตุลาคมของทุกปี ) มีถนนรอบลานจัตุรัส 12 เลนท้ังสี่ทิศ ตรงใจกลางจัตุรัส
มีอนุสาวรีย์วีรชน ด้านทิศใต้เป็นหอระลึกถึงประธานเหมาเจ๋อตุง ( บรรจุศพของท่านไว้ใน
โลงแก้ว ) ทางใต้ลงมาจากหอระลึกคือ ซุ้มประตูเฉียนเหมิน(ประตูหน้า) ด้านตะวันตกเป็น
อาคารมหาศาลาประชาคม ท่ีประชุมรัฐสภาขนาดมหึมา มีพื้นท่ีถึง 172 ,000 ตารางเมตร 
สร้างในปี ค.ศ. 1959 ใช้เวลาสร้างเพียง 10 เดือน มีท่ีนั่งประชุมของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรถึง 10,300 ท่ีนั่ง ความยาว 76 เมตร กว้าง 60 เมตร ตรงกลางไม่มีเสาค้ า เป็น
หอประชุมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
น าท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระรำชวังต้องห้ำม “กู้กง” สถานท่ีว่าราชการและท่ีประทับของ
จักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง น าชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างท่ีคง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นบนพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร น าชมหมู่อาคารเครื่องไม้



 

ท่ีประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชั้นใน 
ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา จากนั้นน า
ท่านนั่งรถเข้าสู่ เทียนสิน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
 น าท่านชม เทียนจิน อำย” Tianjin Eye เปิดตัวครั้งแรกในปี 2008 เป็นหนึ่งในสามของ

ชิงช้ำสวรรค์ยักษ์แห่งประเทศจีน มีความสูงถึง 120 เมตร สร้างอยู่เหนือสะพาน Yougle 
Bridge ชิงช้าสวรรค์ใช้วัสดุเป็นเหล็กสีขาวท่ี
ดูโดดเด่นในตอนกลางวัน ให้ความรู้สึก
หรูหราแบบมินิมอล โดยในตอนกลางคืนจะมี
การประดับประดาไฟรอบชิงช้าท่ีจะสะท้อน
เป็นสีสันสว่างกับผืนน้ าอย่างสวยงาม รอบวง
ล้อของ เทียนจิน อาย มีกระเช้าลอยฟ้าติด
อยู่ตามเส้นรอบวงท้ังหมดกว่า 48 ตู้ โดยกระเช้าๆหนึ่งจะสามารถบรรทุกคนได้ถึง 8 คน
ด้วยกัน โดยในการหมุนหนึ่งรอบจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที และรอบๆหนึ่งจะบรรจุคนได้
ถึง 768 คนต่อชั่วโมง ซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีไม่กลัวความสูงจะสามารถเห็นวิวเมืองเทียนจินใน
ระดับ 120 เมตรได้อย่างกว้างไกล พร้อมประสบการณ์หวาดเสียวครั้งหนึ่งในชีวิต น าท่านชม 
ถนนสไตล์อิตำลี ถนนสายนี ้มีที ่มา เพราะเมื ่อ  500 กว่าปีก่อน นครแห่งนี ้เคยถูกชาติ
มหาอ านาจ 8 ชาติเข้ารุกราน เพราะภูมิประเทศเอื ้อต่อการคมนาคม  จึงถูกใช้เป็นจุด
ยุทธศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ร่องรอยของอดีตที่หลงเหลืออยู่ ก็คือ สถาปัตยกรรม
ตะวันตกที่ยังคงความงามแบบขรึมๆ บนถนนที่เงียบสงบ จากนั้นน าท่านชม วิวแม่น  ำไท่
เหอ ชมบรรยากาศเมืองเทียนสิน  

ค่ ำ       รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร   
ที่พัก               ที่พัก  Holiday Inn Tianjin Riverside ( 5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 

https://travel.thaiza.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
https://travel.thaiza.com/travel-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99/38-1/


 

วันที่สำม วัดเจ้ำแม่ทับทิม – ถนนวัฒนธรรมโบรำณ – เซี่ยงไฮ้ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  
              น าท่านชม วัดเจ้ำแม่ทับทิม ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเก่าแก่ที่สุดของเมืองเทียนสิน และวัดเจ้าแม่

ทับทิมแห่งนี้ยังเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจีนอีกด้วย มีพื้นท่ี 8,400 ตารางเมตร ให้ท่านได้ 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ สูง 8.6 เมตร ของล้ าค่าชิ้นท่ีหนึ่งของวัดนี้ ภายในวัดมี
ต้นกุยซู่ มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นของล้ าค่าสิ่งท่ีสองและสิ่งล้ าค่าชิ้นท่ีสาม คือ ระฆังโบราณ
สมัยราชวงศ์ซ่ง เส้นผ่าศูนย์ กลาง 2 เมตร ท าด้วยทองแดงน้ าหนัก 5 ตัน จากนั้นน าท่าน
เท่ียวชม ถนนวัฒนธรรมโบรำณ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดังของเมืองเทียนสิน ตั้งอยู่ในเขต
หนานไค เป็นถนนคนเดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๗ เมตร ตึกรอบๆท้ังหมดเป็นแบบโบราณ
ท้ังนั้น ระหว่างทางมีของ ขายเต็มไปหมดส่วนใหญ่เป็นของเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม 
จากนั้นน าท่านชม ถนนสไตล์อิตาลี อยู่ทางทิศเหนือของเมืองเทียนสิน เป็นถนนท่ีตกแต่งเป็น
สไตล์อิตาลีอยู่กว่า200หลัง เพราะเดิมเคยเป็นเขตเช่าของประเทศอิตาลี ตอนนี้ได้อนุรักษ์ไว้
และปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าต่างๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและ 
ช้อปป้ิง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
14.53 น.     น ำท่ำนนั่งรถไฟควำมเร็วสูงไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้  โดยรถไฟขบวน  G1202 14.53-21.00  
ค่ ำ        รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร 
ที่พัก               ที่พัก Radisson Blu Shanghai Pudong Jinqiao  (5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
วันที่สี ่ หมู่บ้ำนโบรำณจูเจียเจ่ียว (ล่องเรือ) – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ตลำดร้อยปี – ถนนเทียน    

จือฝ่ำง 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  
 น าท่านชม เมืองโบรำณจูเจียเจ่ียว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกหนึ่ง

ย่านเก่าริมน้ าท่ีมีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1700 ปี ซึ่งพื้นท่ีท้ังหมด
ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จุดเด่นขอเมือง
โบราณแห่งนี้คือพื้นท่ีด้านในนั้นมีแม่น้ าหลากหลาย
สายเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีต่างๆ โดยรอบ ท าให้มี
บรรยากาศท่ีสวยงามและร่มรื่น ซึ่งกิจกรรมส าหรับ



 

นักท่องเท่ียวท่ีมาจูเจียเจี่ยวก็คือล่องเรือชมวิวบ้านเรือนเก่าแก่ริมน้ า  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์
เซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงงานศิลปะและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ จากยุคจีนโบราณ 
เพื่อบอกเล่าความเป็นมาและสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมจีนในอดีต ตัวอาคาร
ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์
และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ ตั้งอยู่ส่วนกลางของจัตุรัสประชาชน เมืองเซี่ยงไฮ้ 
ประเทศจีน 

เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านชม ตลำดเฉินหวังเมี่ยว หรอื ตลำดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยง

ไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้าน
ขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของท่ีระลึกต่างๆ
มากมาย เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ส าหรับสถานท่ีส าคัญเช่น เดอะบันด์ 
และซินเทียนตี้ รวมถึงเพิร์ลโอเรียนเต็ลทาวเวอร์เท่ียง  
น าท่านชม ถนนเทียนจื่อฝำง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 
ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เร่ิมมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 
เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดนิ หรือท่ีปัจจุบันเรียกว่า “แนวสตรีท” 
ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปปินท้ังในและ
ต่างประเทศ 

ค่ ำ        รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร 
ที่พัก               ที่พัก Radisson Blu Shanghai Pudong Jinqiao  (5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่ห้ำ อำคำร SWFC 101 ชั น – หำดไว่ทำน – ถนนหนำนกิง – STARBUCKS RESERVE 
ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ซินเทียนตี  

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  
 น าท่านชม ตึกSWFC 101 ชั น เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน

ประเทศจีนด้วยความสูง 492 เมตร มี 101 ชั้น บนพื้นท่ี 
381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้
เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้   
น าท่านชม น าท่านชม หำดไว่ทำน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผู่ มีความยาวจาก
เหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรม
นานาชาติ ถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกท้ังถือเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่ง
รวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย  

เที่ยง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น าท่าน ช้อปปิ้งถนนหนำนจิงเป็นย่านการค้าท่ีคึกคักท่ีสุดแห่งหนึ่งในเมือง มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบันย่านนี้ผสมผสานระหว่างศูนย์การค้าบนอาคารสูงและอาคาร
สไตล์โคโลเนียลปะปนไปกับร้านค้าริมถนน ค้นหาสินค้าแบรนด์หรู ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
นานาชาติ และร้านขายผ้าไหมและหยกย่านนี้เริ่มกลายเป็นถนนสายหลักในเมืองตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการน าเข้าสินค้าตะวันตก ปัจจุบันได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ Nanjing Dong Lu (ถนนหนานจิงตะวันออก และ Nanjing Xi Lu 
(ถนนหนานจิงตะวันตก) โดยมีสวนสาธารณะ ประชาชน (Renmin Gongyuan) เป็นจุด
กึ่งกลาง ส ารวจสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และส่วนใหม่ๆ ท่ีแผ่ขยายออกไปบนถนนคน
เดินฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตกจะทันสมัยกว่า  
จากนั้นน าท่านชม  Starbucks Reserve Roastery  ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน  เป็นสาขา
แรกในเอเชีย สาขาในเซี่ยงไฮ้ ด้วยขนาดพื้นท่ี 
30,000 ตารางฟุต (ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า) 
สาขาเซี่ยงไซ้เป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และจะคง
สถิตินี้ไว้ได้จนกว่าสาขาท่ีชิคาโกจะสร้างเสร็จ 



 

น าท่านเดินชม ย่ำนซินเทียนตี  ตั้งอยู่บนฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดยเบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อ
ดังชาวอเมริกัน เป็นอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของ
เมืองใหญ่แห่งนี้ ย่านซิน เทียน ตี้ ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้างร้านค้าต่างๆ ตกแต่งให้มี
บรรยากาศท่ีอบอุ่นคล้ายกับในยุโรป มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ได้นั่งเล่น อ่านหนังสือ
เพลินๆ มากมาย ท่ีนี่จึงกลายเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พร้อมท้ังยัง
ได้เลือกซื้อเลือกหาของฝากของท่ีระลึกอีกด้วย 

ค่ ำ        รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร 
ที่พัก                ทีพ่ัก  Radisson Blu Shanghai Pudong Jinqiao  (5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
วันที่หก เซี่ยงไฮ้ – วัดหลงหวัซื่อ – ตลำดเถำเป่ำเฉิน – กรุงเทพ (สนำมบินสุวรรณภมูิ) 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
 น าท่านชม วัดหลงหัวซื่อ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหำนครเซี่ยงไฮ้ ประวัติ

ของวัดความเป็นมาของวัดต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการ
สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมารดาผู้ล่วงลับจึงเกิด
เป็นวัดขึ้นครั้งแรกโดยในตอนนั้นใช้ชื่อวัดว่า “วัดเซียน
ซื่อ” แต่ต่อมาได้จึงได้เปลี่ยนเป็นหลงหัวซื่อ   ภายในวัด
มีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยู่บนพื้นท่ีกว้างขวางท่ีสุดในบรรดา
วัดของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลังมีรูปปั้นพระพุทธรูป
และเทพผู้พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรี
ศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหาร  เจ้าแม่กวนอิมท่ีมีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรราย
ล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ ด้านตรงข้ามวัดมีเจดีย์หลงหัว (Longhua Pagoda) 
เจดีย์แปดเหลี่ยมโบราณ 6 ชั้น สูง 44 เมตร เป็นเจดีย์ท่ีถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 922 แทน
เจดีย์องค์เดิมแต่ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน  วัดหลงหัวถูกท าลายในสมัยราชวงศ์ถังและถูก
สร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อปี 977 ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็น
วัด “กงเซียง” (Kong Xiang Temple) แต่ก็เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อวัดหลงหัวอีกครั้งในสมัย
จักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง น าท่านช้อปปิ้ง ตลำดเถำเป่ำ หรือ ตลำดเถำเป่ำเฉิน เป็น
แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ 
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นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน ตลาดเถาเป่าเฉิน มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อมากมาย
หลากหลายย่ีห้อ 

เที่ยง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
15.50 น. หลังจากรับประทานอาหารแล้ว ให้ท่านเตรียมสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน 
17.50 น.   ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG665 (พร้อม

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

  
วันที่เดินทำง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

26-31 ก.ค. 2562  51,900.- 49,900.- 47,900.- 12,000.- 

09-14 ส.ค. 2562 51,900.- 49,900.- 47,900.- 12,000.- 

18-23 ต.ค. 2562 53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

20-25 ต.ค. 2562 53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

22-27 ต.ค. 2562 53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

05-10 ธ.ค. 2562  53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

27 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563 53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

29-ธ.ค.-03 ม.ค. 2563  53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 



 

โรงแรมที่พัก พักโรงแรม 5 ดำว ตลอดเส้นทำง  

❖รำยกำรทัวร์นี  ไม่รวมรวมทิป และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน// ไม่เข้ำร้ำนรัฐบำลจีน  
 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ 
ได้รับการส ารอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋ว
เครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุใน
รายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 

 



 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ   
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหนา้ทัวร์ช านาญเส้นทาง   
 น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน  



 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกดท์้องถิ่น วนัละ 20 หยวน / คน / วัน 
 ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 20 หยวน / คน / วัน 
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ไทยตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 

เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี  

 

เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2558) 
**เอกสำรที่ใช้ยื่นวีซ่ำจีนค่ะ  ส ำหรับผู้ใหญ่อำยุ 18 ปีขึ นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ำยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื นหลงัขำวเท่ำนั น!!  ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เคร่ืองประดับ ห้ำม

สวมเสื อสีขำวถ่ำยรูป **ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ ห้ำมเขียนชื่อ-นำมสกุลด้ำนหลังรูป ห้ำมแม็ครูป
หรือใช้คลิปหนีบติดกับพำสปอร์ต   

      (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 

 
 
 



 

ใช้เอกสำรดังนี ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวม

เสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลงัรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้
คลิปหนีบกระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 

กรณีเดินทำงกับญำต ิ
 พาสปอร์ต มอีายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวม

เสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้
คลิปหนีบกระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย 
 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการท างาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น 
      (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้

ผมยาว หน้าตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 
 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 

ข้อมูลส ำคัญ  * กรุณำกรอกข้อมูลจริงในเอกสำรที่ทำงบริษัทจัดให้ 

 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานท่ีศึกษา ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ท่ีท างาน.......แจ้งชื่อสถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ท่ีท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีบ้านท่ีติดต่อได้ 
 ผู้ท่ีแต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 



 

 ผู้ท่ีเป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้จริง  

โปรดรับทรำบว่ำ  
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานใน

ประเทศไทยและมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุด
บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง 

 ข้อมูลท่ีท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท
ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร 
ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

 ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการ

ท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศ
ของผู้ถือเอกสารนั้นๆ 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1200.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยื่น 
วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจ าเป็นด้วยตนเอง แต่
ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 



 

ท่ำนที่ถือบัตร APEX 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว โดย
ไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ท่ีออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้า
ออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านท่ีถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะ
หากสูญหายหมายถึงว่า 
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) 

ตัวจริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1 -2 

อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะท่ีท่านอยู่

ต่อ เพื่อท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงาน

ขาย ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติด
มากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี !!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./MR.)NAME.................................................SURNAME........................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส.............................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน …………………………………………………................................................................................................. 
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์มือถือ............................. 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
.............................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน…........................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
...............………………………………………………..รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร .................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี...............เดือน.............................ปี..................  ถึง วันท่ี..............เดือน.............................ปี.................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ..................................... 
เมื่อวันท่ี...............เดือน.............................ปี..................  ถึง วันท่ี..............เดือน.............................ปี.................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME.......................................................RELATION.................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME.......................................................RELATION................................................... 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


