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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS  

มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรท่ีนั่งบนเครื่องบิน  

23.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG674 บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง ปักก่ิง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน 

 ชมโชวก์ายกรรมปักก่ิง 

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงปักก่ิง   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

 หลังอาหารเช้าน าท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสขนาด
ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้นท่ีท้ังสิ้น 440,000 ตร.
ม . (กว้าง 500 เมตร , ยาว  880 เมตร) สามารถจุ
ประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัย
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ราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่ง
เป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  “เทียน
อันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของประเทศจีนเพราะเป็น
ท่ีตั้งของสถานท่ีส าคัญทางราชการอีกท้ังเคยมีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีน
เกิดขึ้นและจารึกไว้มากมาย 

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวัง
หลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง  พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม 

พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องท้ังหมด 

9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค ์หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมท้ังยังมีสวน ลานกว้าง 
ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและก าแพงท่ีสูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 

14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้
ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิ เศษ  จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า 
"พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กั้นพระองค์จากโลกภายนอก 

โดยมีสนมก านัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อ
ความส าราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมก านัล 

9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีค าเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยกจ็ะ
มีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็น
อีกเลย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลางเมืองตั้งอยู่ฝั่งตรงกัน
ข้ามกับป้อมธนูเฉียนเหมิน มีซุ้มประตูไม้ห้าช่องขนาดใหญ่ เลียนแบบศิลปะสมัยราชวงศ์ชิงตั้งอยู่
อย่างโดดเด่น ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเส้นตรงยาว 845 เมตร กว้าง 21 เมตร สองข้างทางเต็มไป
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ด้วยอาคารรูปทรงโบราณ 2 สองชั้น ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตก ซึ่งท้ังหมดถูก
ดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร และช็อปแบรนด์เนมชื่อดัง ถนนเฉียนเหมิน  

มีประวัติความเป็นมากว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิง ใช้เป็นเส้นทางเสด็จขององค์
จักรพรรดิเพื่อไปท าพิธีบวงสรวงสวรรค์และสักการะหอฟ้าเทียนถาน ซึ่งสองข้างทางก็เร่ิมขยายเป็น
ย่านการค้าตั้งแต่นั้น ต่อมาเมื่อมีสงครามรุกรานปักกิ่งจากหลายชาติ ท าให้ย่านนี้ถูกท าลายไปมาก 

จนไม่สามารถเป็นแหล่งค้าขายได้อีก กระท่ังปี ค.ศ. 2008 รัฐบาลจีนได้เห็นความส าคัญของถนน
เส้นนี้ และต้องการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว จึงได้ท าการพลิกฟื้น บูรณะซ่อมแซมอาคาร
บ้านเรือนตามแบบเค้าโครงเดิม (ท าเลียนแบบจากภาพถ่ายสมัยนั้น) และเปิดเป็นย่านการค้าแหล่ง
ใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2009 ท่ีผ่านมา 
น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและ
ความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด  แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์
ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไลท์เลยคือการขับ
มอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพื้นท่ีจ ากัดและโวกายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมท่ีมี
ชื่อก้องโลกมาก 

 
ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน  
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วันที่สาม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – ก่าแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน 

  THE PLACE  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพ
ชนิดต่างๆ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน ห่างจากตัวเมือง
ปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นท่ี 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
ทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นน าดินไปถมเป็นภูเขาแล้วสร้างวัง
บนภูเขา พร้อมต าหนักน้อยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้
กว่า 300 แห่ง เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของ
พระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัย
ราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึงสมัย
พระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.

1750 กษั ต ริ ย์ ร าช วง ศ์ ชิ งท รงใช้ เป็ น ท่ี เส ด็ จ แป ร
พระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงท่ีปักกิ่ง ใน
ฤดูร้อนมาประทับท่ีพระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้  ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุด
ของจีน จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่ง ระหว่าง
ทางน าท่านแวะชม  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ าค่าแก่คนท่ี
ท่านรัก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ก่าแพงเมืองจีน  
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ด่านจีหย่งกวน หรือท่ีชาวจีนเรียกว่า “ก าแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน ก าแพง
ส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน 

ท้ังนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู ค าว่า ซวง
หนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล) 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE PLACE เป็นแหล่งช้อปป้ิงแห่ง
ใหม่ท่ียิ่งใหญ่สไตล์ “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย ตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการค้าส าหรับการช้อปป้ิงท่ีคึกคักแห่งใหม่ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถ
เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดัง อาทิเช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นต้น นอกจากเป็น
แหล่งช้อปป้ิงแล้วสถานท่ีแห่งนี้ท่านยังจะได้ชมเพดานจอ LCD ขนาด หรือ ท้องฟ้ายักษ์ ท่ีไม่มีให้
เห็นท่ีใดในโลก เป็นจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร (เป็นจอท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก)   

พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี ่ ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย  - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซ่ียงไฮ้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านแวะชม ร้านปี่ เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน  และท่ีนี่ ท่านจะได้
ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน เหมาะส าหรับท่านท่ี
ท าการค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 

น าท่านช้อปป้ิงท่ี ซิ่วสุ่ยเจีย หรือท่ีคนไทยรู้จักกันในนามของ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า
แบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่าง
รองเท้ากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนด์ชั้นน าอืน่ๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหา
ซื้อของเลียนแบบจากท่ีนี่ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ ด้วยรถไฟความเร็วสูง 

(HIGH-SPEED RAIL , G TRAIN) โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ อยู่ ท่ี 

1,318 กิโลเมตร เทียบได้กับเชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี แต่ด้วยความเร็วท่ี 300 กม./ชม.  

 

ท าให้ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ โดยเส้นทางนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

(เร่ิมสร้างในปี พ.ศ. 2551) โดยเส้นทางดังกล่าวถือเป็นเส้นทางท่ีสร้างก าไรให้กับจีนมากท่ีสุด  

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ JAME JOYCE COFFETEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห้า วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง  

                  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว วัดนี้ตั้งอยู่ในฝั่งผู่ซี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ในเขตเมืองเซี่ยงไฮ้ท่ี
ทันสมัยท่ีสุด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุ
ชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกท าลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดีท่ีพระพุทธรูปหยกขาว
ไม่ได้ถูกท าลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานท่ีวัดท่ีสร้างขึ้นใหม่ในปี 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัด
พระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค์ อันล้ าค่านี้ ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางด้านวัฒนธรรม 

หากแต่ยังเป็นงานช่างศิลป์ท่ีมีค่ายิ่งนัก 

จากนั้นน าท่านชม ผ้าไหม ท่ีขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท่ีท าจากผ้าไหม 

เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทราย
ชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ าท่ีมีความยาว 
1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ าหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ใน
ย่านเมืองเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์
ท่ีโด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของ
เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ท่ีเกิดขึ้นในยุคท่ีเมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้า
พ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอ านาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่
ทันจึงมีชื่อท่ีรู้จักในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อ
เซี่ยงไฮ้" นั่นเอง และหาดไว่ทันนี้ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง 

ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมและ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้
ท่ีหาดไว่ทันยัง 

 

สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือน
เซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ  

หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 
น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว
ไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน   

จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง 
เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ท าเป็น
ร้านขายของมีท้ังของพื้นเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีก
ท้ังยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
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ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ NEW KNIGHT HOTEL เทียบเทา่ระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  

........... น. สมควรแก่เวลาน่าท่านเดนิทางสู่สนามผู่ตง 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

07.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663 

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   

11.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

และค่านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  PEK04 DOUBLE COOL 6D4N DEC18-TG-W12 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่่ากว่า20ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่่ากว่า20ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

13 – 18 กันยายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

11 – 16 ตุลาคม 2561 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

18 – 23 ตุลาคม 2561 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

25 – 30 ตุลาคม 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

01 – 06 พฤศจิกายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

08 – 13 พฤศจิกายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

15 – 20 พฤศจิกายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

22 – 27 พฤศจิกายน 2561 21,900 25,900 25,900 4,500 12,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

06 – 11 ธันวาคม 2561 23,900 27,900 27,900 5,000 13,900 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 
ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัว

หิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านปี่เซียะ ซ่ึงจ่าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา

ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  PEK04 DOUBLE COOL 6D4N DEC18-TG-W12 

เข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวนเงิน 300หยวน/ร้าน/ท่าน 

• ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถ
ซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวรท้ั์งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมห    

     คณะเท่านั้น)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียว  
     ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  

     ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
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เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช่าระเงินมัดจ่าเป็นเงินจ่านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส่ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  21 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่
(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ
ดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
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2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมดท้ังนี้  ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว  เช่น การ
ส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่าย
มัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ท้ังสิ้น และในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิก
เลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ท้ังหมดหรือบางส่วนได้ 
3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข  หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน
ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น 

ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเก่ียวกับการน่าแบตเตอร่ีส่ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก ่

4.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้
ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
5. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

***************************************** 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 
• ส่าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

• ส่าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่่ากว่า 18 ปี 

 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ที่ชัดเจนเท่านั้น !!  

ลูกค้าไม่ต้องส่งเลม่พาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

ตวัอยา่งส าเนาทีไ่ดม้าตรฐาน 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง้ 2 หนา้ 


