
 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

 
21.00 น. นัดหมำยคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้หมำยเลข 3 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทยแอร์

เวย ์(Thai Airways) ซึง่จะมเีจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิำรชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋ำเดนิทำง พรอ้มทัง้เชค็อนิ

รับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
23.5 น. บนิลัดฟ้ำสูป่ระเทศจนี เมอืงปักกิง่ ประเทศจนี โดย สายการบนิไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways) เทีย่วบนิที ่

TG674 พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 
วนัทีส่อง เมอืงปักกิง่ - จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้ม – ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ - ชมโชวก์ายกรรม

ปักกิง่ 

 



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

05.40 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิปักกิง่ ประเทศเทศจีน เมืองปักกิง่ (เวลำที่ประเทศจีนเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจหนังสอืเดนิทำงและศลุกำกรแลว้ รับกระเป๋ำสมัภำระพรอ้มออกเดนิทำงตำมโปรแกรม 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (1) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืง

ปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจัตรัุสทีม่ขีนำดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวำ้ง 500 เมตร, 
ยำว 880 เมตร) สำมำรถจุประชำกรไดถ้งึ 1 ลำ้นคน จัตรัุสแหง่นี้ถกูสรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) 
เดมิมชีือ่ว่ำเดมิว่ำ “เฉิงเทยีนเหมนิ” ตอ่มำในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จื้อแห่งรำชวงศช์งิมกีำรบรูณะ

ซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลีย่นชือ่มำเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มำถงึปัจจุบัน จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ที่
ส าคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางราชการอกีท ัง้เคยมเีหตุการณ์ส าคญัทาง
การเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย น ำท่ำนถ่ำยรูปเก็บภำพควำมประทับใจ หรือ

สำมำรถเดนิเยีย่มชมบรเิวณรอบๆ ภำยในจัตรัุสเทยีนันเหมนิ 
 

 
 
จำกนัน้น ำทำ่นเยีย่มชม พระราชวงัตอ้งหา้ม (The Forbidden City) หรอือกีหนึ่งชือ่เรยีก “พระราชวงักูก้ง” 

(Gugong) ตัง้อยูท่ำงทศิเหนือของจัตรัุสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระรำชวังหลวงมำตัง้แตส่มัยกลำงรำชวงศห์มงิจนถงึ
รำชวงศช์งิ ครอบคลุมพืน้ที ่720,000 ตำรำงเมตร อำคำร 800 หลัง มหีอ้งทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 
องค ์หอพระสมดุ หอ้งหับตำ่งๆอกีมำกมำ รวมทัง้ยังมสีวน ลำนกวำ้ง ทำงเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีแูละก ำแพงที่

สูงถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลำก่อสรำ้งประมำณ 14 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตี
พระราชวงัแห่งนี ้เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการช ัน้สูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณี
พเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันีว้่า "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแหง่นีก้ ัน้

พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมก านลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึง่คนเหล่านีต้อ้งอาศยัอยู่ในนคร
ตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพื่อควำมส ำรำญของจักรพรรดใินวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยำหำร มีสนม

ก ำนัล 9,000 นำง ซึง่มีขันที 70,000 คน คอยดูแลให ้มีค ำเล่ำลือกันว่ำ พระนำงซสูไีทเฮำเวลำเสวยก็จะมีพระ
กระยำหำรถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขันทไีปเสำะหำชำยหนุ่มซึง่เขำ้วังแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 
 



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (2)  

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ (Qianmen Street) ย่ำนกำรคำ้แหล่งใหญ่ใจกลำงเมอืง
ตัง้อยู่ฝ่ังตรงกันขำ้มกับป้อมธนูเฉียนเหมนิ มซีุม้ประตูไมห้ำ้ชอ่งขนำดใหญ่ เลยีนแบบศลิปะสมัยรำชวงศช์งิตัง้อยู่
อย่ำงโดดเด่น ถนนเฉยีนเหมนิเป็นถนนเสน้ตรงยาว 845 เมตร กวา้ง 21 เมตร สองขา้งทางเต็มไปดว้ย

อาคารรูปทรงโบราณช ัน้ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมจนีโบราณผสมตะวนัตก ซึง่ท ัง้หมดถูกดดัแปลงใหเ้ป็น
รา้นคา้ รา้นอาหาร และชอ้ปแบรนดเ์นมชือ่ดงั  

 

 
 



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

หลังจำกนัน้น ำทำ่นชม โชวก์ายกรรมปักกิง่ (Beijing Acrobats) เป็นการแสดงความสามารถของนกัแสดง

ในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกตา่งกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงสิง่ของ เป็นตน้ แตไ่ฮไลทเ์ลยคอื
การขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ คนัวนอยูใ่นพืน้ทีจ่ ากดั และกำยกรรมปักกิง่นั้นยังชือ่เป็นโชวก์ำยกรรมทีม่ชี ือ่กอ้ง

โลกมำก 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูเป็ดปักกิง่ (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม รา้นผลติภณัฑย์างพารา - พระราชวงัฤดูรอ้น - รา้นหยก - ก าแพงเมอืงจนี (ดา่นจหียง่กวน) - ชอ้ปป้ิง

เดอะเพลส 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จำกนั้นน ำท่ำนสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชมสนิคำ้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภำพชนิด
ต่ำงๆมำกมำย อำทเิช่น หมอนยำงพำรำ เป็นตน้ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น (Summer 
Palace) หรอื อีเ้หอหยวน (Yiheyuan) ตัง้อยูใ่นเขตไหเ่ตีย้น หำ่งจำกตัวเมอืงปักกิง่ไปทำงตะวันตกเฉียงเหนือ 

15 กโิลเมตร พระรำชวังนี้มพีืน้ที ่1,813 ไร ่สว่นใหญ่พืน้ทีแ่หง่นี้เป็นทะเลสำบคุนหมงิ จำกนั้นไดม้คี ำสั่งใหน้ ำดนิ
ไปถมเป็นภเูขำแลว้สรำ้งวังบนภเูขำ ใหช้ือ่วำ่ “วา่นโซวซ่าน” หรอืภูเขาหมืน่ปี พรอ้มต ำหนักนอ้ยใหญ่หลำยหลัง 
สวนดอกไมก้วำ่ 300 แห่ง ลำนกวำ้งหลำยแหง่เชือ่มตอ่ถงึกันดว้ยระเบยีงทำงเดนิรมิทะเลสำบ ทีม่ชี ือ่เรยีกวำ่ ฉำง

หลำง ซึง่ถอืเป็นระเบยีงทีม่คีวำมยำวมำกทีส่ดุในโลก โดยเป็นระเบยีงทีม่หีลังคำคลมุโดยตลอดทอดยำวจำกหมู่
พระต ำหนักตะวันออกไปยังเรอืหนิออ่นของพระนำงซสูไีทเฮำทำงตะวันตก เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้อง
พระเจำ้กุบไลขำ่น ในปี ค.ศ.1153 มกีำรตอ่เตมิในสมัยรำชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพำะสมัยพระเจำ้คังซถีงึสมัยพระ

เจำ้เฉียนหลง ใชเ้วลำถึง 60 ปี  แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษตัรยิร์าชวงศช์ ิงทรงใช้เป็นทีเ่สด็จแปร
พระราชฐานหนคีวามรอ้นจากพระราชวงัหลวงทีปั่กกิง่ ในฤดรูอ้นมาประทบัทีพ่ระราชวงัฤดรูอ้นแหง่นี ้ซึง่
เป็นทีย่อมรบักนัวา่อุทยานแหง่นีเ้ป็นอุทยานหลวงทีง่ดงามทีสุ่ดของจนี  

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (5) 

น ำทำ่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดับน ำโชค ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝำกอันล ้ำคำ่แกค่นที่
ทำ่นรัก จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ก าแพงเมอืงจนี (The Great Wall of China) หรอืทีช่ำวจนีเรยีกวำ่ “ก าแพง

หมืน่ลี”้ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน 
ก ำแพงสว่นใหญ่ทีป่รำกฏในปัจจุบันสรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศฉ์นิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันกำรรกุรำนจำกชำวฮันหรอืซงัหนู น ำ



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

ท่ำนเยี่ยมชมตรงจุดของ “ด่านจหีย่งกวน (Juyongguan” ซึง่ถอืว่าเป็นด่านทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของความ

งดงามดา้นทวิทศัน ์เป็นทศันยีภาพของภูเขาสูงใหญ่ทีส่ลบักนัไปมา และอกีหนึ่งไฮไลท์มป้ีอมปรำกำรที่มี
อำยรุำวๆประมำณรอ้ยปีทีเ่ปิดใหท้ำงนักทอ่งเทีย่วไดแ้วะเทีย่วชม 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีส้ไตลป์ักกิง่ (6) 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เดอะเพลส (The Place) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ที่ย ิง่ใหญ่สไตล ์“The Place” 

หรอื “ซือ่เม่าเทยีนเจยี” ต ัง้อยูบ่นถนนตงตา้เฉยีวลู่ซึง่เป็นศูนยก์ลางการคา้ส าหรบัการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกั

แห่งใหม่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีเลยก็ว่าได ้ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมดงั อาทเิช่น ZARA, 
MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้ นอกจำกเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้สถำนที่แห่งนี้ท่ำนยังจะได ้ชมเพดานจอ 
LCD ขนาดใหญ ่หรอื ทอ้งฟ้ายกัษ ์ทีไ่มม่ใีหเ้ห็นทีใ่ดในโลก เป็นจอ LCD ขนาดความกวา้ง 6,000 ตาราง

เมตร (เป็นจอทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก)   
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  รา้นป่ีเซีย๊ะ - ตลาดรสัเซยี - น ัง่รถไฟความเร็วสูง (เมอืงปักกิง่ – เมอืงเซีย่งไฮ)้  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

น ำทำ่นแวะชม รา้นป่ีเซีย๊ะ ส ิง่ศกัดิส์ทิธิเ์กีย่วกบัโชคลำภเงนิทองของจนี และทีน่ี่ทำ่นจะไดศ้กึษำศำสตรแ์หง่กำร

เสรมิโชคลำภ บำรม ีศำสตรก์ำรแกไ้ขฮวงจุย้ของชำวจนี เหมำะส ำหรับทำ่นทีท่ ำกำรคำ้ขำย หรอืประกอบกจิกำร

ตำ่งๆ น ำทำ่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี (Russian Market in Beijing) แหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้

เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่ง ๆมากมาย อาท ิGucci, Prada, Nike, Adidas และแบรนดช์ ัน้น าอืน่ ๆ จนหลำย

คนทีบ่อกวำ่มำเมอืงจนีจะตอ้งมำหำซือ้ของเลยีนแบบจำกทีน่ี ่

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (8) 

จำกนั้นท ำท่ำนเดนิทำงสู ่สถานรีถไฟปักกิง่ เพือ่เดนิทำงสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้(Shanghai) โดยสำรโดย รถไฟ
ความเร็วสูง (High Speed Rail , G Train) โดยเสน้ทำงรถไฟควำมเร็วสงูระหว่ำงเมอืงปักกิง่ - เมอืงเซีย่งไฮ ้



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

อยูท่ี ่1,318 กโิลเมตร เทยีบไดก้ับเชยีงใหม ่- สรุำษฏรธ์ำนี แตด่ว้ยควำมเร็วที ่300 กม./ชม. ท ำใหใ้ชเ้วลำเดนิทำง

เพยีง 5 ชั่วโมงโดยประมำณ โดยเสน้ทำงนี้เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ปี ค.ศ. 2011 (เริม่สรำ้งในปี ค.ศ. 2008) โดย
เสน้ทำงดังกลำ่วถอืเป็นเสน้ทำงทีส่รำ้งก ำไรใหก้ับจนีมำกทีส่ดุ  

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ รา้นผา้ไหม - หาดไวท่าน - ถนนนานกงิ - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทยีนจือ่ฝาง – รา้นบวั
หมิะ - ยา่นซนิเทยีนตี ้

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
จำกนัน้น ำทำ่นชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ทีท่ ำจำกผำ้ไหม เชน่ ผำ้หม่ 
เสือ้ผำ้ รองเทำ้ เป็นตน้ จำกนั้นน ำท่ำนสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน (Waitan) ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่

อยา่งใด แตเ่ป็นยา่นถนนรมิแม่น า้ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ า้หวงผู่ฝั่งตะวนัตกซึง่อยูใ่น
ยา่นเมอืงเกา่ หาดไวท่านยงัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซึง่ถ่ำยทอด 
เรือ่งรำวของเจำ้พ่อเซีย่งไฮ ้ที่เกดิขึน้ในยุคที่เมืองเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจำ้พ่อหลำยแก๊งค ์แย่งชงิอ ำนำจกันให ้

วุน่วำยไปหมด หำดไวท่ำนจงึมชีือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชำวไทยวำ่ "หำดเจำ้พอ่เซีย่งไฮ"้ น่ันเอง  
 

 



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

 

และหำดไวท่ำนนี้ยังอยูใ่กล ้ถนนนานกงิ (Nanjing Street) ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมของคนไทยอกีแหง่หนึง่ นอกจำกนี้ทีห่ำดไวท่ำนยังสำมำรถมองเห็น "หอไขมุ่ก" 
ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ย่ำงชดัเจนอกีดว้ย ใครมำเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมควำมงำมแบบ

คลำสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึเรยีกไดว้ำ่มำถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนนานกงิไดต้ามอธัยาศยั  
 

 
 
จำกนั้นน ำท่ำนชมรำ้น Starbucks Reserve Roastery สำขำใหม่ทีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดท้ ำกำรเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 
2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตำรำงเมตร ดำ้นบนของรำ้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมร้ปูหกเหลีย่มซึง่เป็นงำนแฮนดเ์มด
จ ำนวน 10,000 แผ่น และที่ตัง้ตระหง่ำนอยู่กลำงรำ้นคือถังคั่วกำแฟทองเหลืองขนำด 40 ตัน สูงเท่ำตกึ 2 ชัน้ 

ประดับประดำดว้ยแผ่นตรำประทับแบบจีนโบรำณมำกกว่ำ 1,000 แผ่น ซึง่บอกเลำ่เรือ่งรำวควำมเป็นมำของสตำร์
บัคส ์กำแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่ำนไปตำมท่อทองเหลืองดำ้นบน ซึง่จะท ำใหเ้กิดเสยีงรำวกับ
เสยีงดนตร ีมเีคำน์เตอรท์ีย่ำวทีส่ดุ ซึง่มคีวำมยำวถงึ 26.9 เมตร ครองต ำแหน่งเคำน์เตอรข์องสตำรบ์ัคสท์ีม่คีวำม

ยำวทีส่ดุในโลก มเีครือ่งดืม่หลำกหลำยมำกกวำ่ 100 ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพำะสำขำนี้เพยีงแหง่เดยีว   
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูเสีย่วหลงเปา (11) 

จำกน่ันน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ถนนเทยีนจือ่ฝาง (Tianzi Fang) เป็นย่ำนศลิปะแห่งเมอืงเซีย่งไฮ ้แมจ้ะเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็ยังคงรักษำควำมรูส้กึแบบดัง้เดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงดี มรีา้นคา้หลากหลายในอาคารอฐิ
เก่าแก่เป็นเสน่หข์องถนนแห่งนี ้เดนิชมรา้นทีไ่ม่ธรรมดา มขีายต ัง้แตเ่ครือ่งประดบัท ามอืจนถงึสมุดโนต้
ปกหนงั บา้นเรอืนทีเ่รยีงรายอยู่ขา้งถนนและอพารต์เมนทข์า้งบนรา้นคา้ คอืบา้นของคนทอ้งถิน่ซึง่ให้

ความรูส้กึถงึความเป็นชุมชนอยา่งชดัเจน รา้นคา้หลายแห่งทีน่ ีต่ ัง้อยูใ่นอาคารพกัอาศยัสมยัตน้ศตวรรษ
ที ่20 ทีเ่รยีกกนัว่า “Shikumen” ซึง่มีประตูหนิที่โดดเด่น ผูอ้ยู่อำศัยไดร้ณรงค์เพื่อปกป้องพื้นที่นี้จำกกำร

คกุคำมของกำรพัฒนำอสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรพำณชิย ์ซึง่จะรือ้ถอนอำคำรเกำ่แก ่และปัจจุบันพืน้ทีน่ี้ไดรั้บกำรจัด
ใหเ้ป็นชุมชนศิลปิน ภำยในเต็มไปดว้ยคำเฟ่ และรำ้นขำยของที่ระลึก และงำนแสดงของศิลปินทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ น ำท่ำนแวะชม รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่ำซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดำ้น

รักษำแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยำสำมัญประจ ำบำ้น จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ยา่นซนิเทยีนตี ้(Xin 
Tian Di) เป็นหนึง่ในยา่นการคา้และแหล่งทอ่งเทีย่วทีค่กึคกัทีสุ่ดในเมอืงเซีย่งไฮ ้อดตีเคยเป็นเขตบำ้นก่อ
อฐิสเีทำสไตลส์อืคู่เหมนิ ซึง่เป็นสถำปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์พเิศษของเซีย่งไฮ ้ตอนหลังไดรั้บกำรปรับปรุงจำก

รัฐบำลใหเ้ป็นย่ำนถนนคนเดิน กลำยมำเป็นสถำนที่เที่ยวที่ฮ ิตติดอันดับของคนเซี่ยงไฮไ้ดใ้นเวลำอันสัน้ มี
สถำปัตยกรรมทัง้เก่ำแก่และทันสมัยผสมผสำนกัน มรีำ้นอำหำร รำ้นคำ้ และสถำนบันเทงิสไตล์ตะวันออกและ



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

ตะวันตกหลอมรวมกัน อกีทัง้ยังไดรั้กษำบรรยำกำศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อำไวอ้ยำ่งลง

ตัว ทกุวันนี้ ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลำยเป็นสญัลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของเซีย่งไฮไ้ปแลว้ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูปูขน ทา่นละ 1 ตวั (12) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Venus International Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก วดัพระหยกขาว - รา้นใบชา - สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) วัดนี้ตัง้อยู่ในฝ่ังผู่ซ ีซึง่อยู่ทำงทิศ
ตะวันตก ในเขตเมอืงเซีย่งไฮท้ีท่ันสมัยทีส่ดุ  

 

 
 

ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปหยกเกา่แก ่2 องค ์ซึง่อญัเชญิมาจากพมา่โดยพระภกิษุชือ่ ฮุยเก็น วดัแหง่
นีถู้กท าลายในช่วงราชวงศช์งิถูกโคน่ลม้บลัลงัก ์แต่โชคดทีีพ่ระพุทธรูปหยกขาวไม่ไดถู้กท าลาย จงึ
อญัเชญิมาประดษิฐานทีว่ดัทีส่ร้างขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.1928 และให้ชื่อวดัแห่งนี้ว่าวดัพระหยกขาว 

พระพทุธรปู 2 องค ์อันล ้ำคำ่นี้ ไมเ่พยีงแตเ่ป็นพระพทุธรปูหำยำกทำงดำ้นวัฒนธรรม หำกแตย่ังเป็นงำนชำ่งศลิป์ที่
มคีำ่ยิง่นัก 
 



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

 
 
จำกนั้นพำท่ำนแวะชมิสุดยอดชำที่ ร้านใบชา (Tea Shop) พบชำที่ข ึ้นชื่อของเมืองจีน ที่มีรสชำติหอม มี

สรรพคณุหลำกหลำย เป็นของฝำกทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝำกกัน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (14) 

- สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 
17.20 น. บนิลัดฟ้ำสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways) เทีย่วบนิที ่TG615 พรอ้ม

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

21.15 น.  เดนิทำงถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพ 
 

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

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกตั๋วภำยใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้กอ่นท ำกำรออกตั๋วเนื่องจำก 

สำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง และไม่

มเีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

05 – 10 ธนัวาคม 2562 24,999 27,999 7,999 14,999 

06 – 11 ธนัวาคม 2562 24,999 27,999 7,999 14,999 

07 – 12 ธนัวาคม 2562 24,999 27,999 7,999 14,999 

12 – 17 ธนัวาคม 2562 22,999 25,999 5,999 12,999 

19 – 24 ธนัวาคม 2562 22,999 25,999 5,999 12,999 



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 29,999 32,999 9,999 19,999 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 29,999 32,999 9,999 19,999 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 29,999 32,999 9,999 19,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอำจมกีำรสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับควำมเหมำะสมเป็นหลักโดยค ำนงึถงึผลประโยชน์ลกูคำ้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร   

 คำ่ทีพั่กตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่นหรอื  3 ทำ่น  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร    

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร     คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง    

 คำ่ประกันอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซัก   

รดี มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร (กรณุำสอบถำมจำกหัวหนำ้ทัวรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร)   

 คำ่ทปิคนขับรถ หัวหนำ้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น  

 คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขำ้ประเทศจีน ทำ่นละ 1,500 บำท (โดยช ำระพรอ้มเงนิมัดจ ำครัง้แรก) (ส ำหรับ

หนังสอื เดนิทำงไทย และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มคณะเทำ่นัน้) 

 คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ทอ่งเทีย่วเขำ้ประเทศจนี ท่ำนละ 1,800 บำท (ในกรณีทีท่ำงรัฐบำลจีนประกำศยกเลกิวซีำ่หนำ้

ดำ่น หรอืวซีำ่กรุ๊ป) 

  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 

ภำยใน 3 วัน หลังจำกวันจอง ตัวอย่ำงเช่น ทำ่นท ำจองวันที ่1 กรุณำระเงนิมัดจ ำ สว่นนี้ภำยในวันที ่3 กอ่นเวลำ 14.00 น. เทำ่นัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัติทันที หำกยังไม่ไดรั้บยอดเงินมัดจ ำตำมเวลำที่ก ำหนด และหำกท่ำนมีควำมประสงค์จะเดนิทำงในพีเรียดเดิม ท่ำน

จ ำเป็นตอ้งเช็คทีว่่ำงและท ำจองเขำ้มำใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรใหส้ทิธิล์ูกคำ้รำย

ถดัไป เป็นไปตำมระบบ ตำมวัน และ เวลำ ทีท่ ำรำยกำรจองเขำ้มำตำมล ำดับ เนื่องจำกทกุพเีรยีดทำงบรษัิทมทีีน่ั่งรำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ กรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ช ำระเงนิ หรอื ช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด ไม่ว่ำสว่นใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณี

ใดๆก็ตำม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลกำรอนุมัตวิซี่ำ รอนัดสมัภำษณ์วซีำ่ ทีท่ ำใหท้ำงบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนดไม่ว่ำกรณีใดๆก็

ตำม คอื กอ่นวันเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่ำนักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆทนัท ี



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลำ 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสำร์ เวลำ 9.00 น.–14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็น

วันหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง กำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผูม้ี

รำยชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพือ่ลงนำมในเอกสำรแจง้ยนืยันยกเลกิกำรจอง

กบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษรเทำ่นัน้ ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีำยชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ 

หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ เพือ่ลงนำมด ำเนนิกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจประกอบ (กรณีด ำเนนิกำร

แทนผูเ้ดนิทำง) พรอ้มหลักฐำน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆทัง้หมด พำสปอรต์หนำ้แรกของผูเ้ดนิทำง ส ำเนำ

บตัรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ และหนำ้สมุดบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน คนืเงนิค่ำบรกิำรรอ้ยละ 100 ของเงนิค่ำบรกิำร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วัน คนืเงนิค่ำบรกิำรรอ้ยละ 50 ของเงนิค่ำบรกิำร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหักค่ำใชจ่้ำยทีไ่ดจ่้ำยจรงิจำกค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องจำกกำรจัดเตรียม กำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เช่น 

กำรส ำรองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ กำรจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที ่ทีร่ะบบุนหนำ้ตั๋วเทำ่นัน้ จงึไม่สำมำรถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงกำร

เดนิทำงใดๆ ทัง้สิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตีมัดจ ำหรือซือ้ขำดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสำยกำรบนิ หรือผ่ำน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศ  จะไม่มกีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืค่ำบรกิำรทัง้หมดไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม   

4. ส ำหรับอัตรำค่ำบรกิำรนี้ จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำงจ ำนวน 15 ทำ่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไม่ถงึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตรำค่ำบรกิำร (ปรับรำคำเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) โดย

ทำงบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์รำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 10 วัน ก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่ำ และ อย่ำงนอ้ย 

21 วัน ก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศที่มีวีซ่ำ แต่หำกทำงนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มจำกกำรที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรและด ำเนนิกำรต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคำ้ด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำทวัรท์ีลู่กคำ้ช ำระมำแลว้ไม่ว่ำสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีำ่ไม่ผำ่นกำรอนุมัตจิำกทำงสถำนทตู กรณีนี้ทำงบรษัิทจะคดิค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ 

6. กำรตดิต่อใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลำ 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น.-14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุด

ท ำกำรของทำงบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยื่นวีซำ่แบบหมู่คณะเทำ่นัน้ กรณีทีท่่ำนไม่สำมำรถยืน่วีซำ่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หำกเกดิค่ำใชจ่้ำยไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม ท่ำนจ ำเป็นจะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิทัง้หมด เช่น ค่ำบัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีำ่ยังไม่ออก เนื่องจำกทำ่นยืน่หลังคณะ  

2. กำรยืน่ขอวซี่ำท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ ำเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทำงฉบบัจรงิ หำกท่ำนสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉำกหลังตอ้งเป็นพืน้สขีำว ถำ่ยมำแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  

 

 

 



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ , ส ำเนำหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิำ และ มำรดำ , หนังสอืรับรอง

ค่ำใชจ่่ำย (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) พรอ้มลงนำมส ำเนำถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) , ส ำเนำหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิำ และ มำรดำ หนังสอืรับรองค่ำใชจ่่ำย (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) , ส ำเนำหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิำ และ มำรดำ หนังสอืรับรองค่ำใชจ่่ำย (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

** ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่

แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อซุเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เตริก์เมนสิถาน  

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอดุอิาระเบยี        12. ซเีรยี  

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี                      18. ซูดาน  

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน ์

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส ำหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผูเ้ดนิทำงทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงธรรมดำ (หนำ้ปกสนี ้ำตำล / เลอืดหมู) เทำ่นัน้ กรณีทีท่ำ่นถอืหนังสอืเดนิทำงรำชกำร  

(หนำ้ปกสนี ้ำเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทำงทตู (หนำ้ปกสแีดงสด) และตอ้งกำรเดนิทำงไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มีจดหมำยเชญิ หรือ เอกสำรใดเชือ่มโยงเกีย่วกบักำรขออนุญำตกำรใชห้นังสอืเดนิทำงพเิศษอื่นๆ หำกไม่ผำ่นกำรอนุมัตขิองเคำทเ์ตอร์ 

เช็คอนิ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขำออก และ ต่ำงประเทศขำเขำ้ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่

รับผดิชอบควำมผดิพลำดทีจ่ะเกดิขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำจ่ำย หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดินทำงหรือใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้น

รำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่ำบรกิำรไม่

ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่นไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมำจ่ำย หำกทำ่นไม่ไดร่้วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่นไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง เลขทีว่ซี่ำ 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนำ้หนังสอืเดนิ และ หนำ้วซี่ำมำใหก้บัทำงบรษัิทพรอ้ม

กำรช ำระเงนิมัดจ ำหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ 

วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ 

เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับ

รำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋วเครื่องบนิ ค่ำภำษีน ้ำมัน ค่ำภำษีสนำมบิน ค่ำ

ประกนัภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ ำใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของ

บรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีควำมพรอ้มในกำรเดนิทำงทกุประกำร หำกเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่ำงรอกำรเดนิทำง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทำง

บรษัิท อำทเิช่น วีซ่ำไม่ผ่ำน เกดิอุบัติภัยทีไ่ม่สำมำรถควบคุมได ้นอกเหนือกำรควบคุมและคำดหมำย ทำงบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่ำทัวร์

เฉพำะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ ำระแกท่ำงคู่คำ้ของทำงบรษัิท หรอืจะตอ้งช ำระตำมขอ้ตกลงแกคู่่คำ้ตำมหลักปฏบิตัเิทำ่นัน้ 

10. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลำสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 

อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดังกล่ำวมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกว่ำทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกบัอำวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทำ่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นกำรช ำระค่ำใชจ่้ำยทัง้หมดแบบผกูขำดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บกำรรับรองอย่ำงถกูตอ้ง ณ ประเทศปลำยทำง ซึง่บำงส่วนของ

โปรแกรมอำจจ ำเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตำมนโยบำยของประเทศปลำยทำงนัน้ๆ กรณีทีท่ำ่นไม่ตอ้งกำรใชบ้รกิำรส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ำ



 

จนี ปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้[เลสโก มงักรขำว] 

กรณีใดก็ตำม จะไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ่้ำยใหไ้ด ้และ อำจมีค่ำใชจ่้ำยเพิม่เตมิขึน้ตำมมำเป็นบำงกรณี ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรียกเก็บ

ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทำง กรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

 

 
 


