
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน

ไทยแอร์เวย์ (Thai Airways) ซึง่จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และบริการชว่ยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดนิทาง 
พร้อมทัง้เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

23.40 น. บนิลดัฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ (Thai Airways) เท่ียวบิน
ท่ี TG674 พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

     
 

วันท่ี 2 เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์
กายกรรมปักกิ่ง 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง ประเทศเทศจีน เมืองปักก่ิง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดนิทางและศลุกากรแล้ว รับกระเป๋าสมัภาระพร้อมออกเดนิทางตาม
โปรแกรม 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (1) 
 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยู่ใจกลาง

เมืองปักก่ิง ประเทศจีน เป็นจตัรัุสท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัต้นๆ ของโลก ด้วยพืน้ท่ีทัง้สิน้ 440,000 ตร.ม. (กว้าง 
500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจปุระชากรได้ถึง 1 ล้านคน จตัรัุสแหง่นีถ้กูสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง 
(เม่ือปีค.ศ. 1417) เดิมมีช่ือว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจือ้
แห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปล่ียนช่ือมาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจุบนั จัตุรัส
เทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญทาง
ราชการอีกทัง้เคยมีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึน้และจารึกไว้
มากมาย น าทา่นถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ หรือสามารถเดินเย่ียมชมบริเวณรอบๆ ภายในจตัรัุสเทีย
นนัเหมิน 

 
 



 

 

 
จากนัน้น าท่านเย่ียมชม พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City) หรืออีกหนึ่งช่ือเรียก “พระราชวังกู้
กง” (Gugong) ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตัง้แต่สมัยกลาง
ราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง ครอบคลมุพืน้ท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มีห้องทัง้หมด 9,999 
ห้อง และมีพระท่ีนัง่ 75 องค์ หอพระสมดุ ห้องหบัตา่งๆอีกมากมา รวมทัง้ยงัมีสวน ลานกว้าง ทางเดนิเช่ือม
กันโดยตลอด มีคแูละก าแพงท่ีสูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 
1949 จนถึง ค.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวังแห่งนี ้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้
ข้าราชการชัน้สูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนีว่้า "พระราชวังต้องห้าม" 
จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนีกั้น้พระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมก านัล 
ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านีต้้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของ
จกัรพรรดใินวงัจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมก านลั 9,000 นาง ซึง่มีขนัที 70,000 คน 
คอยดแูลให้ มีค าเลา่ลือกนัวา่ พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชดุ และทรงสง่ขนัที
ไปเสาะหาชายหนุม่ซึง่เข้าวงัแล้วจะไมมี่ผู้ใดพบเห็นอีกเลย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (2)  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลาง
เมืองตัง้อยู่ฝ่ังตรงกันข้ามกับป้อมธนูเฉียนเหมิน มีซุ้มประตูไม้ห้าช่องขนาดใหญ่ เลียนแบบศิลปะสมัย
ราชวงศ์ชิงตัง้อยู่อย่างโดดเดน่ ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเส้นตรงยาว 845 เมตร กว้าง 21 เมตร สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยอาคารรูปทรงโบราณชัน้ ที่ เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตก ซึ่ง
ทัง้หมดถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร และช้อปแบรนด์เนมช่ือดัง  
หลังจากนัน้น าท่านชม โชว์กายกรรมปักกิ่ ง (Beijing Acrobats) เป็นการแสดงความสามารถของ
นักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละ
การแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงสิ่งของ เป็น
ต้น แต่ไฮไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆ คันวนอยู่ในพืน้ท่ีจ ากัด และกายกรรมปักก่ิงนัน้ยงั
ช่ือเป็นโชว์กายกรรมท่ีมีช่ือก้องโลกมาก 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนูเป็ดปักกิ่ง (3) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

     
 
วันท่ี 3 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - ก าแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อป

ป้ิงเดอะเพลส 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

จากนัน้น าท่านสู ่ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ทา่นได้เลือกชมสินค้าและผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอนเพ่ือสขุภาพ
ชนิดต่างๆมากมาย อาทิเช่น หมอนยางพารา เป็นต้น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน 
(Summer Palace) หรือ อีเ้หอหยวน (Yiheyuan) ตัง้อยู่ในเขตไห่เตีย้น ห่างจากตวัเมืองปักก่ิงไปทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงันีมี้พืน้ท่ี 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่พืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นทะเลสาบคนุหมิง 
จากนัน้ได้มีค าสัง่ให้น าดินไปถมเป็นภเูขาแล้วสร้างวงับนภเูขา ให้ช่ือว่า “ว่านโซวซ่าน” หรือภูเขาหม่ืนปี 
พร้อมต าหนกัน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไม้กวา่ 300 แหง่ ลานกว้างหลายแหง่เช่ือมตอ่ถึงกนัด้วยระเบียง
ทางเดินริมทะเลสาบ ท่ีมีช่ือเรียกว่า ฉางหลาง ซึ่งถือเป็นระเบียงท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในโลก โดยเป็น
ระเบียงท่ีมีหลงัคาคลมุโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระต าหนกัตะวนัออกไปยงัเรือหินอ่อนของพระนางซูสี
ไทเฮาทางตะวนัตก เดมินัน้เป็นวงัหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากบุไลขา่น ในปี ค.ศ.1153 มีการตอ่เติม
ในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมยัพระเจ้าคงัซีถึงสมยัพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จ
ในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่ เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวัง
หลวงท่ีปักกิ่ง ในฤดูร้อนมาประทับท่ีพระราชวังฤดูร้อนแห่งนี ้ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี ้
เป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (5) 
น าทา่นชม ร้านหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ทา่นได้เลือกซือ้เป็นของฝากอนัล า้คา่แก่
คนท่ีท่านรัก จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ก าแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ 
“ก าแพงหม่ืนลี”้ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัตศิาตร์ของประเทศจีน
อันยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ฉิน ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการรุกราน
จากชาวฮนัหรือซงัหนู น าท่านเย่ียมชมตรงจุดของ “ด่านจีหย่งกวน (Juyongguan” ซึ่งถือว่าเป็นด่านที่



 

 

ขึน้ช่ือในเร่ืองของความงดงามด้านทิวทัศน์ เป็นทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญ่ท่ีสลับกันไปมา และ
อีกหนึง่ไฮไลท์มีปอ้มปราการท่ีมีอายรุาวๆประมาณร้อยปีท่ีเปิดให้ทางนกัท่องเท่ียวได้แวะเท่ียวชม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกีส้ไตล์ปักกิ่ง (6) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เดอะเพลส (The Place) เป็นแหลง่ช้อปปิง้แหง่ใหมท่ี่ยิ่งใหญ่สไตล์ “The Place” 

หรือ “ซ่ือเม่าเทียนเจีย” ตัง้อยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าส าหรับการช้อปป้ิงที่
คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมดัง อาทิ
เช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นต้น นอกจากเป็นแหลง่ช้อปปิง้แล้วสถานท่ีแหง่นีท้า่นยงัจะได้ 
ชมเพดานจอ LCD ขนาดใหญ่ หรือ ท้องฟ้ายักษ์ ที่ ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลก เป็นจอ LCD ขนาด
ความกว้าง 6,000 ตารางเมตร (เป็นจอที่ใหญ่ที่สุดในโลก)   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

     
 
วันท่ี 4  ร้านป่ีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - น่ังรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซ่ียงไฮ้)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)  

น าทา่นแวะชม ร้านป่ีเซี๊ยะ สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของจีน และท่ีน่ีทา่นจะได้ศกึษาศาสตร์

แหง่การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน เหมาะส าหรับท่านท่ีท าการค้าขาย หรือ

ประกอบกิจการตา่งๆ น าท่านช้อปปิง้ท่ี ตลาดรัสเซีย (Russian Market in Beijing) แหล่งรวมสินค้าแบ

รนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่าง ๆมากมาย อาท ิGucci, Prada, Nike, Adidas และ

แบรนด์ชัน้น าอ่ืน ๆ จนหลายคนท่ีบอกวา่มาเมืองจีนจะต้องมาหาซือ้ของเลียนแบบจากท่ีน่ี 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (8) 

จากนัน้ท าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟปักกิ่ง เพ่ือเดนิทางสู ่เมืองเซ่ียงไฮ้ (Shanghai) โดยสารโดย รถไฟ
ความเร็วสูง (High Speed Rail , G Train) โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสงูระหว่างเมืองปักก่ิง - เมืองเซ่ียง
ไฮ้ อยู่ท่ี 1,318 กิโลเมตร เทียบได้กับเชียงใหม่ - สุราษฏร์ธานี แต่ด้วยความเร็วท่ี 300 กม./ชม. ท าให้ใช้
เวลาเดินทางเพียง 5 ชัว่โมงโดยประมาณ โดยเส้นทางนีเ้ปิดให้บริการตัง้แต่ปี ค.ศ. 2011 (เร่ิมสร้างในปี 
ค.ศ. 2008) โดยเส้นทางดงักลา่วถือเป็นเส้นทางท่ีสร้างก าไรให้กบัจีนมากท่ีสดุ  



 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (9) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

     
 
วันท่ี 5 ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจ่ือฝาง – ร้าน

บัวหมิะ - ย่านซินเทียนตี ้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

จากนัน้น าท่านชม ร้านผ้าไหม ท่ีขึน้ช่ือของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าท่ีท าจากผ้าไหม เช่น 
ผ้าห่ม เสือ้ผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนัน้น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (Waitan) ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทราย
ชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น า้ท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น า้หวงผู่
ฝ่ังตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ ถ่ายท าภาพยนตร์ที่โด่งดังเร่ือง 
“เจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เร่ืองราวของเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ ท่ีเกิดขึน้ในยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อ
หลายแก๊งค์ แย่งชิงอ านาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทานจึงมีช่ือท่ีรู้จักในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยว่า 
"หาดเจ้าพอ่เซ่ียงไฮ้" นัน่เอง  
และหาดไว่ทานนีย้งัอยู่ใกล้ ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบ
รนด์เนมและสถานที่ ท่องเที่ยวที่ นิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง นอกจากนีท่ี้หาดไว่ทานยังสามารถ
มองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮ้ได้อย่างชดัเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ้ จึงต้อง
ไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด์” จงึเรียกได้วา่มาถึงเซ่ียงไฮ้จริงๆ  น าท่านอิสระช้อปป้ิง
ที่ถนนนานกิงได้ตามอัธยาศัย  
จากนัน้น าท่านชมร้าน  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ้ มาพร้อมกับความ
ยิ่งใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก  ซึ่งได้ท าการเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 
6 ธันวาคม 2017 มีเนือ้ท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแตง่ด้วยแผ่นไม้รูปหกเหล่ียมซึง่
เป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผน่ และท่ีตัง้ตระหง่านอยูก่ลางร้านคือถงัคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 
ตนั สูงเท่าตึก 2 ชัน้ ประดบัประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟท่ีคั่วในถังทองเหลืองนีจ้ะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลือง



 

 

ด้านบน ซึ่งจะท าให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครอง
ต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 
รวมทัง้เคร่ืองดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานีเ้พียงแหง่เดียว   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (11) 
จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ ถนนเทียนจ่ือฝาง (Tianzi Fang) เป็นย่านศิลปะแห่งเมืองเซ่ียงไฮ้ แม้จะเป็น
แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมแต่ก็ยงัคงรักษาความรู้สึกแบบดัง้เดิมไว้ได้เป็นอย่างดี มีร้านค้าหลากหลายใน
อาคารอิฐเก่าแก่เป็นเสน่ห์ของถนนแห่งนี ้เดินชมร้านที่ไม่ธรรมดา มีขายตัง้แต่เคร่ืองประดับท า
มือจนถึงสมุดโน้ตปกหนัง บ้านเรือนที่เรียงรายอยู่ข้างถนนและอพาร์ตเมนท์ข้างบนร้านค้า คือ
บ้านของคนท้องถิ่นซึ่งให้ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนอย่างชัดเจน ร้านค้าหลายแห่งท่ีน่ีตัง้อยู่ใน
อาคารพักอาศัยสมัยต้นศตวรรษที่ 20 ที่เรียกกันว่า “Shikumen” ซึง่มีประตหูินท่ีโดดเดน่ ผู้อยูอ่าศยัได้
รณรงค์เพ่ือปกป้องพืน้ท่ีนีจ้ากการคุกคามของการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ ซึ่งจะรือ้ถอน
อาคารเก่าแก่ และปัจจบุนัพืน้ท่ีนีไ้ด้รับการจดัให้เป็นชมุชนศลิปิน ภายในเตม็ไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของ
ท่ีระลกึ และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ น าทา่นแวะชม ร้านบัวหมิะ ชมครีมเป่าซูถ่งั หรือท่ี
รู้จักกันดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา
สามญัประจ าบ้าน จากนัน้น าท่านสู่ ย่านซินเทียนตี ้(Xin Tian Di) เป็นหน่ึงในย่านการค้าและแหล่ง

ท่องเที่ ยวที่คึกคักที่ สุดในเมืองเซ่ียงไฮ้ อดีตเคยเป็นเขตบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษของเซ่ียงไฮ้ ตอนหลงัได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลให้เป็นย่านถนนคน
เดนิ กลายมาเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีฮิตติดอนัดบัของคนเซ่ียงไฮ้ได้ในเวลาอนัสัน้ มีสถาปัตยกรรมทัง้เก่าแก่และ
ทนัสมยัผสมผสานกัน มีร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบนัเทิงสไตล์ตะวนัออกและตะวนัตกหลอมรวมกนั 
อีกทัง้ยงัได้รักษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์แบบเซ่ียงไฮ้เอาไว้อย่างลงตวั ทกุวนันี ้ซิน
เทียนตีไ้ด้กลายเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเซ่ียงไฮ้ไปแล้ว 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนูเส่ียวหลงเปา (12) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

     
 

 



 

 

วันท่ี 6  วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) วัดนีต้ัง้อยู่ในฝ่ังผู่ซี ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวนัตก ในเขตเมืองเซ่ียงไฮ้ท่ีทนัสมยัท่ีสดุ  
ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปหยกเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภกิษุช่ือ ฮุยเก็น 
วัดแห่งนีถู้กท าลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดีท่ีพระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูก
ท าลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.1928 และให้ช่ือวัดแห่งนีว่้าวัดพระ
หยกขาว พระพทุธรูป 2 องค์ อนัล า้คา่นี ้ไม่เพียงแตเ่ป็นพระพทุธรูปหายากทางด้านวฒันธรรม หากแตย่งั
เป็นงานชา่งศลิป์ท่ีมีคา่ยิ่งนกั 

จากนัน้พาท่านแวะชิมสุดยอดชาท่ี ร้านใบชา (Tea Shop) พบชาท่ีขึน้ช่ือของเมืองจีน ท่ีมีรสชาติหอม มี

สรรพคณุหลากหลาย เป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซือ้กลบัเป็นของฝากกนั 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (14) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน - 

17.20 น. บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ (Thai Airways) เท่ียวบนิท่ี TG615 
พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง)  

21.15 น.  เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

     
 

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

** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นท่ีใช้บริการ *** 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง และ

ไม่มีเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

04 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 11,999 

11 – 16 กรกฎาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

12 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

18 – 23 กรกฎาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

26 – 31 กรกฎาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

02 – 07 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

08 – 13 สิงหาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

09 – 14 สิงหาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

15 – 20 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

16 – 21 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

22 – 27 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

23 – 28 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

05 – 10 กันยายน 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

12 – 17 กันยายน 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

19 – 24 กันยายน 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง และ

ไม่มีเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

11 – 16 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

12 – 17 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

18 – 23 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

19 – 24 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

23 – 28 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

24 – 29 ตุลาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

25 – 30 ตุลาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

26 – 31 ตุลาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

07 – 12 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

08 – 13 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

14 – 19 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

15 – 20 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

21 – 26 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

22 – 27 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน้) 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

• โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 



 

 

** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ

ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ

ราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการของผู้เดนิทาง) ** 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี   

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ   

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ     คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)   
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต 

คา่ซกั   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัร์ก่อน

การใช้บริการ)   

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมดัจ าครัง้แรก) 

(ส าหรับหนงัสือ เดนิทางไทย และต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซา่หน้าดา่น หรือวีซา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่าน

ละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนนีภ้ายในวนัท่ี 

3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และ

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะ



 

 

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลกูค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา 

ท่ีท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต์ไมช่ าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทา่นถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนมุตัิวีซ่า รอนดัสมัภาษณ์วีซ่า ท่ีท า

ให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่า

นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลง

นามในเอกสารแจ้งยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ

เงินคา่บริการตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมดุ

บญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ให้แก่นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 



 

 

**เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงนิทัง้หมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 

เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่แบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถย่ืนวีซา่พร้อมคณะได้ จะต้องย่ืนก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด 

เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแตวี่ซา่ยงัไมอ่อก เน่ืองจากทา่นย่ืนหลงัคณะ  

2. การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้า

หนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัท

เรียบร้อยแล้ว  



 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  

ส าหรับผู้เดนิทางท่ีถือหนังสือเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจาก

มือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่

ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้ว

ไมเ่กิน 3 เดือน  

 

2.1. กรณีผู้เดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือ

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถกูต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 



 

 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผู้เดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมานี ้เป็นเพียงข้อมูลเบือ้งต้นท่ีทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จาก

ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตขิอง

ลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใช้ในการท าวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีข้ึน้อยู่กับต ารวจตรวจคนเข้าเมืองน่ัน
เป็นผู้ก าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

** ส าหรับบุคคลที่เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี ้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่น
วีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มได้ ซึ่งได้แก่ ** 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 
10.อียปิต์ 11.ซาอุดอิาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.

แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์ 

 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาต

การใช้หนงัสือเดนิทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย



 

 

ขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึน้ในส่วนนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่บริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนงัสือเดนิ และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุ

ท่ีเก่ียวข้องกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วีซา่ไมผ่า่น เกิดอบุตัภิยัท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 



 

 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผู้ เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม 


