
  

 

  

 

 

 

 
 
 



  

 

  

 

 

 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

 
21.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทยแอร์

เวย ์(Thai Airways) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิ
รับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

23.5 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงปกักิง่ ประเทศจนี โดย สายการบนิไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways) เทีย่วบนิที ่

TG674 พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง เมอืงปักกิง่ - จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้ม – ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ - ชมโชวก์ายกรรม
ปกักิง่ 

 

05.40 น. เดินทางถึง สนามบนิปักกิง่ ประเทศเทศจีน เมืองปักกิง่ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (1) 
 น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยู่ใจกลางเมือง

ปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจัตรุัสทีม่ขีนาดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีทั่ง้สิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, 

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรุัสแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) 
เดมิมชีือ่ว่าเดมิว่า “เฉิงเทยีนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จื้อแห่งราชวงศช์งิมกีารบูรณะ

ซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึปัจจุบัน จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ที่
ส าคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางราชการอกีท ัง้เคยมเีหตุการณ์ส าคญัทาง

การเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย น าท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือ
สามารถเดนิเยีย่มชมบรเิวณรอบๆ ภายในจัตรุัสเทยีนันเหมนิ 

 



  

 

  

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเยีย่มชม พระราชวงัตอ้งหา้ม (The Forbidden City) หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีก “พระราชวงักูก้ง” 

(Gugong) ตัง้อยูท่างทศิเหนือของจัตรุัสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมาตัง้แต่สมัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึ
ราชวงศช์งิ ครอบคลุมพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้งทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 

องค ์หอพระสมุด หอ้งหับต่างๆอกีมากมา รวมทัง้ยังมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีูและก าแพงที่
สูงถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตี

พระราชวงัแห่งนี ้เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการช ัน้สูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณี
พเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันีว้า่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยู่ในพระราชวงัแห่งนีก้ ัน้

พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมก านลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึง่คนเหล่านีต้อ้งอาศยัอยู่ในนคร

ตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพื่อความส าราญของจักรพรรดใินวังจะมีวเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนม
ก านัล 9,000 นาง ซึง่มีขันที 70,000 คน คอยดูแลให ้มีค าเล่าลอืกันว่า พระนางซูสไีทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระ

กระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขันทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วังแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 
 



  

 

  

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (2)  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมนิ (Qianmen Street) ย่านการคา้แหล่งใหญ่ใจกลางเมือง

ตัง้อยู่ฝ่ังตรงกันขา้มกับป้อมธนูเฉียนเหมนิ มซีุม้ประตูไมห้า้ช่องขนาดใหญ่ เลยีนแบบศลิปะสมัยราชวงศช์งิตัง้อยู่
อย่างโดดเด่น ถนนเฉยีนเหมนิเป็นถนนเสน้ตรงยาว 845 เมตร กวา้ง 21 เมตร สองขา้งทางเต็มไปดว้ย

อาคารรูปทรงโบราณชัน้ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมจนีโบราณผสมตะวนัตก ซึง่ท ัง้หมดถูกดดัแปลงใหเ้ป็น

รา้นคา้ รา้นอาหาร และชอ้ปแบรนดเ์นมชือ่ดงั  
 



  

 

  

 

 

 
 
หลังจากนัน้น าทา่นชม โชวก์ายกรรมปกักิง่ (Beijing Acrobats) เป็นการแสดงความสามารถของนกัแสดง

ในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกตา่งกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิง่ของ เป็นตน้ แตไ่ฮไลทเ์ลยคอื

การขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ คนัวนอยูใ่นพืน้ทีจ่ ากดั และกายกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็นโชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้ง

โลกมาก 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูเป็ดปกักิง่ (3) 

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

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

เดอะเพลส 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
จากนัน้น าท่านสู่ รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสุขภาพชนดิ

ต่างๆมากมาย อาทิเช่น หมอนยางพารา เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น (Summer 
Palace) หรอื อีเ้หอหยวน (Yiheyuan) ตัง้อยูใ่นเขตไหเ่ตีย้น หา่งจากตัวเมอืงปักกิง่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

15 กโิลเมตร พระราชวังนี้มพีืน้ที ่1,813 ไร่ สว่นใหญ่พืน้ทีแ่ห่งนี้เป็นทะเลสาบคุนหมงิ จากนัน้ไดม้คี าสั่งใหน้ าดนิ

ไปถมเป็นภเูขาแลว้สรา้งวังบนภเูขา ใหช้ือ่วา่ “วา่นโซวซา่น” หรอืภูเขาหมืน่ปี พรอ้มต าหนักนอ้ยใหญห่ลายหลัง 
สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง ลานกวา้งหลายแห่งเชือ่มต่อถงึกันดว้ยระเบยีงทางเดนิรมิทะเลสาบ ทีม่ชี ือ่เรยีกว่า ฉาง

หลาง ซึง่ถอืเป็นระเบยีงทีม่คีวามยาวมากที่สุดในโลก โดยเป็นระเบยีงที่มหีลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่
พระต าหนักตะวันออกไปยังเรอืหนิออ่นของพระนางซสูไีทเฮาทางตะวันตก เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้อง

พระเจา้กบุไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มกีารต่อเตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระ

เจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษตัริย ์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปร
พระราชฐานหนคีวามรอ้นจากพระราชวงัหลวงทีป่ักกิง่ ในฤดรูอ้นมาประทบัทีพ่ระราชวงัฤดรูอ้นแหง่นี ้ซึง่

เป็นทีย่อมรบักนัวา่อุทยานแหง่นีเ้ป็นอุทยานหลวงทีง่ดงามทีสุ่ดของจนี  
 



  

 

  

 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (5) 
น าทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าค่าแกค่นที่

ทา่นรัก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนี (The Great Wall of China) หรอืทีช่าวจนีเรยีกวา่ “ก าแพง

หมืน่ลี”้ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน 
ก าแพงสว่นใหญท่ีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศฉ์นิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรอืซงัหนู น า

ท่านเยี่ยมชมตรงจุดของ “ด่านจหีย่งกวน (Juyongguan” ซึง่ถอืว่าเป็นด่านทีข่ ึน้ชื่อในเรือ่งของความ
งดงามดา้นทวิทศัน ์เป็นทศันยีภาพของภูเขาสูงใหญ่ทีส่ลบักนัไปมา และอกีหนึ่งไฮไลทม์ีป้อมปราการที่มี

อายรุาวๆประมาณรอ้ยปีทีเ่ปิดใหท้างนักทอ่งเทีย่วไดแ้วะเทีย่วชม 
 



  

 

  

 

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีส้ไตลป์กักิง่ (6) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เดอะเพลส (The Place) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ที่ยิง่ใหญ่สไตล์ “The Place” 
หรือ “ซือ่เม่าเทยีนเจยี” ต ัง้อยู่บนถนนตงตา้เฉยีวลู่ซึง่เป็นศูนยก์ลางการคา้ส าหรบัการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกั

แห่งใหม่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีเลยก็ว่าได ้ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมดงั อาทเิช่น ZARA, 

MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้ นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้สถานที่แห่งนี้ท่านยังจะได ้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 (เมอืงปกักิง่ – เมอืงเซีย่งไฮ)้  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

น าทา่นแวะชม รา้นป่ีเซีย๊ะ สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี และทีน่ี่ทา่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่การ

เสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการ

ตา่งๆ น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี (Russian Market in Beijing) แหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้

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

คนทีบ่อกวา่มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของเลยีนแบบจากทีน่ี่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (8) 



  

 

  

 

 

จากนัน้ท าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟปักกิง่ เพื่อเดนิทางสู่ เมอืงเซีย่งไฮ ้(Shanghai) โดยสารโดย รถไฟ

ความเร็วสูง (High Speed Rail , G Train) โดยเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูระหว่างเมืองปักกิง่ - เมอืงเซีย่งไฮ ้
อยูท่ี ่1,318 กโิลเมตร เทยีบไดกั้บเชยีงใหม ่- สรุาษฏรธ์านี แตด่ว้ยความเร็วที ่300 กม./ชม. ท าใหใ้ชเ้วลาเดนิทาง

เพียง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ โดยเสน้ทางนี้เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปี ค.ศ. 2011 (เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 2008) โดย

เสน้ทางดังกลา่วถอืเป็นเสน้ทางทีส่รา้งก าไรใหกั้บจนีมากทีส่ดุ  

 
 

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) 

จากนัน้น าทา่นชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ ผา้ห่ม 
เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ หาดไวท่าน (Waitan) ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่

อยา่งใด แตเ่ป็นยา่นถนนรมิแมน่ า้ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ า้หวงผูฝ่ั่งตะวนัตกซึง่อยูใ่น
ยา่นเมอืงเกา่ หาดไวท่านยงัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเรือ่ง “เจา้พอ่เซีย่งไฮ”้ ซึง่ถา่ยทอด 

เรื่องราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ที่เกดิขึน้ในยุคที่เมืองเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊งค์ แย่งชงิอ านาจกันให ้

วุน่วายไปหมด หาดไวท่านจงึมชีือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กท่องเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง  
 



  

 

  

 

 

 
 
และหาดไวท่านนี้ยังอยูใ่กล ้ถนนนานกงิ (Nanjing Street) ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมของคนไทยอกีแหง่หนึง่ นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอไขม่กุ" 
ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซีย่งไฮไ้ดอ้ย่างชัดเจนอกีดว้ย ใครมาเยือนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบ

คลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนนานกงิไดต้ามอธัยาศยั  

 



  

 

  

 

 

 
 
จากนัน้น าท่านชมรา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่เป็นงานแฮนดเ์มด

จ านวน 10,000 แผ่น และที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ 

ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเล่าเรือ่งราวความเป็นมาของสตาร์
บัคส์ กาแฟที่ค่ัวในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กิดเสียงราวกับ

เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ีย่าวที่สดุ ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคสท์ีม่ีความ
ยาวทีส่ดุในโลก มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกว่า 100 ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแหง่เดยีว   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูเสีย่วหลงเปา (11) 

จากน่ันน าท่านเดนิทางสู่ ถนนเทยีนจือ่ฝาง (Tianzi Fang) เป็นย่านศลิปะแห่งเมืองเซีย่งไฮ ้แมจ้ะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็ยังคงรักษาความรูส้กึแบบดัง้เดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มรีา้นคา้หลากหลายในอาคารอฐิ

เกา่แกเ่ป็นเสน่หข์องถนนแห่งนี ้เดนิชมรา้นทีไ่มธ่รรมดา มขีายต ัง้แตเ่ครือ่งประดบัท ามอืจนถงึสมุดโนต้
ปกหนงั บา้นเรอืนทีเ่รยีงรายอยู่ขา้งถนนและอพารต์เมนทข์า้งบนรา้นคา้ คอืบา้นของคนทอ้งถิน่ซึง่ให้

ความรูส้กึถงึความเป็นชุมชนอยา่งชดัเจน รา้นคา้หลายแหง่ทีน่ ีต่ ัง้อยูใ่นอาคารพกัอาศยัสมยัตน้ศตวรรษ
ที ่20 ทีเ่รยีกกนัว่า “Shikumen” ซึง่มีประตูหินที่โดดเด่น ผูอ้ยู่อาศัยไดร้ณรงค์เพื่อปกป้องพื้นที่นี้จากการ

คุกคามของการพัฒนาอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การพาณิชย ์ซึง่จะรือ้ถอนอาคารเกา่แก ่และปัจจุบันพืน้ทีน่ี้ไดร้ับการจัด

ใหเ้ป็นชุมชนศิลปิน ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและ
ต่างประเทศ น าท่านแวะชม รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้น

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น จากนัน้น าท่านสู่ ย่านซนิเทยีนตี ้(Xin 
Tian Di) เป็นหนึง่ในยา่นการคา้และแหลง่ทอ่งเทีย่วทีค่กึคกัทีสุ่ดในเมอืงเซีย่งไฮ ้อดตีเคยเป็นเขตบา้นก่อ

อฐิสเีทาสไตลส์อืคู่เหมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่มเีอกลักษณ์พเิศษของเซีย่งไฮ ้ตอนหลังไดร้ับการปรับปรุงจาก

รัฐบาลใหเ้ป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็นสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับของคนเซี่ยงไฮไ้ดใ้นเวลาอันสัน้ มี
สถาปัตยกรรมทัง้เก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีรา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบันเทงิสไตล์ตะวันออกและ



  

 

  

 

 

ตะวันตกหลอมรวมกัน อกีทัง้ยังไดร้ักษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ย่างลง

ตัว ทกุวันนี้ ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเซีย่งไฮไ้ปแลว้ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูปขูน ทา่นละ 1 ตวั (12) 

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

 
วนัทีห่ก วดัพระหยกขาว - รา้นใบชา - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) วัดนี้ตั ้งอยู่ในฝ่ังผู่ซี ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันตก ในเขตเมอืงเซีย่งไฮท้ีทั่นสมัยทีส่ดุ  

 

 
 
ภายในประดษิฐานพระพุทธรปูหยกเกา่แก ่2 องค ์ซึง่อญัเชญิมาจากพมา่โดยพระภกิษุชือ่ ฮุยเก็น วดัแหง่

นีถู้กท าลายในช่วงราชวงศช์งิถูกโค่นลม้บลัลงัก ์แต่โชคดทีีพ่ระพุทธรูปหยกขาวไม่ไดถู้กท าลาย จงึ
อญัเชิญมาประดษิฐานทีว่ดัที่สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1928 และให้ชื่อวดัแห่งนี้ว่าวดัพระหยกขาว 

พระพุทธรูป 2 องค ์อันล ้าค่านี้ ไม่เพยีงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางดา้นวัฒนธรรม หากแต่ยังเป็นงานชา่งศลิป์ที่

มคีา่ยิง่นัก 
 



  

 

  

 

 

 
 

จากนั้นพาท่านแวะชมิสุดยอดชาที่ รา้นใบชา (Tea Shop) พบชาที่ข ึน้ชื่อของเมืองจีน ที่มีรสชาติหอม มี

สรรพคณุหลากหลาย เป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝากกัน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (14) 

- สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 

17.20 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways) เทีย่วบนิที ่TG615 พรอ้ม
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง)  

21.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
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 

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 าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

• โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

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

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 



  

 

  

 

 

  ค่าภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์( ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุ

ท าการของทางบรษัิท 

 



  

 

  

 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ 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) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

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

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

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

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

** ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่
แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

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

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

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

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

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ 

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 



  

 

  

 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบัุตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 
 


