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จุดเด่น 

 เซยีงไฮ-้จเูจยีเจยีว-หอไขม่กุ-หุน่ขผึงึ-โชวก์ายกรรม ERA  
 เซยีงไฮ-้ปกักงิ โดยรถไฟจนีขบวนใหมล่า่สดุ (300 ก.ม. / ชวัโมง) 
 ปกักงิ-กาํแพงเมอืงจนีดา่นปะตา้หลงิ+กระเชา้-หอฟ้าเทยีนถาน 
 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชราชวงัตอ้งหา้ม-กายกรรมปกักงิ-สามลอ้หถูง  

 มหานครปักกงิ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองขนึตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนยก์ลางการเมือง 
วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และ คมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนอืของทรีาบหัวเป่ย ในสมยัซโีจวมชีอืเรยีกว่า “ซอืจ”ี 
เป็นเมอืงหลวงของก๊กเยยีนในสมัยจงิกวั ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศเ์หลยีว ปักกงิเป็นเมอืงหลวง
ต่อเนืองมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) สะสมวัฒนธรรมและมมีรดกทางประวัตศิาสตรท์เีป็นสุดยอดของโลก 
ปักกงิไดรั้บการจัดตงัเป็นเมอืงหลวงของจนียคุใหมใ่นปี ค.ศ. 1949 ไดพ้ัฒนาอยา่งรวดเร็ว ปัจจบุนัปักกงิไมเ่พยีงแตรั่กษา
สภาพเมอืงโบราณ แตย่งัแสดงถงึสภาพเมอืงททีันสมยั 

 มหานครเซยีงไฮ ้เมอืงทใีหญ่ทสีดุของสาธารณรัฐประชาชนจนี ตังอยูบ่รเิวณปากแมนํ่าแยงซเีกยีง การปกครองขนึ
ตรงกับรัฐบาลกลาง มทีา่เรอืทมีจํีานวนเรอืคับคงัทสีดุในโลก] เซยีงไฮใ้นอดตีเป็นเพยีงหมู ่บา้นชาวประมง แต่ในปัจจุบัน
เป็นเมอืงทมีคีนอาศัยอยูอ่ยา่งหนาแน่นมากทสีดุในจนี รา้นคา้ สงิกอ่สรา้ง รถ ยนต ์จักรยาน และผูค้นมากมาย เป็นสงิที
พบเห็นไดม้ากในเมอืงน ีสัญลักษณ์ของเมอืงน ีคอื ตน้เมเปิลทมีอีายเุกอืบรอ้ยปี ซงึปลูกโดยในสมัยทฝีรังเศสเขา้มายดึ
ครองนครเซยีงไฮ ้

 รถไฟจนี ระบบรถไฟของจนีในชว่ง 100 ปี มกีารเปลยีนแปลงอยา่งมหาศาล เรมิวงิจากความเร็ว 70-80 กม.ตอ่ชวัโมง 
จนปัจจบุนัรถไฟในจนีสามารถวงิความเร็วสงูสดุไดก้ว่า 400 กม. ต่อชวัโมง (วงิจรงิ 350) และจะพัฒนาต่อใหส้ามารถวงิ
ไดจ้รงิถงึ 500 กม./ชวัโมง ในอกีไม่กปีีขา้งหนา้ รถไฟจนีแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนดิของ

รถไฟ เชน่ G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车

), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเสน้ทาง เซยีงไฮ-้ปักกงิ รถไฟประเภท G=High-

Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสนุ Bullet Trains Gaotie (高铁) มคีวามเร็วสงูสดุ 300 กม. /ชวัโมง เป็นรถไฟเร็วทสีดุที

เปิดวงิในเสน้ทางน ีในขณะน ี

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

11 – 17 ส.ค. 61  36,900.- 6,500.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

19 – 25 ก.ย. 61 36,900.- 6,500.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

25 - 31ต.ค. 61  39,900.- 6,500.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

28 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 40,900.- 7,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

* ไมแ่จกกระเป๋า * ไมม่รีาคาเด็ก 

โปรดทราบ  

1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบ
ในเวลากระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผือเวลาและสอบถามที
เจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 

2.หากสถานทตูจนีมกีารแจง้ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งของวซีา่กรุ๊ปเพมิทา่นละ 700 บาท  

3.การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจุในรายการ
เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  



3 
 
4.ใหถ้อืวา่ลูกคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตกลงเรอืง
การเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่น
ทันทเีป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน / คน / วัน 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู-ิเซยีงไฮ-้ไวท่าน-รถไฟลอดอโุมงค ์ 

08.00 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 (เกาะ D) เคาเตอรส์ายการบนิไทย 
แอรเ์วย ์**จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้อีาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู2-3 

10.35 น. เดนิทางไปมหานครเซยีงไฮ ้โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 664  

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิผูต่ง เซยีงไฮ ้มหานครทใีหญท่สีดุของประเทศจนี ทไีดรั้บการพัฒนาเจรญิรุ่งเรอืงจน
ถกูขนานนามวา่ “ปารสีตะวันออก” เซยีงไฮเ้ป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและ เศรษฐกจิทางภาคตะวันออก
เฉียงใตม้พีนืท ี6,200 ตรกม. มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 14 ลา้นคน ทังยังเป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาด
ใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง แลว้เดนิทางสูตั่วเมอืงช   

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

   นําท่านสูห่าดเจา้พ่อเซยีงไฮ ้(หาดไว่ทัน) ตน้กําเนดิอันลอืชอืของตํานานเจา้พ่อเซยีงไฮเ้ป็นถนนที
สวยงามอนัดับหนงึของเมอืงเซยีงไฮ ้ผา่นชมเขตเชา่ของประเทศตา่งๆในสมยัอาณานคิม พรอ้มชมอาคาร
สงูตระหงา่น ซงึเป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

   นําท่านนังรถรางไฟฟ้าใตนํ้า ลอดอุโมงค์เลเซอร์ มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี
 สามารถรบั-สง่นกัทอ่งเทยีวไดถ้งึชวัโมงละ 5,280 คน ตนืตากบัเทคโนโลย ีไฮเทคของจีนที คุณ
นกึไมถ่งึ 

 พกัท ีYITEL HOTEL หรอื JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว   

วนัทสีอง  เซยีงไฮ-้วดัหลงหวา-จเูจยีเจยีว+ลอ่งเรอื-รา้นผา้ไหม-กายกรรม ERA 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําท่านไปไหวพ้ระท ี“วัดหลงหวา” วัดพุทธทมีปีระวัตยิาวนานกว่า 1,700 ปี สรา้งในยคุ 3 ก๊ก ชว่ง
ปลายราชวงศถ์ัง นมัสการเจดียห์ลงหัว ชมวหิารพระศรอีรยิะเมตรัย วหิารเง็กเซยีนฮ่องเต ้วหิารจอม
ปราชญ ์วหิาร 3 อรหันต์ และสงิก่อสรา้งสวยงามมากมายภายในวัด *แวะรา้นผา้ไหมใหท้่านมโีอกาส
เลอืกซอืผา้ไหมคณุภาพ  แลว้เดนิทางสูเ่วนสีโบราณ “จเูจยีเจยีว” (1.30 ชวัโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

  นําชม “จเูจยีเจยีว” ชมุชนรมินําชาวเจยีงหนานโบราณ นังเรอืชมบา้นเรอืนและชมวถิชีวีติของชาวบา้น
รมินําทใีชเ้รอืเป็นพาหนะในการเดนิทาง (รวมคา่เรอืแลว้) แลว้เดนิทางกลับเซยีงไฮ ้ 

 เดนิทางกลบั เซยีงไฮ ้* แวะรา้นผา้ไหมใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืผา้ไหมคณุภาพ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

ราคารวม  * คา่ตัวเครอืงบนิ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เซยีงไฮ ้// ปักกงิ-กรงุเทพฯ * คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป800) * คา่ภาษีสนามบนิ
ไทย, ภาษีสนามบนิจนี *รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว  

หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / ราคาอาจ
มกีารปรับเปลยีนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณคี่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอื สายการบนิขนึราคาค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานทที่องเทยีวต่างๆ / ครบ 16 ท่าน ออกเดนิทางและมหีัวหนา้
ทัวร์ไทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ / ค่าบรกิารยังไม่รวมค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 80 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทปิ
คนขบัรถทอ้งถนิ 80 หยวน คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์70 หยวน 
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19.15 น.   ชมกายกรรมรปูแบบใหมล่งทนุสงูนับรอ้นลา้นหยวน ERA INTERSECTION OF TIME ประกอบเสยีงสี

ไฮเทค ผาดโผนเรา้ใจ ชมการแสดงชดุ กงลอ้มเิลเนยีม มอเตอรไ์ซดไ์ตล่กูโลก ไมก้ระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ย
โอ่งมังกร ฯลฯ หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดใหเ้ขา้ชมกายกรรมใน 3 วันหยุดใหญ่ของจีน เช่น วัน
ตรุษจีน วันแรงงาน วันชาต ิหรอืวันอนืทีเต็มมากๆ ทางบรษัิทฯ จะจัดใหช้มกายกรรมชดุอนืแทน เช่น 
กายกรรมหวา่นผงิ (WANPING) หรอืกายกรรมเซยีงไฮแ้ทน   

 พกัท ีYITEL HOTEL หรอื JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว   

วนัทสีาม เซยีงไฮ-้หอไขม่กุ-หุน่ขผีงึ-รา้นยา-ปกักงิ(รถไฟความเร็วสงู) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําท่านขนึหอไข่มุกชมววิเมอืงเซยีงไฮ ้หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ทสีูงทสีุดในเอเชยีและสูงเป็น 
อันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซยี สงู 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมี
ลฟิทค์วามเร็ว 7 เมตร/ 1 วนิาท ี

  นําชมพพิธิภัณฑห์ุ่นขผีงึ ทเีล่าประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงเซยีงไฮ ้ตังยุครอ้ยปีทผี่านมาจนถงึยุค
สงครามฝินเรอืยมาจนถงึ เซยีงไฮย้คุใหมท่มีแีตค่วามเจรญิกา้วหนา้ 

  แวะรา้นยาสมุนไพรนวดฝ่าเทา้ ชมและเลือกซอืสมุนไพรจีนทีมีชอืเสยีงมานานนับพันปี ฟังการ
วนิจิฉัยโรคโดยผูเ้ชยีวชาญ  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  รถไฟจนี ระบบรถไฟของจนีในชว่ง 100 ปี มกีารเปลยีนแปลงอยา่งมหาศาล เรมิวงิจากความเร็ว 50-80 
กม.ตอ่ชวัโมง จนปัจจบุันรถไฟในจนีสามารถวงิความเร็วสงูสดุไดก้ว่า 400 กม. ต่อชวัโมง (วงิจรงิ 350) 
และจะพัฒนาต่อใหส้ามารถวงิไดจ้รงิถงึ 500 กม./ชัวโมง ในอกีไม่กปีีขา้งหนา้ รถไฟจนีแบ่งออกเป็น

หลายประเภท แยกตามความเร็วและชนดิของรถไฟ เชน่ G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 

กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车-250 กม.), Z=Zhida (直达), T=Tekuai 

(特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเสน้ทาง เซยีงไฮ-้ปักกงิ รถไฟประเภท G High-Speed Electric 

Multiple Units (EMU) Train เป็นรถไฟหัวกระสนุ Bullet Trains เป็นรถไฟทเีร็วทสีดุทเีปิดวงิในเสน้ทาง
น ีในขณะน ี

ชว่งบา่ย โดยรถไฟความเร็วสูงตัวใหม่ล่าสุด เรมิเปิดวงิปลายเดือนมถิุนายน 2554 มคีวามเร็วสูงสุด 300 กม./
ชวัโมง Electric Multiple Units (EMU) Train, ขบวนท ี......... นําท่านเดนิทางสูม่หานครปักกงิ ใน
ระยะทาง 1,463 กโิลเมตร ในเวลาประมาณ 5 ชวัโมง 

 หมายเหตุ * ทางบรษัิทจัดจา้งพเิศษใหค้นขนสัมภาระของท่านไปถงึประตูรถไฟ โดยไดร้วมค่าขน
สมัภาระ 10 หยวน / สมัภาระ 1 ชนิ * หากท่านฝากขนกระเป๋าเกนิกว่า 1 ชนิ ค่าใชจ้่ายสว่นเกนิเจา้ของ
สมัภาระ จะตอ้งเป็นผูจ้า่ยดว้ยตนเอง * กระเป๋าใบใหญม่าก ไมเ่หมาะทจีะใชเ้ดนิทางดว้ยรถไฟ เพราะไม่
มทีวีางสัมภาระเพยีงพอ กระเป๋าลอ้ลากคันชกัขนาดกลาง เป็นกระเป๋าทสีะดวกทสีดุ ในการทที่านจะเข็น
ผา่นเอ็กซเรย ์และขนึ-ลงบนัไดเลอืน 

........ น. เดนิทางถงึสถานรีถไฟปักกงิ ทกุท่านจะตอ้งลากสมัภาระของตัวเอง ตังแตล่งจากรถไฟ จนถงึรถบสั  

หมายเหต ุรถไฟอาจมกีารเปลยีนแปลง ถา้จองไดร้ถไฟขบวนนจีะมาถงึปักกงิในเวลาประมาณ 19.00 น. 

20.00 น.  อาหารคําวันนจีะจัดทภีัตตาคารในตัวเมอืงปักกงิ แต่ถา้ขบวนรถไฟมาถงึคํากว่านันจะจัดอาหารเย็นแบบ
กลอ่งบรกิารใหบ้นรถไฟ  

 พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทสี ี ปกักงิ-เทยีนอนัเหมนิ-กูก้ง-ผา่นชมตกึไขม่กุ-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นไขม่กุ-กายกรรม
ปกักงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นสูจั่ตรุัสเทยีนอันเหมนิ จัตุรัสทใีหญ่ทสีดุในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่สถานทจัีด
งานพธิีเฉลมิฉลองเนืองในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพือเป็นทีระลกึกับอนุสาวรียว์ีรชน ศาลา
ประชาคม และ หอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  นําท่านผ่านประตูเขา้สูพ่ระราชวังตอ้งหา้ม“กูก้ง” สถานทวี่าราชการและทปีระทับของจักรพรรด ิ24 
พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ นําชมโบราณสถาน และสงิกอ่สรา้งทคีงคุณค่าทางประวัตศิาสตรท์ี
สรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอ่าคารเครอืงไมท้ปีระกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 
หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชนัใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งว่าราชการหลังมู่ลี
ไมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา **แวะเลอืกซอืไขม่กุ ครมีไขม่กุบํารุงผวิ ททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีง
ในทะเลสาบ 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

  ผ่านชม “โรงละครแห่งชาตปัิกกงิ” (ตกึไข่นก) ตังอยูใ่กลก้ับจัตุรัสเทยีนอันเหมนิ มเีนือท ี490,485 
ตารางฟตุ โครงสรา้งภายนอกตกึไขป่ระกอบขนึจากกระจกผสมไทเทเนยีม “พอลองัโตร” ผูอ้อกแบบชาว
ฝรังเศสจงใจใหส้ถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขนึมาท่ามกลางถนนและตกึรามแบบโบราณ โรงละครแห่งชาติ
แห่งนีแบ่งพนืทเีป็นโรงโอเปร่า 2,416 ทนัีง คอนเสริต์ฮอล 2,017 ทนัีง และโรงภาพยนต ์ 1,040 ทนัีง 
พืนผิวของผนังทีกงึโปร่งแสงจะทําใหผู้ค้นทีเดินผ่านไปมาในตอนกลางคืน จะมองเห็นการแสดง
วับๆแวมๆดา้นใน ซงึเป็นลักษณะเดน่ของสถาปัตยกรรมแหง่น ี  

  นําทา่นเดนิทางสูห่อบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยาดาแบบป้าย
บรรพบรุษุของจักรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง   

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  
 หลงัอาหารนําทา่นชมกายกรรมปกักงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 
พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทหีา้ ปกักงิ-รา้นหยก-กาํแพงปะตา้หลงิ-อวเีหอหยวน-THE PLACE 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  เดนิทางสู่ชานเมอืงปักกงิ ใหท้่านมโีอกาสเลือกซอืเป็นของฝากลําค่าของปักกงิ หยกจีนทีขนึชอื 
เลอืกซอื กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ ซงึเป็นเครอืงประดับนําโชค  

  เดนิทางตอ่สูกํ่าแพงเมอืงจนี สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง ทสีรา้งขนึดว้ยแรงงานของคน

นับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครังแรกเมอืประมาณกว่า 2,000 ปีกอ่น โดยจักรพรรดจินิซ ี
ผูร้วบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผ่น ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากันว่าถา้นําวัสดุทใีช ้
กอ่สรา้งกําแพงแหง่นมีาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะไดกํ้าแพงทมีคีวามยาวรอบโลก  

หมายเหต ุนําท่านชมกําแพงเมอืงจนี “ด่านปะตา้หลงิ” ด่านใหญ่ในเขตชานเมอืงปักกงิ ทมีชีอืทสีุด 
(รวมคา่กระเชา้ขนึ-ลงกําแพงเมอืงจนี) 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร กอ่นเดนิทางกลับเขา้เมอืงปักกงิ แวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ
“บวัหมิะ”ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง 

 ** แลว้นําทา่นสูป่ระตชูยัปักกงิ แวะชมผซีวิ ลกูมงักรตัวท ี9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย  
  นําท่านชมพระราชวังฤดูรอ้นอวเีหอหยวน อุทยานทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 

800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิทขีุดขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนางซูสไีทเฮาและ
จักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ  ูเรอืหนิออ่น 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

   



6 
 
  *อาหารพเิศษ บฟุเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU  

  บรกิารอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิบาบคีวิ ชาบชูาบ ูเป็ดปักกงิ ปลาแซลมอน ปิงยา่งเกาหล ีเครอืงดมื 
ไอศครมี อรอ่ยไมอ่นั   

 

 

 

 

  

  นําชมย่านชอ้บปิงไฮโซใจกลางกรุงปักกงิ www.theplace.cn/index.html ซอืเม่าเทยีนเจยี"The 

Place" 世贸天阶 หา้งใหมต่กแตง่หรหูรา ขายซอืสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 

ฟตุ กวา้ง 88 ฟตุ สงู 80 ฟตุ เป็น LED SCREEN จอยกัษ์เพดานแบบชนิเดยีวทใีหญท่สีดุในโลก    

 พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีก ปกักงิ-วดัลามะ-สามลอ้หถูง-หวงัฝจูงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านไหวพ้ระทวีัดลามะ หรอืพระราชวังยงเหอกง ซงึในอดตีเคยเป็นพระราชวังเก่าทปีระทับของ
จักรพรรดหิยง่เจนิ องคช์ายสแีห่งราชวงศช์งิ และเป็นพระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลง ต่อมาไดต้่อ
เตมิสรา้งเป็นวัดลามะ นําทา่นนมสัการองคพ์ระพทุธเจา้ปรางคอ์ดตี ปัจจบุนั และอนาคต เพอืเป็นสริมิงคล 
ชมพระพทุธรปูไมแ้กะสลักจากไมจั้นทรม์คีวามสงูถงึ 26 เมตร แกะสลักดว้ยไมจ้ันทรห์อมทังตน้ ยาว 33 
เมตร เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 10 เมตร ใชเ้วลาในการแกะสลักกว่า 10 ปี ถูกบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊คว่าเป็นพระ
สลักจากไมจั้นทรอ์งคใ์หญท่สีดุในโลก  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําทา่นนังสามลอ้ถบี “หถูง” ชมเขตบา้นเกา่ปักกงิ หูถงเป็นชอืเรยีกตรอกซอกซอย ทสีรา้งขนึในสมัย
ราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท ี13) สงิปลกูสรา้งในหูถงสว่นใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณ ทเีรยีกว่า “ซอืเหอ
เยวยีน” เป็นบา้นชนัเดยีว มลีานอยูต่รงกลาง และมหีอ้งอยูโ่ดยรอบทัง 4 ทศิ ใหท้า่นนังรถสามลอ้ชมเขต
เมอืงเกา่คันละ 2 คน ประมาณ 30 นาท ีลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเกา่ๆ ชมบา้น
เกา่ทอีนุรักษ์ไวป้ระมาณ 2,000 หลัง  เดนิทางสูร่า้นยางพารา สนิคา้ผลติทมีชีอืเสยีงของประเทศจนี 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร * สกุสีมนุไพร+นําจมิไทยสตูรเด็ด 

  สง่ทา่นชอ้บปิงทถีนนคนเดนิ “หวังฝจูงิ” 

  พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทเีจ็ด ปกักงิ-รา้นชา-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านผ่านชม “สนามกฬีารังนกโอลมิปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก 
“โคลอสเซยีม” ความจุ 91,000 ทนัีง ไดใ้ชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันปักกงิโอลมิปิก 2008 มลีักษณะ
ภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทมีโีครงตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไม ้ห่อหุม้เพดานและผนังอาคารททํีา
ดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสแีดง ผ่านชม “สระว่ายนําแห่งชาตโิอลมิปิก” มี
รูปลักษณ์คลา้ย “กอ้นนําสเีหลยีมขนาดใหญ”่ ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง ดูเหมอืน
ฟองนําทเีคลอืนไหวอยูต่ลอดเวลาและสามารถตา้นทานกบัแรงสนัสะเทอืนอนัเกดิจากแผน่ดนิไหวได ้** 
ขับรถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและสระว่ายนําภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน/ไม่มี
คา่บตัร) 
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  นําทา่นไปชมิชาอวูห่ลงของปักกงิและชาทมีชีอืเสยีงอนื ๆ 

  ชอ้บปิงท ีตลาดรัสเซยี เพอืเลอืกซอืสนิคา้ขายสง่ราคาถูก เชน่ ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ นาฬกิา เป็น
ตน้ 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

17.50 น. อําลากรงุปักกงิ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 615 

22.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ–เซยีงไฮ/้/ปักกงิ-กรงุเทพฯ ชนัประหยดั / คา่ทพีัก 2 ทา่น 

ตอ่ หนงึหอ้งคู ่ / คา่ภาษีนํามนั+คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท+จนี 90 หยวน(รวม 2,900.-เชด้ ณ วันท ี22 ม.ิย.61) / 
ค่าวซีา่ประเทศจนี (กรุ๊ป800.-) / ค่ารถไฟด่วน เซยีงไฮ-้ปักกงิ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตาม
สถานทีท่องเทียวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเขา้ชมสถานทที่องเทียวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางนําหนัก
กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ทมีนํีาหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม / ค่าประกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตาม
กรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิ
ไกดท์อ้งถนิ+คา่ทปิหัวหนา้ทัวร(์รวม 230 หยวน) / ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้
ถือหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวีซ่าเดยีวและในกรณีทสีถานฑูตจีนยกเลกิวีซ่ากรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านทีสถานฑูตไม่
อนุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีี
ระบใุนโปรแกรมไดท้ัน อนัเนอืงมาจากภยัธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะไมม่ี
การคนืเงนิใดๆ ทังสนิ แต่ทังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ
ชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไข
ตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
มกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ หรอืทกีารปรับ
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตาม สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – หักคา่ใชจ้า่ย 7,000 บาท/ทา่น  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วัน - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 เกบ็คา่บรกิาร 75%  วัน -ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6วัน เก็บ
คา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิ และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวใน ต่างประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบ 
 - ต่อความเสยีหายต่างๆ ทอียูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล  เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ การยกเลกิเทียวบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึ ทังทางตรง หรือ
ทา งอ อ้ ม  เช่น  ก า ร เ จ็บ ป่ ว ย  ก า รถู ก ทํ า ร ้า ย  ก า รสูญ หาย  ค ว ามล่ าช า้  ห รือ  จ ากอุบั ติ เ หตุ ต่ า ง ๆ ฯ ลฯ   
 - ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนื 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 
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หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนืค่าธรรมเนียม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไม่เหมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 
 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  
 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ่ 70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบั

ประเทศ (เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation 
and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, 
อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาด เจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุ ในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย แต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 


