
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TG PRO
เซยีงไฮ้

 

TG PRO* 2 มหานคร
เซยีงไฮ-้ปกักงิ 7 วนั 6 
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จุดเด่น 

 เซยีงไฮ-้จูเจยีเจยีว-หอไขม่กุ-หุน่ขผึงึ-ERA-บฟุเฟ่ 6 ดาว CAFÉ BRIO 
 ปกักงิ-กําแพงเมอืงจนีดา่นปะตา้หลงิ+กระเชา้-หอฟ้าเทยีนถาน 
 จตัรุสัเทยีนอานเหมนิ-พระราชราชวงั-กายกรรมปกักงิ-สามลอ้หถูง  

 มหานครปักกงิ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองขนึตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลาง
การเมอืง วฒันธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และ คมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนือของทรีาบหัวเป่ย ในสมัยซโีจว

มชีอืเรยีกวา่ “ซอืจ”ี เป็นเมอืงหลวงของกก๊เยยีนในสมัยจงิกัว ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศ์

เหลยีว ปักกงิเป็นเมอืงหลวงต่อเนืองมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) สะสมวัฒนธรรมและมมีรดกทาง
ประวัตศิาสตรท์เีป็นสดุยอดของโลก ปักกงิไดรั้บการจัดตังเป็นเมอืงหลวงของจนียคุใหม่ในปี ค.ศ. 1949 ได ้
พัฒนาอยา่งรวดเร็ว ปัจจบุันปักกงิไมเ่พยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ แตย่ังแสดงถงึสภาพเมอืงททัีนสมัย 

 มหานครเซยีงไฮ ้เมอืงทใีหญ่ทสีดุของสาธารณรัฐประชาชนจนี ตังอยู่บรเิวณปากแม่นําแยงซเีกยีง การ
ปกครองขนึตรงกับรัฐบาลกลาง มที่าเรอืทมีจํีานวนเรือคับคังทสีดุในโลก] เซยีงไฮใ้นอดตีเป็นเพียงหมู่ บา้น
ชาวประมง แต่ในปัจจุบันเป็นเมอืงทมีคีนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากทสีดุในจีน รา้นคา้ สงิก่อสรา้ง รถ ยนต ์
จักรยาน และผูค้นมากมาย เป็นสงิทพีบเห็นไดม้ากในเมอืงน ีสัญลักษณ์ของเมอืงนี คอื ตน้เมเปิลทมีอีายเุกอืบ
รอ้ยปี ซงึปลกูโดยในสมัยทฝีรังเศสเขา้มายดึครองนครเซยีงไฮ ้

 รถไฟจนี ระบบรถไฟของจนีในชว่ง 100 ปี มกีารเปลยีนแปลงอยา่งมหาศาล เรมิวงิจากความเร็ว 70-80 กม.
ตอ่ชัวโมง จนปัจจุบันรถไฟในจนีสามารถวงิความเร็วสงูสดุไดก้วา่ 400 กม. ตอ่ชัวโมง (วงิจรงิ 350) และจะ
พัฒนาต่อใหส้ามารถวงิไดจ้รงิถงึ 500 กม./ชัวโมง ในอกีไมก่ปีีขา้งหนา้ รถไฟจนีแบง่ออกเป็นหลายประเภท 

แยกตามความเร็วและชนดิของรถไฟ 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 ใน

เสน้ทาง เซยีงไฮ-้ปักกงิ รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสนุ Bullet Trains Gaotie (高

铁) มคีวามเร็วสงูสดุ 300 กม. /ชวัโมง เป็นรถไฟเร็วทสีดุทเีปิดวงิในเสน้ทางน ีในขณะน ี
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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

18-24 ม.ค. 2561 33,900.- 6,500.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

15-21 ม.ีค. 2561 33,900.- 6,500.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

18-24 เม.ย. 2561 34,900.- 6,500.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

08-14 พ.ค. 2561 34,900.- 6,500.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

* ไมแ่จกกระเป๋า * ไมม่รีาคาเด็ก 

โปรดทราบ  
1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้
ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ ทา่นใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาเผอืเวลาและ
สอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 

 

2.หากสถานทตูจนีมกีารแจง้ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป จะตอ้งจ่ายสว่นตา่งของวซีา่กรุ๊ปเพมิทา่นละ 700 บาท  
3.การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจุใน
รายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม 
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

4.ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีาร
ตกลงเรืองการเก็บค่าใชจ้่ายทีเหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

 

การเดนิทาง 

 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 สวุรรณภมู-ิเซยีงไฮ-้ไวท่าน-รถไฟใตนํ้า-บฟุเฟ่ต ์ซฟีุ๊ ต   ✈ 🍽 
JAMES JOYCE 
COFFETEL HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว    

2 
เซยีงไฮ-้วดัหลงหวา-จเูจยีเจยีว+ลอ่งเรอื-รา้นผา้ไหม
กายกรรม ERA 
 

🍽 🍽 🍽 
JAMES JOYCE 
COFFETEL HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว   

3 เซยีงไฮ-้หอไขม่กุ-หุน่ขผีงึ-รา้นยา 
ปักกงิ(รถไฟความเร็วสงู) 🍽 🍽 🍽 

EXPRESS BY 
HOLIDAYINN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 
ปักกงิ-เทยีนอันเหมนิ-กูก้ง-ผา่นชมตกึไขม่กุ 
หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นไขม่กุ-กายกรรมปักกงิ 🍽 🍽 🍽 

EXPRESS BY 
HOLIDAYINN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 ปักกงิ-วดัลามะ-สามลอ้หถูง-หวงัฝจูงิ 🍽 🍽 🍽 
EXPRESS BY 
HOLIDAYINN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

6 คนุหมงิ-วดัหยวนทง-สวุรรณภมู ิ 🍽 🍽 🍽 
EXPRESS BY 
HOLIDAYINN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

7 ปักกงิ-รา้นชา-ตลาดรัสเซยี-สวุรรณภมู ิ 🍽 🍽 ✈ - 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู-ิเซยีงไฮ-้ไวท่าน-รถไฟใตน้ํา-บฟุเฟ่ต ์ซฟีุ๊ ต   

08.00 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 (เกาะ D) เคาเตอรส์ายการ
  บนิไทย **จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้อีาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู3-4 

10.35 น. เดนิทางไปมหานครเซยีงไฮ ้โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 664  

15.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิผู่ตง เซยีงไฮ ้มหานครทีใหญ่ทีสุดของประเทศจีน ทีไดรั้บการพัฒนา
เจรญิรุง่เรอืงจนถกูขนานนามวา่ “ปารสีตะวนัออก” เซยีงไฮเ้ป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและ 
 เศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใตม้พีืนท ี6,200 ตรกม. มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ  14  
 ลา้นคน ทังยังเป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
 เมอืง แลว้เดนิทางสูต่ัวเมอืง 

     

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร * CAFÉ BRIO RESTAURANT 

  ลองลมิอาหาร อาหารทะเลสด อาหารจนี เกาหล ีญปีุ่ น ฯลฯ  ชมิกา้มปูหมิะ รังนก หูฉลาม 
หอยแมลงภูน่วิซแีลนด ์หอยเชลล ์กุง้สดๆ ปลาแซลมอน  ตมิซํา ฯลฯ ฟร ีไวน์ เครอืงดมื เตมิได ้
ตลอด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นําท่านสูห่าดเจา้พ่อเซยีงไฮ ้(หาดไว่ทัน) ตน้กําเนิดอันลอืชอืของตํานานเจา้พ่อเซยีงไฮ ้
  เป็นถนนทสีวยงามอันดับหนงึของเมอืงเซยีงไฮ ้ผา่นชมเขตเชา่ของประเทศตา่งๆในสมัย 
  อาณานคิม พรอ้มชมอาคารสงู ตระหงา่น ซงึเป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

    

    นําทา่นนังรถรางไฟฟ้าใตนํ้า ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์มคีวามยาว 646.70 เมตร รถราง 
   ขบวนน ีสามารถรบั-สง่นกัทอ่งเทยีวไดถ้งึชวัโมงละ 5,280 คน ตนืตากบัเทคโนโลย ี
   ไฮเทคของจนีท ีคณุนกึไมถ่งึ 

 พกัท ีJAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว   

ราคารวม  * คา่ตัวเครอืงบนิ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เซยีงไฮ ้// ปักกงิ-กรุงเทพฯ * คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป) 800 บาท
ต่อคน * ค่าภาษีสนามบนิไทย, ภาษีสนามบนิจนี *รวมประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตาม
กรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทกุวนัทอ่งเทยีว  

หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
/ ราคาอาจมกีารปรับเปลยีนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอื สายการ
บนิขนึราคาค่าธรรมเนียมตา่งๆ และ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาคา่บัตรสถานทที่องเทยีวตา่งๆ / ครบ 
16 ท่าน ออกเดนิทางและมหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ / คา่บรกิารยังไม่รวมค่าทปิ
ไกดท์อ้งถนิ 80 หยวน และ ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 80 หยวน คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์70 หยวน 
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วนัทสีอง  เซยีงไฮ-้วดัหลงหวา-จเูจยีเจยีว+ลอ่งเรอื-รา้นผา้ไหม-กายกรรม ERA 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําทา่นไปไหวพ้ระท ี“วดัหลงหวา” วดัพทุธทมีปีระวตัยิาวนานกวา่ 1,700 ปี สรา้งในยคุ 3 ก๊ก 
ชว่งปลายราชวงศถั์ง นมัสการเจดยีห์ลงหัว ชมวหิารพระศรอีรยิะเมตรัย วหิารเง็กเซยีนฮ่องเต ้
วหิารจอมปราชญ ์วหิาร 3 อรหันต ์และสงิกอ่สรา้งสวยงามมากมายภายในวัด * แวะเลอืกซอื ใบ
ชากอ้น “ผเูออ่ร”์ สนิคา้ OTOP ขนึชอืของจนี แลว้เดนิทางสูเ่วนีสโบราณ “จูเจยีเจยีว” (1.30 
ชวัโมง)  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร  

  นําชม “จเูจยีเจยีว” ชมุชนรมินําชาวเจยีงหนานโบราณ นังเรอืชมบา้นเรอืนและชมวถิชีวีติของ
ชาวบา้นรมินําทใีชเ้รอืเป็นพาหนะในการเดนิทาง (รวมคา่เรอืแลว้) แลว้เดนิทางกลับเซยีงไฮ ้ 

 เดนิทางกลบั เซยีงไฮ ้* แวะรา้นผา้ไหมใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืผา้ไหมคณุภาพ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีัตตาคาร 

19.15 น.   ชมกายกรรมรูปแบบใหมล่งทุนสงูนับรอ้นลา้นหยวน ERA INTERSECTION OF TIME 

ประกอบเสยีงสไีฮเทค ผาดโผนเรา้ใจ ชมการแสดงชดุ กงลอ้มเิลเนยีม มอเตอรไ์ซดไ์ตล่กูโลก 
ไมก้ระดกเด็กแนว ปุ้ มปุ้ ยโอง่มังกร ฯลฯ หมายเหต ุหากไมส่ามารถจัดใหเ้ขา้ชมกายกรรมใน 3 
วันหยุดใหญ่ของจนี เชน่ วันตรุษจนี วันแรงงาน วันชาต ิทางบรษัิทฯ จะจัดใหช้มกายกรรมชดุ
อนืแทน เชน่ กายกรรมหวา่นผงิ (WANPING) หรอืกายกรรมเซยีงไฮแ้ทน   

 พกัท ีJAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว   

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําท่านขนึหอไขม่กุชมววิเมอืงเซยีงไฮ ้หอไขม่กุเป็นหอสง่โทรทัศน์ทสีงูทสีดุในเอเชยีและ
สงูเป็น อันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซยี สงู 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสา
ปลอ่งกลวงมลีฟิทค์วามเร็ว 7 เมตร/ 1 วนิาท ี

  นําชมพพิธิภัณฑห์ุ่นขผีงึ ทเีล่าประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงเซยีงไฮ ้ตังยุครอ้ยปีทผี่านมา
จนถงึยคุสงครามฝินเรอืยมาจนถงึ เซยีงไฮย้คุใหมท่มีแีตค่วามเจรญิกา้วหนา้ 

  แวะรา้นยาสมุนไพรนวดฝ่าเทา้ ชมและเลอืกซอืสมุนไพรจนีทมีชีอืเสยีงมานานนับพันปี ฟัง
การวนิจิฉัยโรคโดยผูเ้ชยีวชาญ  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร 

  รถไฟจนี ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลียนแปลงอย่างมหาศาล เริมวงิจาก
ความเร็ว 50-80 กม.ตอ่ชวัโมง จนปัจจุบันรถไฟในจนีสามารถวงิความเร็วสงูสดุไดก้วา่ 400 กม. 
ตอ่ชัวโมง (วงิจรงิ 350) และจะพัฒนาต่อใหส้ามารถวงิไดจ้รงิถงึ 500 กม./ชวัโมง ในอกีไมก่ปีี
ขา้งหนา้ รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น 

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 เป็นรถไฟทเีร็วทสีดุทเีปิดวงิในเสน้ทางน ีในขณะน ี
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ชว่งบา่ย โดยรถไฟความเร็วสงูตัวใหม่ลา่สดุ เรมิเปิดวงิปลายเดอืนมถิุนายน 2554 มคีวามเร็วสงูสดุ 300 

กม./ชวัโมง Electric Multiple Units (EMU) Train, ขบวนท ี......... นําท่านเดนิทางสูม่หานคร
ปักกงิ ในระยะทาง 1,463 กโิลเมตร ในเวลาประมาณ 5 ชวัโมง 

 หมายเหต ุ* ทางบรษัิทจัดจา้งพเิศษใหค้นขนสมัภาระของท่านไปถงึประตรูถไฟ โดยไดร้วมคา่
ขนสัมภาระ 10 หยวน / สัมภาระ 1 ชนิ * หากท่านฝากขนกระเป๋าเกนิกว่า 1 ชนิ ค่าใชจ้่าย
สว่นเกนิเจา้ของสัมภาระ จะตอ้งเป็นผูจ้่ายดว้ยตนเอง * กระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะทจีะใช ้
เดนิทางดว้ยรถไฟ เพราะไม่มีทีวางสัมภาระเพียงพอ กระเป๋าลอ้ลากคันชักขนาดกลาง เป็น
กระเป๋าทสีะดวกทสีดุ ในการททีา่นจะเข็นผา่นเอ็กซเรย ์และขนึ-ลงบันไดเลอืน 

........ น. เดนิทางถงึสถานีรถไฟปักกงิ (ทางบรษัิทจัดจา้งพเิศษใหค้นขนสัมภาระของท่านจากรถไฟ-รถ
บัส โดยไดร้วมคา่ขนสัมภาระ 15 หยวน / สมัภาระ 1 ชนิ * หากทา่นฝากขนกระเป๋าลงจากรถไฟ
เกนิกวา่ 1 ชนิ คา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิผูฝ้ากขนจะตอ้งเป็นผูจ้า่ยดว้ยตนเอง)  

หมายเหต ุรถไฟอาจมกีารเปลยีนแปลง ถา้จองไดร้ถไฟขบวนนจีะมาถงึปักกงิในเวลาประมาณ 
19.00 น. 

20.00 น.  อาหารคําวันนีจะจัดทภีัตตาคารในตัวเมอืงปักกงิ แตถ่า้ขบวนรถไฟมาถงึคํากวา่นันจะจัดอาหาร
เย็นแบบกลอ่งบรกิารใหบ้นรถไฟ  

 พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี ปกักงิ-เทยีนอนัเหมนิ-กูก้ง-ผา่นชมตกึไขม่กุ-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นไขม่กุ-กายกรรม
ปกักงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านสูจั่ตุรัสเทยีนอันเหมนิ จัตุรัสทใีหญ่ทสีดุในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม ่
สถานทจัีดงานพธิเีฉลมิฉลองเนอืงในโอกาสพเิศษตา่งๆ บันทกึภาพเพอืเป็นทรีะลกึกับอนุสาวรยี์
วรีชน ศาลาประชาคม และ หอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  นําท่านผ่านประตูเขา้สู่พระราชวังตอ้งหา้ม“กูก้ง” สถานทวี่าราชการและทปีระทับของ
จักรพรรด ิ24 พระองค ์ในสมัยราชวงศ์หมงิและชงิ นําชมโบราณสถาน และสงิก่อสรา้งทคีง
คุณค่าทางประวัตศิาสตรท์สีรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่อาคารเครอืงไมท้ี
ประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชันใน หอ้ง
บรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ไีมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร  

  ผ่านชม “โรงละครแห่งชาตปัิกกงิ” (ตกึไขน่ก) ตังอยู่ใกลก้ับจัตุรัสเทียนอันเหมนิ มเีนือท ี
490,485 ตารางฟตุ โครงสรา้งภายนอกตกึไขป่ระกอบขนึจากกระจกผสมไทเทเนียม “พอลอัง
โตร” ผูอ้อกแบบชาวฝรังเศสจงใจใหส้ถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขนึมาท่ามกลางถนนและตกึราม
แบบโบราณ โรงละครแห่งชาตแิห่งนีแบ่งพืนทีเป็นโรงโอเปร่า 2,416 ทีนัง คอนเสริ์ตฮอล 
2,017 ทนัีง และโรงภาพยนต ์ 1,040 ทนัีง พนืผวิของผนังทีกงึโปร่งแสงจะทําใหผู้ค้นทเีดนิ
ผ่านไปมาในตอนกลางคืน จะมองเห็นการแสดงวับๆแวมๆดา้นใน ซงึเป็นลักษณะเด่นของ
สถาปัตยกรรมแหง่น ี **แวะเลอืกซอืไขม่กุ ครมีไขม่กุบํารงุผวิ ททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีง
ในทะเลสาบ 

  นําทา่นเดนิทางสูห่อบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยาดา
แบบป้ายบรรพบรุษุของจักรพรรดใินสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง  
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18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีัตตาคาร  

 หลังอาหารนําทา่นชมกายกรรมปักกงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 
พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทหีา้ ปกักงิ-ผเีซยีะ-กาํแพงปะตา้หลงิ-รา้นหยก-อวเีหอหยวน-THE PLACE 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  เดนิทางสูช่านเมอืงปักกงิ ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืเป็นของฝากลําคา่ของปักกงิ หยกจนีทขีนึ
ชอื เลอืกซอื กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ ซงึเป็นเครอืงประดับนําโชค  

  เดนิทางตอ่สูกํ่าแพงเมอืงจนี สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง ทสีรา้งขนึดว้ยแรงงาน

ของคนนับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครังแรกเมอืประมาณกวา่ 2,000 ปีกอ่น โดย
จักรพรรดจินิซ ีผูร้วบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผน่ ตัวกําแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กัน
วา่ถา้นําวัสดุทใีชก้่อสรา้งกําแพงแห่งนมีาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะได ้
กําแพงทมีคีวามยาวรอบโลก  

หมายเหต ุนําท่านชมกําแพงเมอืงจนี “ดา่นปะตา้หลงิ” ดา่นใหญใ่นเขตชานเมอืงปักกงิ ทมีชีอื
ทสีดุ (รวมคา่กระเชา้ขนึ-ลงกําแพงเมอืงจนี) 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร กอ่นเดนิทางกลับเขา้เมอืงปักกงิ แวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวก
เป่าฟู่ หลงิ“บัวหมิะ”ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง 

 แลว้นําทา่นสูป่ระตชูยัปักกงิ แวะชมผซีวิ ลกูมงักรตัวท ี9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย  
  นําท่านชมพระราชวังฤดูรอ้นอวเีหอหยวน อุทยานทใีหญ่ทสีุดของประเทศจีน สรา้งขนึเมอื

ประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิทขีดุขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนาง
ซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ  ูเรอืหนิออ่น 

  นําชมย่านชอ้บปิงไฮโซใจกลางกรุงปักกงิ www.theplace.cn/index.html ซอืเม่าเทียน

เจยี"The Place" 世贸天阶 หา้งใหมต่กแตง่หรูหรา ขายซอืสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดัง ชม SKY 

SCREEN ยาว 2,296 ฟตุ กวา้ง 88 ฟตุ สงู 80 ฟตุ เป็น LED SCREEN จอยักษ์เพดานแบบชนิ
เดยีวทใีหญท่สีดุในโลก    

 พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีก ปกักงิ-วดัลามะ-สามลอ้หถูง-หวงัฝจูงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นไหวพ้ระทวีดัลามะ หรอืพระราชวงัยงเหอกง ซงึในอดตีเคยเป็นพระราชวงัเกา่ทปีระทับ
ของจักรพรรดหิยง่เจนิ องคช์ายสแีหง่ราชวงศช์งิ และเป็นพระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลง 
ต่อมาไดต้่อเตมิสรา้งเป็นวัดลามะ นําท่านนมัสการองคพ์ระพุทธเจา้ปรางคอ์ดตี ปัจจุบัน และ
อนาคต เพือเป็นสริิมงคล ชมพระพุทธรูปไมแ้กะสลักจากไมจั้นทร์มีความสูงถึง 26 เมตร 
แกะสลักดว้ยไมจั้นทร์หอมทังตน้ ยาว 33 เมตร เสน้ผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ใชเ้วลาในการ
แกะสลักกวา่ 10 ปี ถกูบันทกึไวใ้นกนิเนสบุค๊วา่เป็นพระสลักจากไมจั้นทรอ์งคใ์หญท่สีดุในโลก  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร 

  นําทา่นนังสามลอ้ถบี “หถูง” ชมเขตบา้นเกา่ปักกงิ หถูงเป็นชอืเรยีกตรอกซอกซอย ทสีรา้งขนึ
ในสมัยราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท ี13) สงิปลกูสรา้งในหถูงสว่นใหญเ่ป็นบา้นจนีแบบโบราณ ที
เรยีกวา่ “ซอืเหอเยวยีน” เป็นบา้นชนัเดยีว มลีานอยูต่รงกลาง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทัง 4 ทศิ 
ใหท้่านนังรถสามลอ้ชมเขตเมอืงเกา่คันละ 2 คน ประมาณ 30 นาท ีลัดเลาะชมตรอกซอกซอย 
สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบา้นเก่าทอีนุรักษ์ไวป้ระมาณ 2,000 หลัง  เดนิทางสูร่า้น
ยางพารา สนิคา้ผลติทมีชีอืเสยีงของประเทศจนี 
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18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีัตตาคาร * สกุสีมนุไพร+นําจมิไทยสตูรเด็ด 

  สง่ทา่นชอ้บปิงทถีนนคนเดนิ “หวงัฝจูงิ” 

  พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทเีจ็ด ปกักงิ-รา้นชา-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านผา่นชม “สนามกฬีารังนกโอลมิปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก 
“โคลอสเซยีม” ความจุ 91,000 ทนัีง ไดใ้ชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันปักกงิโอลมิปิก 2008 มี
ลักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทมีโีครงตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไม ้หอ่หุม้เพดานและ
ผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสแีดง ผ่านชม “สระว่ายนํา
แหง่ชาตโิอลมิปิก” มรีูปลักษณ์คลา้ย “กอ้นนําสเีหลยีมขนาดใหญ”่ ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟ
ลอนทําเป็นโครงร่าง ดูเหมือนฟองนําทีเคลอืนไหวอยู่ตลอดเวลาและสามารถตา้นทานกับ
แรงสันสะเทอืนอันเกดิจากแผ่นดนิไหวได ้** ขับรถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและสระวา่ยนํา
ภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน/ไมม่คีา่บัตร) 

  นําทา่นไปชมิชาอวูห่ลงของปักกงิและชาทมีชีอืเสยีงอนื ๆ 

  ชอ้บปิงที ตลาดรัสเซยี  เพอืเลอืกซอืสนิคา้ขายส่งราคาถูก เช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 
นาฬกิา เป็นตน้ 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

17.50 น. อําลากรงุปักกงิ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 615 

22.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพฯ 

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

อตัราคา่บรกิาร  พักหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 6,500 บาท * ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก  

อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ–เซยีงไฮ/้/ปักกงิ-กรุงเทพฯ ชนัประหยัด / คา่ที

พัก 2 ท่าน ตอ่ หนงึหอ้งคู ่ / คา่ภาษีนํามัน+คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท+จนี 90 หยวน / คา่วซีา่ประเทศ
จีน (กรุ๊ป) 800 บาท / ค่ารถไฟด่วน เซยีงไฮ-้ปักกงิ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตาม
สถานทที่องเทยีวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเขา้ชมสถานทที่องเทยีวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวาง
นําหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ทมีนํีาหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม / ค่าประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 
บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์

ค่าบรกิารไม่รวม   ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจากรายการ / ค่าทิป
คนขับรถ+ ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ+ค่าทปิหัวหนา้ทัวร(์รวม 230 หยวน) / ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสาร
ออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่เดยีวและในกรณีทสีถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืใน
บางกรณี บางทา่นทสีถานฑตูไมอ่นุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % 
และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบใุนโปรแกรมไดทั้น อันเนืองมาจากภัยธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ 
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทังสนิ แตทั่งนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุ
ไวใ้หก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางใน
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กรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สาํรองทนีงั  มัดจํา10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตาม สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วนั – หักคา่ใชจ้า่ย 7,000 บาท/ทา่น  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วนั - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 เก็บคา่บรกิาร 75%  วนั -ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6วนั 
เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทียวสายการบิน และ ตัวแทนการท่องเทียวใน 
ตา่งประเทศซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 
 - ต่อความเสยีหายต่างๆ ทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ 
ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯ   
 - ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนืองมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนื 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซี่ากรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีูป ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชัดเจน ถา้ถ่ายไม่ชัด-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป 
อาจใชไ้มไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  
หมายเหตุ การยนืวซี่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจีน ซงึกฎเกณฑก์ารยนื
คา่ธรรมเนยีม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการ
โดยไมท่ราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 
 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  
ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 
1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

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

กลับประเทศ (เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident 
Evacuation and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอันเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไส ้
เลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดย
เจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้
บตุร, การบาด เจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การ
ปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์
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คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนอืงจากประสบอบุัตเิหต ุ
ในระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัย แตเ่ป็นการสรุปขอ้มลูโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจ
และผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทุม
สวุรรณ ทโีทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกันภัยโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่าน
สามารถตดิต่อขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย 
ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอื
กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภัยอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 

 

 

 


