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รหัสโปรแกรม : 12832 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

เทยีนสนิ ปกักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้ 

6 วนั 4 คนื 

 ซุปตำร.์.. รวมมติรมหำนคร 
ก ำหนดกำรเดนิทำง พฤษภำคม – ตลุำคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 XWTSN02 ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 

รวม 

 

โดยสำยกำรบนิ NOKSCOOT  

 ก ำแพงเมอืงจนี.. หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก  
 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ.. หนึง่ในจตัรุสัทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 
 หำดไวท่ำน... หำดในต ำนำน เจำ้พอ่เซีย่งไฮ ้
 รำ้นกำแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทีส่ดุในโลก 
 พเิศษสดุ!! ..น ัง่รถไฟควำมเร็วสงูจำกปกักิง่-เซีย่งไฮ ้ 
 เมนูพเิศษ !! เป็ดปกัก ิง่ สกุ ีม้องโกล ไกแ่ดง และเสีย่วหลงเปำ 

วนัเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทำ่นตอ่หอ้ง 
รำคำเด็ก  

อำย ุ2-18 ปี 
พกัเดีย่ว 

28 พฤษภำคม – 02 มถินุำยน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

04 - 09 มถินุำยน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

11 - 16 มถินุำยน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

18 - 23 มถินุำยน 2562  13,888.- 16,888.- 4,500.- 

25 - 30 มถินุำยน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

02 - 07 กรกฎำคม 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

09 - 14 กรกฎำคม 2562 16,888.- 19,888.- 4,500.- 

16 - 21 กรกฎำคม 2562  

(วนัอำสำฬบชูำ) 
17,888.- 20,888.- 

4,500.- 

23 - 28 กรกฎำคม 2562  

**วนัเฉลมิพระชนมพรรษำรชักำลที ่10** 
17,888.- 20,888.- 

4,500.- 

06 - 11 สงิหำคม 2562  (วนัแม)่ 17,888.- 20,888.- 4,500.- 

13 - 18 สงิหำคม 2562   16,888.- 19,888.- 4,500.- 

20 - 25 สงิหำคม 2562   15,888.- 18,888.- 4,500.- 

27 สงิหำคม – 01 กนัยำยน 2562   16,888.- 19,888.- 4,500.- 

03 - 08 กนัยำยน 2562   14,888.- 17,888.- 4,500.- 

10 - 15 กนัยำยน 2562   15,888.- 18,888.- 4,500.- 

17 - 22 กนัยำยน 2562   15,888.- 18,888.- 4,500.- 

24 - 29 กนัยำยน 2562   15,888.- 18,888.- 4,500.- 

15 – 20 ตลุำคม 2562   17,888.- 20,888.- 4,500.- 

22 – 27 ตลุำคม 2562  

 (วนัปิยมหำรำช) 
18,888.- 21,888.- 4,500.- 



 XWTSN02 ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 

รวม 

 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทำ่น   
คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ 400 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่ 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหำนคร(ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง)-ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิทยีนจนิปินไห-่ปกักิง่ 

 

08.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประต ู5 เคำทเ์ตอร ์6 สำยกำรบนิ

นกสกูต๊ (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.20 น. ออกเดนิทำงสู ่นครเทยีนสนิ ประเทศจนี โดยสำยกำรบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW880 

(ใชร้ะยะเวลำบนิประมำณ 4 ช ัว่โมง 30 นำท)ี 

(คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหนำ่ยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.00 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิทยีนจนิปินไห่ นครเทยีนสนิ ประเทศจนี (เวลำทอ้งถิน่
ประเทศจนี เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู่ นครปกักิง่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ช ัว่โมง) 1 ใน 4 เมอืงหลวงเกา่ของ
จนี และไดรั้บเลอืกใหจ้ดัการแขง่ขนัโอลมิปิกฤดรูอ้นปี 2551 เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั  โรงแรม YIFU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว (ไมม่บีรกิำรอำหำรค ำ่) 

วนัทีส่อง      จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงัตอ้งหำ้มกู-้พระรำชวงัฤดรูอ้นอีเ้หอหยวน-รำ้นไขม่กุ 

 รำ้นหมอนยำงพำรำ-ชมกำยกรรมปกักิง่ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or 

Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยูใ่จกลางกรุงปักกิง่ เป็น

จัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มเีนือ้ที ่2.5 ตารางกโิลเมตร สามารถ

บรรจุคนไดถ้งึ 2 ลา้นคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศห์มงิ เดมิมชีือ่ว่าเดมิว่า “เฉงิเทยีนเหมนิ” ต่อมาในปี

ค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จือ้แห่งราชวงศช์งิมกีาร

บรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” 

มาถงึปัจจบุนั 

http://bit.ly/2NMk5YE


 XWTSN02 ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 

รวม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง (Imperial 

Palace or Forbidden City) ตัง้อยูด่า้นหลังจัตรัุสเทยีน

อนัเหมนิ แผนผังเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ มปีระตวูัง 4 ประต ู4 

ทศิ มพีืน้ทีท่ัง้หมด 724,250 ตารางเมตร มตี าหนักนอ้ย

ใหญ่ถงึ 9,999 หอ้ง สรา้งในสมัยพระเจา้หย่งเล่อแห่ง

ราชวงศห์มงิ เมือ่ปี ค.ศ. 1406 เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ์

แห่งราชวงศ์หมงิและชงิ รวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ มกีาร

บรูณะซอ่มแซมไปหลายครัง้ แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดมิ มี

ความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุดและรักษาไวไ้ดด้ีที่สุด 

รวมทัง้มปีระวัตทิีย่าวนานทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ พระรำชวงัฤดูรอ้นอีเ้หอหยวน (Summer Palace) ตัง้อยู่ในเขตไห่เตีย้น 

ห่างจากตัวเมอืงปักกิง่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร กษัตรยิร์าชวงศช์งิ ทรงใชเ้ป็นที่

เสด็จแปรพระราชฐานหนคีวามรอ้นจากพระราชวังหลวงทีปั่กกิง่ในฤดูรอ้น มาประทับทีพ่ระราชวังฤดู

รอ้นแหง่นี ้เป็นทีย่อมรับกนัวา่อทุยานแหง่นีเ้ป็นอทุยานหลวงทีง่ดงามทีส่ดุของจนี มทีะเลสาบคนุหมิ

งซึง่ในฤดูหนาว จะมลีักษณะเป็นน ้าแข็ง สามารถลงไปเดนิเล่นกันไดเ้ลยทเีดยีว หากไดม้าเยอืน

พระราชวังฤดรูอ้นในฤดหูนาว ก็จะท าใหไ้ดส้ัมผัสบรรยากาศ

โรแมนตคิในอกีรูปแบบหนึง่ ทีม่คีวามสวยงามไม่แพก้ารมา

เทีย่วในสถานทีแ่หง่นีใ้นฤดอูืน่ๆ 

น าทา่นชม รำ้นไขม่กุ (Pearl shop) ประเทศทีผ่ลติไขม่กุ
น ้าจดืรายใหญท่ีส่ดุในเวลานี ้ใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืกซือ้

ตามอธัยาศัย 

น าท่านชม รำ้นหมอนยำงพำรำ (Rubber Pillow 

Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอน
เพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ  

ค ำ่  บรกิำรอำหำค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่  

(3)   

น าทา่นชม กำยกรรมปกักิง่ (Beijing Acrobatics Show) ซึง่มกีารแสดงหลายหลายชดุ แตล่ะ

การแสดงจะแตกต่างกันไป อาทเิช่น โชว์หมุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ ส่วนไฮไลท ์คือการขับ

มอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คันวนอยูใ่นพืน้ทีจ่ ากดั 

ทีพ่กั  โรงแรม YIFU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว 

วนัทีส่ำม       รำ้นหยก-ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจหียงกวน-พพิธิภณัฑภ์ำพ 3 มติ-ิผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 น าทา่นชม รำ้นหยก (Jade Shop) ชาวจนีมี

ความเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่กวา่ทองและ

เพชร เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ีไ่ดม้าครอบครอง ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดับน าโชคตาม

อธัยาศัย 

 น าท่านเดนิทางสู่ ก ำแพงเมอืงจนีด่ำนจหียง

กวน (Great Wall of China) 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลก สรา้งเมือ่กว่า 2,500 ปีมาแลว้ 

ตัง้แตก่อ่นสมยัของจิน๋ซฮีอ่งเต ้จักรพรรดอิงคแ์รก

ในประวัตศิาสตรจ์นี จุดประสงคก์็เพือ่ป้องกันการ

รกุรานจากชนเผา่ทางตอนเหนอื โดยมกีารกอ่สรา้ง

เพิม่เตมิโดยฮอ่งเตอ้งคต์่อมาอกีหลายพระองค ์จน

ส าเร็จในทีส่ดุ ก าแพงเมอืงจนีถอืเป็นงานกอ่สรา้งที่

มหัศจรรยท์ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกเท่าทีเ่คยมมีา ได ้

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี พ.ศ. 2530 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ 

สกุ ีม้องโกล  (5)   

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่ TELIHUA ART 3D 

GALLERY เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงาน

ศลิปะแบบ 3 มติ ิทีท่า่นสามารถถา่ยรปูเสมอืนอยู่

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530
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ในภาพจ าลองเหตกุารณ์นัน้ๆได ้ 
         น าท่าน ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิกรงันก (Bird s Nest Stadium) สนามกฬีาหลักทีใ่ชใ้น

การแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้นปี 2008 ตัง้อยูใ่จกลาง Olympic Complex จะเปิดไฟสวยงาม  
ค ำ่ บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

ทีพ่กั  โรงแรม YIFU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว 

วนัทีส่ ี ่     รำ้นป่ีเซยีะ-ตลำดหงเฉยีว-ปกักิง่-รถไฟควำมเร็วสงู-เซีย่งไฮ-้ซนิเทยีนตี ้ 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

น าทา่นชม รำ้นป่ีเซยีะ (Pi Xiu) สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกบัโชคลาภ เงนิทองของชาวจนี เหมาะส าหรับ

ทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดหงเฉยีว (Hongqiao Market) ตัง้อยูใ่จกลางของกรุงปักกิง่ อยูท่างทศิ

ตะวันออก ของหอฟ้าเทยีนถาน ชือ่จรงิ ๆ ของทีน่ี่คอื ตลำดมุกหงเฉยีว ปัจจุบันมทีัง้หมด 8 ชัน้ 

เป็นชัน้เหนือพื้นดนิ 5 ชัน้และชัน้ใตด้นิ 3 ชัน้ มพีื้นที่รวม 32,000 ตารางเมตร มขีองก็อป พวก

กระเป๋า รองเทา้ สนิคา้ไอท ีเป็นตน้ อกีทัง้มสีนิคา้หลากหลายกวา่ตลาดรัสเซยี 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (8) 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สถำนรีถไฟปกักิง่ เพือ่โดยสาร รถไความ

เร็วสงู สู ่เซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4  -5 ช ัว่โมง) 
เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงู ทีม่คีวามยาว ทัง้หมด 1,318 

กโิลเมตร และวิง่ผา่นปักกิง่ เทยีนจนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮยุ 

เจยีงซแูละเซีย่งไฮท้ัง้หมด 7 เมอืง  

(หมำยเหต ุ: กระเป๋ำเดนิทำงและสมัภำระทกุชิน้ ลกูคำ้

ตอ้งเป็นผูจ้ดักำรและดแูลเอง... เพือ่ควำมสะดวกและ

รวดเร็ว)  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (9) 

 น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ เ ป็นอีกจุดที่มีความ

คลาสสกิของมหานครเซีย่งไฮ ้ท่ามกลางความวุ่นวายของเมอืงใหญ่แห่งนี้ ยา่นซนิ เทยีน ตี ้จะท า

ใหค้ณุหลดุออกมาจากความยุง่เหยงิเหลา่นัน้ ดว้ยตกึและอาคารเกา่แก ่หา้งรา้นคา้ตา่ง ๆ ตกแตง่ให ้

มบีรรยากาศทีอ่บอุ่นคลา้ยกับในยุโรป มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดน่ั้งเล่น อ่านหนังสอืเพลนิ ๆ 

มากมาย  

ทีพ่กั  โรงแรม Venus International Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว 
 
วนัทีห่ำ้     รำ้นผำ้ไหม- ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หำดไวท่ำน-ถนนนำนกงิ-รำ้นนวดเทำ้(บวัหมิะ) 

   รำ้นกำแฟ Starbucks-ตลำดเฉงิหวงัเมีย่ว-ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิำ่งไหผู่ต่ง 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (10) 

น าท่านชม รำ้นผำ้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม 

เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

น าทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแมน่ ้าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ 

น าท่านเดนิทางสู่ หำดไว่ทำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตก

ของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “พพิธิภัณฑ์

นานาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่ง

ไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคาร

ทีส่ าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่

ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย 

เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้การ

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 

เป็นที่ตั ้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร 

โรงแรม และส านักงานใหญ ่

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ !! ไกแ่ดง (11) 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนำนกงิ ถนนแหง่นี้เปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอืยา่นออรช์ารด์ 

ของสงิคโปร ์ถนนนีม้คีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งนี้เป็น

ยา่นทีค่กึคักและทันสมยัทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ 
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น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นนวดเทำ้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จ้ัก

กันดีในชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา

สามญัประจ าบา้น 

น าท่านเดนิทางสู ่รำ้นกำแฟ Starbucks Reserve Roastery สตำรบ์คัสส์ำขำใหมท่ีน่คร

เซี่ยงไฮ้ มาพรอ้มกับความยิง่ใ  หญ่อลังการ 

ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุใน

โลก เปิดใหบ้รกิาร เมือ่วันที ่6 ธันวาคม 2560 

มเีครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 

รวมทั ้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว 

นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ใน

ส่วนเบเกอรี่ที่ใชช้ ื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการ

ร่วมมอืกับรา้นเบเกอรีช่ ือ่ดังจากอติาล ีและเป็น

สาขาแรกในเอเชยี มกีารท าขนมกันสดๆ ใหม่ๆ 

ทีร่า้นทุกวันมากกว่า 80 ชนดิ โดยเชฟชาวจนี

มากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์บัคสย์ังน า

เทคโนโลย ีAR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ โดย

ร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อ

โทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคั่วกาแฟ ก็จะมี

รายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขึน้ในโทรศัพท ์และลูกคา้ยัง

ไดส้นุกสนานไปกบัการจอ่โทรศัพทไ์ปยงัจดุตา่งๆ 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกัน

ว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่า 

ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหารพื้นเมอืงที่

แสดงถงึเอกลักษณ์ของ ชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสาน

ระหว่างอดีตและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่าน

สนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ !! เสีย่วหลงเปำ  (12) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิำ่งไหผู่ต่ง  

วนัทีห่ก      ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิำ่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหำนคร  (ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง) 

 

02.20 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบนิ NOK SCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW857  

 (คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหนำ่ยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทำ่น   
คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ 400 บำท/ทรปิ/ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่ 

 
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคำ้พืน้เมอืง ในนำมของรำ้นรฐับำล คอื รำ้น

ไขม่กุ, รำ้นยำงพำรำ, รำ้นหยก, รำ้นบวัหมิะ, รำ้นป่ีเซยีะ ซึง่จ ำเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพรำะมผีล

กบัรำคำทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จงึอยำกเรยีนชีแ้จงลกูคำ้ทกุทำ่นวำ่ รำ้นรฐับำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถำ้หำกลูกคำ้

ไมม่คีวำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลทุกเมอืง หรอืหำกทำ่นตอ้งกำรแยกตวัออกจำกคณะ  ทำงบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 700 หยวน/ทำ่น/รำ้น 

 

**รำคำส ำหรบัลกูคำ้ทีไ่มต่อ้งกำรต ัว๋เครือ่งบนิ 9,888 บำท** 
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รำคำเด็กทำรก (อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 7,000.- 
รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีำ่ 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำร

เวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

กำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
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อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
× คำ่วซีำ่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขำ้ประเทศจนี ทำ่นละ 1,500 บำท  (ส ำหรบัพำสสปอตไ์ทย และเดนิทำง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทำ่น ัน้)   
× คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เดีย่วเขำ้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่ำงรฐับำลจนีประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรท ำวซีำ่เพิม่ ทำ่นละ 2,000 บำท** (หมำยเหต ุเนือ่งจำกศนูย์
ใหบ้รกิำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนีประจ ำกรงุเทพฯ  มกีำรประกำศปรบัขึน้คำ่ธรรมเนยีมกำรบรกิำรของ
ศนูยฯ์ วซีำ่จนีประจ ำกรงุเทพฯ โดยมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่วนัศกุร ์ที ่15 มนีำคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× คำ่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่ำนละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่ำน  ในสว่นคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์
ทำ่นละ 400 บำท ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
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× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คำ่ทวัรช์ำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บำท) จำกรำคำคำ่ทวัรป์กต ิ

 
เดนิทำงขึน้ต ำ่ 15 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 8,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง
แฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่
ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนั
เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมำยเหต ุ: กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั
ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 



 XWTSN02 ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 

รวม 

 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊   

 

 ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 รปูถำ่ยสหีนำ้ตรง 2 นิว้ จ านวน 2 รปู น ำสง่มำทีบ่รษิทั 

 

กำรท ำวซีำ่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส ำเนำพำสปอรต์ ตอ้งถำ่ยชดัเจน เห็นท ัง้ 2 ดำ้น  

ตำมตวัอยำ่งเทำ่น ัน้ !!  

กรณีลกูคำ้ไมส่ะดวกถำ่ยรปูพำสปอรต์สง่มำ สำมำรถสง่เลม่พำสสปอตต์วัจรงิมำใหก้บับรษิทัได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


