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จุดเด่น 

 เซยีงไฮ-้จเูจยีเจยีว-หอไขม่กุ-หุน่ขผึงึ-ERA-ปักกงิ-ปะตา้หลงิ (กระเชา้)-หอฟ้า 
 กายกรรมปักกงิ-สามลอ้หถูง-บฟุเฟ่ 6 ดาว Golden Jaguar 

 มหานครปกักงิ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นเมอืงขนึตรงต่อสว่นกลาง เป็นศนูยก์ลางการเมอืง 

วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และ คมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนือของทรีาบหัวเป่ย ในสมัยซโีจวมชีอืเรยีกว่า 
“ซอืจ”ี เป็นเมอืงหลวงของก๊กเยยีนในสมัยจงิกวั ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศเ์หลยีว ปักกงิ
เป็นเมอืงหลวงตอ่เนอืงมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) สะสมวัฒนธรรมและมมีรดกทางประวัตศิาสตรท์เีป็น
สุดยอดของโลก ปักกงิไดรั้บการจัดตังเป็นเมอืงหลวงของจนียุคใหม่ในปี ค.ศ. 1949 ไดพ้ัฒนาอย่างรวดเร็ว 
ปัจจบุนัปักกงิไมเ่พยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ แตย่งัแสดงถงึสภาพเมอืงททีันสมยั 

 มหานครเซยีงไฮ ้เมอืงทีใหญ่ทีสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตังอยู่บรเิวณปากแม่นําแยงซเีกียง การ

ปกครองขนึตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือทีมีจํานวนเรือคับคังทีสุดในโลก] เซยีงไฮใ้นอดีตเป็นเพียงหมู่ บา้น
ชาวประมง แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองทีมีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากทสีุดในจีน รา้นคา้ สงิก่อสรา้ง รถ ยนต ์
จักรยาน และผูค้นมากมาย เป็นสงิทพีบเห็นไดม้ากในเมอืงน ีสญัลักษณ์ของเมอืงน ีคอื ตน้เมเปิลทมีอีายเุกอืบรอ้ย
ปี ซงึปลกูโดยในสมยัทฝีรังเศสเขา้มายดึครองนครเซยีงไฮ ้

 รถไฟจนี ระบบรถไฟของจนีในชว่ง 100 ปี มกีารเปลยีนแปลงอยา่งมหาศาล เรมิวงิจากความเร็ว 70-80 กม.

ตอ่ชวัโมง จนปัจจบุนัรถไฟในจนีสามารถวงิความเร็วสงูสดุไดก้ว่า 400 กม. ต่อชวัโมง (วงิจรงิ 350) และจะพัฒนา
ต่อใหส้ามารถวงิไดจ้รงิถงึ 500 กม./ชัวโมง ในอกีไม่กปีีขา้งหนา้ รถไฟจนีแบง่ออกเป็นหลายประเภท แยกตาม
ความเร็วและชนดิของรถไฟ 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 เป็นรถไฟเร็วทสีดุทเีปิดวงิในเสน้ทางน ีในขณะน ี

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

18-24 ม.ค. 61 33,900 6,500 รวมวซีา่กรุ๊ป 

* ไมแ่จกกระเป๋า * ไมม่รีาคาเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 

โปรดทราบ  

ราคารวม  * ค่าตัวเครอืงบนิ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เซยีงไฮ ้// ปักกงิ-กรุงเทพฯ * ค่าวซีา่จนี (กรุ๊ป) 800 บาทต่อ
คน * คา่ภาษีสนามบนิไทย, ภาษีสนามบนิจนี *รวมประกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
* บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว  

หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / 
ราคาอาจมกีารปรับเปลยีนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอื สายการบนิขนึ
ราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานทที่องเทยีวต่างๆ / ครบ 16 ท่าน 
ออกเดนิทางและมหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกบัคณะ / คา่บรกิารยังไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 70 
หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 70 หยวน คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์70 หยวน 
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1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้
ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาเผอืเวลาและ
สอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 

2. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจใุน
รายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซอื
หรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

3. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุท่านรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตก
ลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู-ิเซยีงไฮ-้ไวท่าน-รถไฟใตน้ํา-GOLDEN JAGUAR 

08.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 (เกาะ D) เคาเตอรส์ายการบนิ
ไทย ** จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้อีาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู8 

10.35 น. เดนิทางไปมหานครเซยีงไฮ ้โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 664  

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิผู่ตง เซยีงไฮ ้มหานครทใีหญ่ทสีุดของประเทศจนี ทไีดร้ับการพัฒนาเจรญิ 
รุ่งเรอืงจนถูกขนานนามว่า “ปารสีตะวันออก” เซยีงไฮเ้ป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิ
ทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีนืท ี6,200 ตรกม. มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ  14  ลา้นคน ทังยัง
เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้นําท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง แลว้เดนิทาง
สูต่ัวเมอืง 

  นําทา่นสูห่าดเจา้พอ่เซยีงไฮ ้(หาดไวท่ัน) ตน้กําเนดิอนัลอืชอืของตํานานเจา้พ่อเซยีงไฮ ้เป็น

ถนนทสีวยงามอันดับหนงึของเมอืงเซยีงไฮ ้ผ่านชมเขตเชา่ของประเทศต่างๆในสมัยอาณานคิม 
พรอ้มชมอาคารสงูตระหงา่น ซงึเป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

  นําท่านนังรถรางไฟฟ้าใตนํ้า ลอดอุโมงค์เลเซอร ์มคีวามยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี

สามารถรับ-สง่นักทอ่งเทยีวไดถ้งึชวัโมงละ 5,280 คน ตนืตากบัเทคโนโลยไีฮเทคของจนีทคีณุนกึ
ไมถ่งึ 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  * GOLDEN JAGUAR RESTAURANT 

  ลองลมิอาหารกว่า 400 เมนู อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหล ีญปีุ่ น อติาเลยีน ไทย ฝรัง 

ฯลฯ  ชิมกา้มปูหิมะ รังนก หูฉลาม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุง้สดๆ 
ปลาแซลมอน  ขาแกะ ตมิซํา ฯลฯ ฟร ีไวน ์เครอืงดมื เตมิไดต้ลอด  

 พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทสีอง เซยีงไฮ-้ชากอ้น-วดัหลงหวา-จเูจยีเจยีว-รา้นครสิตลั-กายกรรม ERA 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําท่านไปไหวพ้ระท ีวัดหลงหวา วัดพุทธทมีปีระวัตยิาวนานกว่า 1,700 ปี สรา้งในยุค 3 ก๊ก 

ชว่งปลายราชวงศถั์ง นมัสการเจดยีห์ลงหัว ชมวหิารพระศรีอรยิะเมตรัย วหิารเง็กเซยีนฮ่องเต ้
วหิารจอมปราชญ ์วหิาร 3 อรหันต ์และสงิกอ่สรา้งสวยงามมากมายภายในวัด * แวะเลอืกซอื ใบ
ชากอ้น “ผูเอ่อร”์ สนิคา้ OTOP ขนึชอืของจนี แลว้เดนิทางสู่เวนีสโบราณ “จูเจยีเจยีว” (1.30 
ชวัโมง)  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

  นําชม “จเูจยีเจยีว” ชมุชนรมินําชาวเจยีงหนานโบราณ นังเรอืชมบา้นเรอืนและชมวถิชีวีติของ

ชาวบา้นรมินําทใีชเ้รอืเป็นพาหนะในการเดนิทาง (รวมค่าเรอืแลว้) แลว้เดนิทางกลับเซยีงไฮ ้* 
แวะชมและเลือกซอืภาพวาดจิวเวอรี ภาพวาดประดับพลอยและครสิตัลสวยงามสําหรับเป็น
ของขวัญใหต้ัวเองหรอืเป็นของฝากสําหรับคนททีา่นรัก 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

19.15 น.   ชมกายกรรมรูปแบบใหมล่งทุนสูงนับรอ้นลา้นหยวน ERA INTERSECTION OF TIME 

ประกอบเสยีงสไีฮเทค ผาดโผนเรา้ใจ ชมการแสดงชดุ กงลอ้มเิลเนยีม มอเตอรไ์ซดไ์ตล่กูโลก ไม ้
กระดกเด็กแนว ปุ้ มปุ้ ยโอ่งมังกร ฯลฯ หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดใหเ้ขา้ชมกายกรรมใน 3 
วันหยดุใหญ่ของจนี เชน่ วันตรุษจนี วันแรงงาน วันชาต ิทางบรษัิทฯ จะจัดใหช้มกายกรรมชดุอนื
แทน เชน่ กายกรรมหวา่นผงิ(WANPING) หรอืกายกรรมเซยีงไฮแ้ทน   

 พกัท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีาม เซยีงไฮ-้หอไขม่กุ-หุน่ขผีงึ-ปกักงิ (รถไฟความเร็วสงู) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําทา่นขนึหอไขม่กุชมววิเมอืงเซยีงไฮ ้หอไขม่กุเป็นหอสง่โทรทัศนท์สีงูทสีดุในเอเชยีและสงู

เป็น อันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซยี สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสา
ปลอ่งกลวงมลีฟิทค์วามเร็ว 7 เมตร/ 1 วนิาท ี

  นําชมพพิธิภัณฑห์ุ่นขผีงึ ทเีล่าประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงเซยีงไฮ ้ตังยุครอ้ยปีทีผ่านมา

จนถงึยคุสงครามฝินเรอืยมาจนถงึ เซยีงไฮย้คุใหมท่มีแีตค่วามเจรญิกา้วหนา้  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  รถไฟจนี ระบบรถไฟของจนีในชว่ง 100 ปี มกีารเปลยีนแปลงอยา่งมหาศาล เรมิวงิจากความเร็ว 
50-80 กม.ต่อชวัโมง จนปัจจุบันรถไฟในจนีสามารถวงิความเร็วสงูสดุไดก้ว่า 400 กม. ต่อชวัโมง 
(วงิจรงิ 350) และจะพัฒนาตอ่ใหส้ามารถวงิไดจ้รงิถงึ 500 กม./ชวัโมง ในอกีไมก่ปีีขา้งหนา้ รถไฟ
จนีแบง่ออกเป็นหลายประเภท 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 รถไฟ
ประเภท G High-Speed Electric Multiple Units (EMU) Train เป็นรถไฟหัวกระสนุ Bullet 
Trains เป็นรถไฟทเีร็วทสีดุทเีปิดวงิในเสน้ทางน ีในขณะน ี
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ชว่งบา่ย โดยรถไฟความเร็วสูงตัวใหม่ล่าสุด เรมิเปิดวงิปลายเดอืนมถิุนายน 2554 มคีวามเร็วสูงสุด 300 

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

หมายเหต ุ* ทางบรษัิทจัดจา้งพเิศษใหค้นขนสัมภาระของท่านไปถงึประตูรถไฟ โดยไดร้วมค่า
ขนสมัภาระ 10 หยวน / สมัภาระ 1 ชนิ * หากทา่นฝากขนกระเป๋าเกนิกวา่ 1 ชนิ คา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ
เจา้ของสมัภาระ จะตอ้งเป็นผูจ้า่ยดว้ยตนเอง * กระเป๋าใบใหญ่มาก ไมเ่หมาะทจีะใชเ้ดนิทางดว้ย
รถไฟ เพราะไม่มทีวีางสัมภาระเพยีงพอ กระเป๋าลอ้ลากคันชักขนาดกลาง เป็นกระเป๋าทสีะดวก
ทสีดุ ในการททีา่นจะเขน็ผา่นเอ็กซเรย ์และขนึ-ลงบนัไดเลอืน 

........ น. เดนิทางถงึสถานรีถไฟปักกงิ (ทางบรษัิทจัดจา้งพเิศษใหค้นขนสัมภาระของท่านจากรถไฟ-รถบัส 
โดยไดร้วมค่าขนสัมภาระ 15 หยวน / สัมภาระ 1 ชนิ * หากท่านฝากขนกระเป๋าลงจากรถไฟเกนิ
กวา่ 1 ชนิ คา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิผูฝ้ากขนจะตอ้งเป็นผูจ้า่ยดว้ยตนเอง)  

หมายเหต ุรถไฟอาจมกีารเปลยีนแปลง ถา้จองไดร้ถไฟขบวนนีจะมาถงึปักกงิในเวลาประมาณ 
19.00 น. 

20.00 น.  อาหารคําวันนีจะจัดทภีัตตาคารในตัวเมอืงปักกงิ แต่ถา้ขบวนรถไฟมาถงึคํากว่านัน จะจัดอาหาร
เย็นแบบกลอ่งบรกิารใหบ้นรถไฟ พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสี ี  ปกักงิ-เทยีนถาน-ประตชูยั-วดัลามะ-รา้นผา้ไหม-กายกรรมปกักงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสูห่อบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยาดา

แบบป้ายบรรพบรุษุของจักรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง แลว้นําทา่นสู่
ประตชูยัปักกงิ แวะชมผซีวิ ลกูมงักรตัวท ี9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

  นําทา่นไหวพ้ระทวีัดลามะ หรอืพระราชวังยงเหอกง ซงึในอดตีเคยเป็นพระราชวังเกา่ทปีระทับ

ของจักรพรรดหิย่งเจนิ องคช์ายสแีห่งราชวงศช์งิ และเป็นพระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลง 
ต่อมาไดต้่อเตมิสรา้งเป็นวัดลามะ นําท่านนมัสการองค์พระพุทธเจา้ปรางค์อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เพอืเป็นสริมิงคล ชมพระพทุธรปูไมแ้กะสลักจากไมจั้นทรม์คีวามสงูถงึ 26 เมตร แกะสลัก
ดว้ยไมจ้ันทรห์อมทังตน้ ยาว 33 เมตร เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 10 เมตร ใชเ้วลาในการแกะสลักกว่า 10 
ปี ถกูบนัทกึไวใ้นกนิเนสบุค๊วา่เป็นพระสลักจากไมจ้ันทรอ์งคใ์หญท่สีดุในโลก * แวะรา้นผา้ไหมให ้
ทา่นมโีอกาสเลอืกซอืผา้ไหมคณุภาพ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

 หลังอาหารนําท่านชมกายกรรมปักกงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 

พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทหีา้ ปกักงิ-กาํแพงปะตา้หลงิ-นงัสามลอ้หถูง-THE PLACE 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  เดนิทางสูช่านเมอืงปักกงิ ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืเป็นของฝากลําค่าของปักกงิ หยกจนีทขีนึ

ชอื เลอืกซอื กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เยา้ ซงึเป็นเครอืงประดับนําโชค  เดนิทางต่อสูกํ่าแพง

เมอืงจนี สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง ทสีรา้งขนึดว้ยแรงงานของคนนับหมนืคน มี
ความยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครังแรกเมือประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดจินิซ ีผู ้
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รวบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผ่น ตัวกําแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากันว่าถา้นําวัสดุทใีช ้
กอ่สรา้งกําแพงแห่งนีมาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะไดกํ้าแพงทมีคีวามยาว
รอบโลก  

หมายเหต ุนําท่านชมกําแพงเมอืงจนี “ด่านปะตา้หลงิ” ด่านใหญ่ในเขตชานเมอืงปักกงิ ทมีชีอื
ทสีดุ (รวมคา่กระเชา้ขนึ-ลงกําแพงเมอืงจนี) 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร * สุกมีองโกเลยี+นําจมิไทยสูตรเด็ด กอ่นเดนิทางกลับเขา้
เมืองปักกงิ แวะซือยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลิง “บัวหิมะ” ยาประจําบา้นทีมีช ือเสียง 

 นําทา่นนังสามลอ้ถบี “หถูง” ชมเขตบา้นเกา่ปักกงิ หถูงเป็นชอืเรยีกตรอกซอกซอย ทสีรา้งขนึ

ในสมัยราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท ี13) สงิปลูกสรา้งในหูถงส่วนใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณ ที
เรยีกวา่ “ซอืเหอเยวยีน” เป็นบา้นชนัเดยีว มลีานอยูต่รงกลาง และมหีอ้งอยูโ่ดยรอบทัง 4 ทศิ ให ้
ทา่นนังรถสามลอ้ชมเขตเมอืงเกา่คันละ 2 คน ประมาณ 30 นาท ีลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สมัผัส
บรรยากาศแบบเกา่ๆ ชมบา้นเกา่ทอีนุรักษ์ไวป้ระมาณ 2,000 หลัง  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

  นําชมย่านชอ้บปิงไฮโซใจกลางกรุงปักกงิ www.theplace.cn/index.html ซอืเม่าเทียน

เจยี"The Place" 世贸天阶 หา้งใหมต่กแต่งหรูหรา ขายซอืสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดัง ชม SKY 
SCREEN ยาว 2,296 ฟตุ กวา้ง 88 ฟตุ สูง 80 ฟตุ เป็น LED SCREEN จอยักษ์เพดานแบบชนิ
เดยีวทใีหญท่สีดุในโลก   พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทหีก อวเีหอหยวน-รา้นสมนุไพรนวดเทา้-เทยีนอนัเหมนิ-กูก้ง-รา้นไขม่กุ-หวงัฝจูงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านชมพระราชวังฤดูรอ้นอวเีหอหยวน อุทยานทใีหญ่ทสีุดของประเทศจนี สรา้งขนึเมอื

ประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิทขีดุขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนางซู
สไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ  ูเรอืหนิออ่น   แวะเลอืกซอืไขม่กุ ครมีไขม่กุบํารุง

ผวิ ททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

  นําท่านสู่จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ จัตุรัสทใีหญ่ทสีุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม ่

สถานทจัีดงานพธิเีฉลมิฉลองเนอืงในโอกาสพเิศษตา่งๆ บนัทกึภาพเพอืเป็นทรีะลกึกบัอนุสาวรยีว์รี
ชน ศาลาประชาคม และ หอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  นําท่านผ่านประตูเขา้สู่พระราชวังตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานทีว่าราชการและทีประทับของ

จักรพรรด ิ24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ นําชมโบราณสถาน และสงิกอ่สรา้งทคีงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ทีสรา้งขึนบนพืนที 720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่อาคารเครืองไมท้ี
ประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักวา่ราชการ พระตําหนักชนัใน หอ้งบรรทม
ของจักรพรรด ิและหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ไีมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

  ผ่านชม “โรงละครแห่งชาตปัิกกงิ” (ตกึไข่นก) ตังอยู่ใกลก้ับจัตุรัสเทยีนอันเหมนิ มเีนือท ี

490,485 ตารางฟุต โครงสรา้งภายนอกตกึไข่ประกอบขนึจากกระจกผสมไทเทเนียม “พอลอัง
โตร” ผูอ้อกแบบชาวฝรังเศสจงใจใหส้ถาปัตยกรรมดโูดดเดน่ขนึมาทา่มกลางถนนและตกึรามแบบ
โบราณ โรงละครแหง่ชาตแิหง่นแีบง่พนืทเีป็นโรงโอเปร่า 2,416 ทนัีง คอนเสริต์ฮอล 2,017 ทนัีง 
และโรงภาพยนต ์ 1,040 ทนัีง พนืผวิของผนังทกีงึโปร่งแสงจะทําใหผู้ค้นทเีดนิผ่านไปมาในตอน
กลางคนื จะมองเห็นการแสดงวับๆแวมๆดา้นใน ซงึเป็นลักษณะเดน่ของสถาปัตยกรรมแหง่น ี  
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  แวะรา้นยาสมนุไพรนวดฝ่าเทา้ ชมและเลอืกซอืสมนุไพรจนีทมีชีอืเสยีงมานานนับพันปี ฟังการ

วนิจิฉัยโรคโดยผูเ้ชยีวชาญ  สง่ทา่นชอ้บปิงทถีนนคนเดนิ “หวังฝจูงิ” 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักท ีEXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทเีจ็ด ปกักงิ-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นผา่นชม “สนามกฬีารังนกโอลมิปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก 

“โคลอสเซยีม” ความจุ 91,000 ทนัีง ไดใ้ชจ้ัดพธิเีปิด-ปิดการแข่งขันปักกงิโอลมิปิก 2008 มี
ลักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทมีโีครงตาข่ายเหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไม ้ห่อหุม้เพดานและ
ผนังอาคารทีทําดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ผ่านชม “สระว่ายนํา
แหง่ชาตโิอลมิปิก” มรีปูลักษณ์คลา้ย “กอ้นนําสเีหลยีมขนาดใหญ”่ ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอน
ทําเป็นโครงร่าง ดู เหมือนฟองนําทีเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลาและสามารถตา้นทานกับ
แรงสันสะเทือนอันเกดิจากแผ่นดนิไหวได ้** ขับรถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและสระว่ายนํา
ภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน/ไมม่คีา่บตัร) 

  ชอ้บปิงที ตลาดรัสเซยี  เพอืเลือกซอืสนิคา้ขายส่งราคาถูก เช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 

นาฬกิา เป็นตน้ 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

17.50 น. อําลากรงุปักกงิ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 615 

22.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร  พักหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 6,500 บาท  * ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก  

อตัราคา่บรกิารรวม  ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ–เซยีงไฮ/้/ปักกงิ-กรุงเทพฯ ชนัประหยัด / ค่าที
พัก 2 ทา่น ตอ่ หนงึหอ้งคู ่ / คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท, จนี 90 หยวน / คา่วซีา่ประเทศจนี (กรุ๊ป) 800 บาท 
/ ค่ารถไฟด่วน เซยีงไฮ-้ปักกงิ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานทที่องเทยีวระบุตาม
รายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ตามรายการ / คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 
ใบ ทมีนํีาหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม / คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขับรถ+ 
ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ+ค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์/ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อื
หนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่เดยีว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีม่สามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบุในโปรแกรมไดท้ัน อันเนืองมาจากภัยธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ 
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวน
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สทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้
ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะ
ไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทมีกีาร
ขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

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 
เก็บคา่บรกิารทงัหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวใน 
ตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 
  - ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทงั
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   
  - ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนื 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซี่ากรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีูป ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อย่างชัดเจน ถา้ถ่ายไม่ชัด-มดื-ดํา-ซดีขาว
เกนิไป อาจใชไ้มไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  
หมายเหต ุ การยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์ สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์าร
ยนืคา่ธรรมเนยีม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบาง
ประการโดยไมท่ราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 
 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  
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, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การ
ฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาด 
เจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
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ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั แตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ที
โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขนึ ฯลฯ ท่าน
สามารถตดิต่อขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประ
ทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรม์
จากบรษัิทหรอืตัวแทนประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 

 


