
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สะสมไมล์ได้แล้ววนันีทุ้กที่นั่ง 50 % 
 บริการบนเคร่ืองระดับมารตรฐาน 
 นํา้หนักกระเป๋าจุได้ 20 กโิลกรัม 

 

นําท่านสัมผสัความสวยงามแห่งการแต่งแต้มสีสันโดยธรรมชาติ 
... นําท่านสัมผสักับความเร็วสูงของรถไฟด่วน จากเซ่ียงไฮ้ – ปักกิ่ง ... 

... พระราชวังต้องห้าม และพระราชวังฤดูร้อน ความยิ่งใหญ่แห่งสถานท่ีโบราณ … 
.. สัมผสัความทันสมัยในเมืองเศรษฐกิจแห่งจีน และวัฒนธรรมต่างๆตามเมืองต่างๆ .. 

วนัแรก สุวรรณภูม ิ– ปักกิง่ – ผ่านชมสนามกฬีารังนก – กายกรรมปักกิง่ 

08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 อาคารผู้โดยส ารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย  แอร์เวย์
(TG) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดินทาง 

10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย  สายการบิน ไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  TG 614  อิสระใหท่้าน
พกัผอ่นตามอั ธยาศยั และรับบริการต่างๆบนเคร่ืองบินจากพนกังานตอ้นรับบนเคร่ือง (บริการอาหารกลางวนับน
เคร่ืองบิน) 

15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ  กรุงปักกิง่  ท่านจะไดส้มัผสักบั ‚สนามบินนานาชาติ ‛ TERMINAL 3 ซ่ึงเปิด
ใหบ้ริการเพื่อตอ้นรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคน และจะเพ่ิมเป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 น้ี  
สนามบินมีขนาดกว่า 1 ลา้นตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของ อาคารของสนามบินนานาชาติปักก่ิงถกูแบ่ง เป็น 2 
ขา้งทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดได้ ส่องเขา้ม า 
นาํท่ านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ... จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองใจกลางกรุงปักก่ิง เมือ ง
ประวติัศาสตร์เก่าแก่ ระหว่างทางใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพของเมืองปักก่ิง พร้อมฟังประวติัความ
เป็นมาอนัน่าสนใจ … นาํท่านชม สีสนัโอลิมปิกแห่งท่ีส่ี ‚สนามกฬีารังนกโอลมิปิก 2008‛ ออกแบบโดยสถาปนิก
จากสวิสเซอร์แลนด ์ HERZOG & DEMEURON เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก ‚โคลอสเซ่ียม ‛ สนามกีฬา



 
 

 

 

โครงสร้าง 91,000 ท่ีนัง่ ไดใ้ชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัปักก่ิงโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั ‛รังนก‛ ท่ีมี
โครงตาข่ายเหลก็สีเทาๆเหมือนก่ิงไมห่้อหุม้เพดาน และผนงัอาคารท่ีทาํดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรง
ชามสีแดงดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีนท่ีอยูภ่ายในร้ัวกาํแพงสีเทาเขียว (**ชมภายนอก**) ..  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร .. (1) ***จากนั้นนําท่านชมสุดยอดกายกร รมปักกิง่ *** ใหท่้านสมัผสักบัความ
ต่ืนเตน้กบัการแสงต่างๆ ท่ีไดรั้บการฝึกฝนใหมี้ความสามารถท่ียากจะลอกเลียนแบบ โดยในการชมคร้ังน้ีท่านจะได้
ชมการแสดงต่างๆมากมายท่ีเป็นช่ือดงัของปักก่ิง เช่น การแสดงขบัมอเตอร์ไซคใ์นวงลอ้ ซ่ึงสร้างความต่ืนตาและต่ืน
ใจกบัผูช้มอยา่งมาก นอกจากนั้นยงัมีการแสดงโชวเ์ปล่ียนหนา้กากท่ีเป็นการแสดงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากใน
ประเทศจีน 

                     พกัที่  ROYAL KING HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัที่สอง พระราชวงัฤดูร้อน - กาํแพงเมอืงจนี (ด่านจหียงกวน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)....  นาํท่านสู่ พระราชวงัฤดูร้อน ‚อีเ้หอหยวน‛  ของพระนางซูสีไท
เฮา อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน พระราชวงัฤดูร้อนอ๋ีเหอหยวนในปัจจุบนัน้ี มีประวติัศาสตร์มาเกือบพนัปีแลว้ 
ยอ้นหลงัไปราวคริสตศ์กัราชท่ี 11 สมยัราชวงศจิ์น  (ค.ศ. 1115- 1234 )พ้ืนท่ีในเขตไห่ เต้ียนนอกกรุงปักก่ิง มีภูมิ
ประเทศของขุนเขางดงาม ประดุจภาพวาด อากาศเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่น  อีกทั้งไม่ไกลจากเมืองหลวงมาก
นกั จึงเหมาะเป็นสถานท่ีท่ีเจา้นายผูป้กครองในระบบศกัดินานิยมมาพกัผอ่นตากอากาศ  และก่อสร้างพระราชวงัฤดู
ร้อนข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหยง่เจ้ิงแห่ งราชวงศชิ์ง  (ค.ศ.1644-1911) พระราชวงัฤดูร้อนไดท้วีความสาํคญัข้ึน  โดย
จกัรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองคโ์ปรดเสด็จมาประทบัทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผน่ดินท่ีพระราชวงัฤดูร้อนนอก
เขตพระราชฐาน  จนทาํใหพ้ระราชวงัฤดูร้อนมีบทบาทสาํคญัในดา้นเป็นศนูยก์ลางทางการเมือง กล่าวกนัว่า  การ
ก่อสร้างพระราชวงัฤดูร้อนนอกพระราชฐานน้ีดาํเนินมาตลอดเวลา 800 ปีจวบจนกระทัง่ส้ินสุดกาลสมยัของราชวงศ์
แมนจู  ทาํใหพ้ระราชวงัฤดูร้อนบริเวณชานกรุงปักก่ิงบนเขา 3 ลกู ไดแ้ก่ เขาเซียงซนั เขาอ้ีวเ์ฉวียนซนั และเขาว ัน่โซ่ว
ซนั มีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่รวมทั้งส้ินกว่า 100 ตารางกิโลเมตร ก่อนอุทยานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮาสมยั
ยงัมีชีวิตอยูช่มความงามของทะเลสาปจาํลองคุนหมิงท่ีขุดข้ึนดว้ยแรงงานคนลว้น ชมเรือหินอ่อน ระเบียงกตญัํู  ใน
อดีตอุทยานแห่งน้ีถกูทหารสมัพนัธมิตรองักฤษ ฝร่ังเศสเผาทาํลาย ต่อมาเม่ือ ค .ศ. 1888 พระนางซูสีไ ทเฮาไดใ้ช้
งบประมาณของกองทหารเรือของชาติมาสร้างอุทยานข้ึนใหม่   จากนั้นมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตาม
อธัยาศยัจากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่าฟู่หลงิ หรือ บัวหิมะ   เหมาะ
กบัการเก็บเป็นยาสามญัประจาํบา้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคา ร (6) … ** อาหารพเิศษสุกีม้องโกล ** 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมอืงจนีด่าน จีห่ยงกวน  เป็นกาํแพงเมืองจีนท่ีถือ
ว่าเป็นด่านท่ีสวยท่ีสุดของกาํแพงเมืองจีน ท่านจะไดเ้ห็นส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของ
โลกในยคุกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดและใชเ้วลาสร้างนานท่ีสุดในโลก ท่ีเกิดข้ึนดว้ยฝีมือของมนุษย ์มีการเกณฑ์
แรงงานเกือบลา้นคน และยงัมีแรงงานจากพวกนกัโทษผูซ่ึ้งถกูโกนหวั และมีตรวนเหลก็คลอ้งคอ คนเหล่าน้ีตอ้ง



 
 

 

 

ทาํงานในถ่ินทุรกนัดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้า ย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ - 21 องศาเซลเซียสในฤดู
หนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงท่ีส่งมามกัถกูขโมยกินหรือถกูยกัยอกนาํไปขาย คนงานนบัพนัจึงตอ้งลม้ตาย ร่าง
ถกูฝังอยูใ่ตก้าํแพง กาํแพงเมืองจีนจึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น ‚หลุมฝังศพท่ียาวท่ีสุดในโลก ‛ กาํแพงเมืองจี น เร่ิม
ข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ก่อน ค .ศ.เพื่อป้องกนัการรุกรานของชนชาติส่วนนอ้ยในภาคเหนือ ถึงปี 221 ก่อน ค .ศ.
จกัรพรรด์ิจ๋ินซีไดเ้ช่ือมกาํแพงเมืองในแควน้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพ่ือป้องกนัการรุกรานจากชนชาติส่วนนอ้ยบนทุ่งหญา้
อนักวา้งไพศาลในมองโกเลีย กาํแพงเมืองจีนในสมยันั้นมีระยะทางยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร หลงัจากนั้นผูป้กครอง
ของจีนในสมยัราชวงศฮ์ัน่ไดส้ร้างกาํแพงเมืองจีนต่อจนมีระยะทางยาวกว่า  10,000 กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลากว่า 
2,000 ปี ผูป้กครองของจีนในสมยัต่างๆ ต่างก็เคยสร้างกาํแพงเมืองไม่มากก็นอ้ย รวมๆ แลว้มีระยะทางยาว กว่า 
50,000 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ ก่อนท่ีจะมีการใชอิ้ฐในการก่อสร้าง กาํแพงเมืองจีนถกูสร้างข้ึนโดย
ใชหิ้น ดิน และไม ้บางคร้ังมีการแพค็ดินไวร้ะหว่างไมแ้ผน่ใหญ่ และมดัไวด้ว้ยกนัโดยเส่ือทอบริเวณใกลก้รุงปักก่ิง 
กาํแพงเมืองจีนถกูสร้างโดยใชหิ้นอ่อน ใน บางสถานท่ีกาํแพงถกูสร้างโดยใชหิ้นแกรนิต บางแห่งก็ใชดิ้นเผา ทาง
ตะวนัตกของจีน กาํแพงถกูสร้างโดยใชโ้คลน ทาํใหช้าํรุดไดง่้ายกว่า กาํแพงเมืองจีนท่ีเราเห็นกนัทุกวนัน้ี ส่วนใหญ่
ถกูสร้างในราชวงศห์มิง จากนั้นมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั  ชมสินคา้มีช่ื อของปักก่ิง ชม  หยก
แท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งใหท่้านไดรั้บคาํแนะนาํและวิธีการดูหยก และใหท่้านเลือกชมและเลือกซ้ือหยกไวเ้ป็นของ
ฝากลํ้าค่า 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  (4) . ลิม้รสเป็ดปักกิง่ต้นตาํรับ    
ท่านจะไดล้ิ้มรสชาติเป็ดปักก่ิงตน้ตาํหรับแทด้ัง่เดิม ผา่นวิธี การปรุง
และความพิถีพิถนัในการเลื อกสรร ทานควบคู่กบัแผน่แป้งใหร้สชาติ
กลมกล่อมมากมาย  
พกัที่  ROYAL KING HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัที่สาม จตุัรัสเทียนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมนิ -  ช็อปป้ิงตลาดรัสเซีย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรง แรม (2) ) เท่ียวชม จตุัรัสเทียนอนัเหมนิ  (ความหมายประตูของสนัติภาพ
อยา่งสวรรค์ ) เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศ
ตะวนัตก 500 เมตร พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนั
เหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สญัลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ือง
ในโอกาสสาํคญัต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ  อนุสาวรีย์วรีชนศาลาประชาคม  จตุัรัสเทียนอนัเหมินลอ้มรอบ
ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความสาํคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวง
ผนืใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตุัรัส จากนั้นเท่ียวชม พระราชวงัต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้าง
ข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิใ นราชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 
24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม 
มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ‘จือ่จิน้เฉิง’ ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม เน่ืองมาจากชาว
จีนถือคติในการสร้างวงัว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์  ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้งเป็น ‘ท่ี



 
 

 

 

ตอ้งหา้ม ’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงลํ้าเขา้ไปได ้ โบราณสถานแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้างทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร นาํท่านชมอาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 
หอ้ง ชมตาํหนกัว่าราชการพระตาํหนกัชั้นใน หอ้งบรรทมของจกัรพรรด์ิ และหอ้งว่าราชการหลงัมู่ล่ีไมไ้ผข่องพระ
นางซูสีไท่เฮา  จากนั้นนาํท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหมของจนี ชมวิธีการนาํเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช้
เคร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพ่ือมาทาํใสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือ
เป็นทั้งของฝากและใชเ้อง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)...หลงัอาหารนาํท่านเลือกซ้ือ ‚ผเีซ๊ียะ‛ ซ่ึงชาวจีนเช่ือว่าจะนาํโชคลาภ
เงินทองมาใหพ้ร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพยส์มบติัไวเ้พราะผเีซ๊ีย ะกินเงินทองแลว้เก็บไวไ้ม่ถ่ายออกมา หลงัอาหารนาํท่าน
เดินทางสู่ ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมนิ เป็นยา่นการคา้ท่ีรักษาเอกลกัษณ์แบบจีนๆ ทั้งดา้นสถาปัตยกรรม  มรดก
ทางวฒันธรรมท่ีแสดงถึงความรุ่งโรจน์ อารยธรรมและภูมิปัญญาของจีน เป็นแหล่งรวมร้านอาหารช่ือดงัและร้านขาย
สินคา้เก่าแก่ท่ีเช่ียวชาญในการผลิตและขายสินคา้เฉพาะดา้น ร้านคา้และร้านอาหารยา่นน้ีแข่งขนักนัสร้างสีสรรและ
ตกแต่งร้านใหดู้อลงัการ  รวมทั้งแข่งขนักนัชูประเด็น ‚ความเก่าแก่‛ ( ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ ) ของร้านเป็น
จุดขายดึงดูดลกูคา้และนกัท่องเท่ียว  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกและถ่ายภาพกบัความสวยงามยามตํ่าคืนของ
ถนนโบราณแห่งน้ี  นาํท่านสู่  หลงัจากนั้นนาํท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้า  เป็นการแช่เทา้ดว้ย
ยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี ศูนย์วจิยัทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (4) . นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย สถานท่ีช็อปป้ิงช่ือดงัของเมืองปักก่ิง อยูย่า่ น
ใจกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งศนูยร์วมแฟชัน่ และบรรดาหา้งสรรพสินคา้ต่างๆมากมาย ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม 
ท่ีเลียนแบบสินคา้ยีห่อ้ดงัต่าง ๆ อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราดา้, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นตน้... 

พกัที่   ROYAL KING HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัที่ส่ี ปักกิง่ – เซ่ียงไฮ้ ** รถไฟความเร็วสูง ** - หอไข่มุก – พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ – หาดว่ายทาน – ถนนนานกงิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)....นาํท่านเดินทางสู่เซ่ียงไฮโ้ดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนท่ี G157 ใช้
เวลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง 30 นาที อิสระใหท่้านช่ืนชมกบับรยากาศของรถไฟและบรรยากาศสองขา้งทาง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) …หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองเซ่ียงไฮ ้มหานครเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงถือเป็น
ชุมชนเก่าตั้งแต่ยคุสามก๊ก (475-221 ปีก่อนคริสตกาล ) เดิมช่ือว่า เซิน (Shen)ตามช่ือเจา้เมือ ง ต่อมาเป ล่ียนเป็น หู ้
แปลว่าไซดกัปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปีก่อนแถบน้ีเคยเป็นทะเลมาก่อนและมีหมู่บา้นชาวประมงถึงสมยัราชวงศซ่์งได้
เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ่ึ้งขณะนั้นเป็นเพียงตาํบลเลก็ๆคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 – 18 เซ่ียงไฮก้ลายเป็นเมืองท่าหนา้ด่าน 
เพราะมีลาํคลองและทะเลสาบเช่ือม ถึงแหล่งผา้ไหมและเกษตรกรรมมีคลองใหญ่หรือ คลองจกัรพรรดิท่ีขุดข้ึนใน
สมยัโบราณเช่ือมถึงกรุงปักก่ิงซ่ึงอยูท่างเหนือหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเร่ิมเขา้มาเช่าเขตพ้ืนท่ีหลาย
แห่งเซ่ียงไฮจึ้งกลายเป็นเมือง ท่าการคา้นานาชาตินบัแต่นั้นมาผลจากการแบ่งเขตพ้ื นท่ีใหช้าวต่างชาติเช่าทาํใหใ้ จ
กลางเซ่ียงไฮจึ้งเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยโุรปจนไดรั้บขนานนามว่าเป็น
‚นครปารีสแห่งตะวนัออก‛ จากนั้นนาํท่านข้ึนชม หอไข่มุก ชมวิวทิวทศัน์ของแม่นํ้ าหวงผู ่ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีเช่าของ



 
 

 

 

บรรดาประเทศนกักล่าอาณานิคมส่ิงปลกูสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกและฝ่ังเมืองใหม่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ี
ทนัสมยัท่ีสุดของจีนซ่ึงมีตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมืองจีน  นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้  ชมประวติัความเป็นมาของเมือง
เซ่ียงไฮ ้โดยเล่าผา่นตุ๊กตาท่ีสร้างจากหุ่นข้ีผึ้งท่ีมีขนาดเหมือนจริง ช มความอศัจรรยข์องบรรดาหุ่นข้ีผึ้งท่ีอวดสายตา
นกัท่องเท่ียว อิสระใหท่้านถ่ายภาพตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ไข่มุก  นํ้าจืดของเมืองจีน 
เช่นเคร่ืองประดบั ครีมไข่มุก หรือผงไข่มุก ...จากนั้นนาํท่านนัง่ รถไฟเลเซอร์  ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่นํ้ าหวงัผู ่ซ่ึงเป็น
อุโมงคส์ร้างลึกลงไปจากพ้ืนแม่นํ้ า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นนาํท่านชม หาดว่ายทาน ในสมยัก่อนเรียกว่าหาดเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้ชมวิว
ทิวทศัน์ และทศันียภาพของ แม่นํ้ าหวงผู ่ในอดีตเป็นท่ีเช่าของ บรรดาประเทศนกัล่าอาณานิคม ส่ิงปลกูสร้างจึงเป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกและฝ่ังเมืองใหม่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีทนัสมยัท่ีสุดของจีนซ่ึงมีตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมืองจีน  นาํ
ท่านไปสู่ ถนนนานกงิลู่ ถนนแห่งน้ีเปรียบเสมือน ยา่นสีลม ของเมืองไทยและคลา้ย ถนนออร์ชารดข์องเมืองสิงคโปร์
ถนนน้ีมีความยาวถึง 5 กม. มีหา้งสรรพสินคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งน้ียา่นน้ีเป็นยา่นท่ีคึกคกั และทนัสมยัท่ีสุดใน
เมืองเซ่ียงไฮใ้หท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ Brand name จากหา้งสรรพสินคา้ใหท่้านเลือก ซ้ือมากมาย 

พกัที่  PATTAYA HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัที่ห้า ช็อปป้ิงตลาดเถาเป่า – รถไฟแม่เหลก็ – กรุงเทพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแร ม (8)  นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเถาเป่า  เพ่ือเลือกซ้ือสินคา้ขายส่งราคาถกู 
อาทิเช่น ผา้ไหม, ถุงเทา้, รองเทา้, นาฬิกา เป็นตน้ เพ่ือความจุใจในการชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถู ก นาํท่านแวะ ชิมชาต้น
กาํเนิด ซ่ึงมีชาหลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร...สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางไปยงัสนามบินดว้ย  รถไฟแม่เหลก็  ซ่ึงเป็น
รถไฟลอยฟ้าท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก กล่าวคือ 1 ชัว่โมง ใชเ้วลาวิ่ง 430 กม. / ชม. รถไฟแม่เหลก็น้ีไม่ใชล้อ้แต่ใชพ้ลงังาน
ขบัเคล่ือนจากสนามแม่เหลก็เพื่อยกตวัและเร่งความเร็ว รถไฟแม่เหลก็ไดเ้ปิ ดใชง้านเมื่อวนัท่ี   1 มกราคม 2547 ใน
เสน้ทางเช่ือมจากสถานีหลงหยงัสู่สนามบินผูต่งนครเซ่ียงไฮซ่ึ้งมีระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาเพียง 8 นาที 

17.25 น. ออกเดินทางจากนครเซ่ียงไฮ้ โดย เที่ยวบินที่ TG 665 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                                         ******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้า
พืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คอื บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก , ผเีซ๊ียะ , 
ผ้าไหม ซ่ึงจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์ จงึเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็น
หลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 
 

 

 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ-ปักก่ิง-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ / 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน, ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตามโปรแกรม, ค่ารถโคช้ปรับ
อากาศเดินทางตามรายการ, ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ / ค่านํ้ าหนกัสมัภาระตามท่ีสายการบินกาํหนดท่านละ 20 กิโลกรัม 
/ ทุกท่ีนัง่มีประกนัอุบติัเหตุวงเงินหน่ึงลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าทิปกระเป๋าข้ึนหอ้งพกั / ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ คนขบัรถ ไกตท์อ้งถ่ิน คนละ 10 หยวน/วนั/คน / ค่า
ทาํหนงัสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่านํ้ าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินกาํหนด / ค่าใชจ่้ายส่วนตวั
ต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารท่ีสัง่นอกเหนือรายการ/ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

กรุณาเตรียมค่าทปิ ไกด์ คนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ 
รวม 150 หยวนตลอดการเดนิทาง 

ส ารองที่นัง่   * ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง   * ส่วนท่ีเหลือ ชาํระ
ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั    

เอกสารวซ่ีา 1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างสาํหรับประทบัตรา
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   3.  รูปถ่ายสีพ้ืนหลงัสีขาวขนาด 2 น้ิว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปรกติ 

กรณหีนังสือเดินทางคนต่างชาต ิ
1. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพ่ิม  300 บาท ( ยกเวน้ ไตห้วนั / อเมริกนั ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีพ้ืนหลงัสี

ขาวขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ + ท่ีอยู ่+ ใบอนุญาตการทาํงาน (ถา้มี) 
2.   หนงัสือเดินทางคนไตห้วนั ( ตอ้งกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดท่ีอยู ่ใบอนุญาตการทาํงาน) 
3  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,650 บาท 
สถานทูตจนี ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนี้คอื 
ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็ก มเีตยีง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มเีตยีง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

21 – 25 มีนาคม  

26 – 30 เมษายน 

10 – 14 พฤษภาคม 

30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000 

วนัจกัรี 5 – 9 เมษายน 32,900.- 31,900.- 30,900.- 6,000 

24 – 28 พฤษภาคม 

7 – 11 / 21 – 25 มิถุนายน 
29,900.- 28,900.- 27,900.- 6,000 



 
 

 

 

นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วีซ่า 
นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยงัมอีายุใช้ได้จนถึงวนัเดินทางต้องไม่ตํา่กว่า 6 เดือน 
>>   การสํารองที่นั่งจะเกดิการยนืยนัว่าเดินทาง เมือ่ท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยนืยนัจากพนักงานขาย

เท่านั้น กรณไีม่ได้รับความสะดวก กรุณาตดิต่อเบอร์ 081-3528261-2 // 081-3528267-70 
>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่ไม่

สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกดิสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกดิความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยนิดีคนืเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวร์อืน่ให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มหีัวหน้าทัวร์จากเมอืงไทยแต่มี
ผู้ดูแลเมือ่ท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ้เมือ่เกดิเหตุจาํเป็น สุดวสัิย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวสัิยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่าง  ๆหรือค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทําร้าย การสูญหา ย ความล่าช้าหรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้า
และออกเมอืงของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมส่ิีงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณอีืน่ 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินในทุกกรณ ี

>>   อาจมกีารปรับเปลีย่นราคาทัวร์ขึน้โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณทีี่มอีตัราแลกเงินมกีารเปลีย่นแปลงจนกระทบกบั
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีนํา้มนั หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

>>   กรณทีี่ท่านชําระมดัจาํหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลกิการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั โดยนับ
เฉพาะวนัทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคนืค่าใช้จ่ายให้ตามจริง (ยกเว้นค่าวซ่ีา ),กรณยีกเลกิการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพือ่ทําเร่ืองกบัสายการบินและโรงแรมที่พกั และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทําเร่ืองคนืได้หรือไม่/กรณทีี่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลกิท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกีย่วกบัดอกเบีย้
และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเกบ็/ อนึ่งตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรมที่พกัเป็นราคาแบบหมู่คณะ
หากต้องการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ท่านอาจมค่ีาใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ังก่อนยกเลกิหรือ
เปลีย่นแปลง 

>>    การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ (กรณไีม่ลงร้านช้อปป้ิง เพิม่ร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
>>   เมือ่ท่านทําการชําระค่ามดัทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณข้ีางต้นทุกประการ 



 
 

 

 

รายละเอียดการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน  
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่) 

ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ   โสด   แต่งงาน    ม่าย   หย่า 

ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได ้............................................................................................................................................................................. 

ช่ือที่ทาํงาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตาํแหน่ง / ชั้น ............................................................................. 

ที่อยู ่........................................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทบ์า้น ............................................. ที่ทาํงาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ ................................................. 

ช่ือผูติ้ดต่อ(กรณีฉุกเฉิน) ........................................................................... เบอร์โทรศพัท.์....................................................................... 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สําคญัมาก) 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว :  

1. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพนัธ์ ................................................ 

2. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพนัธ์ ................................................ 

3. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพนัธ์ ................................................ 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน  

 ออกค่าใชจ่้ายเอง   ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ................................................... 

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่  มี   ไม่มี 

ถ้ามี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกัน............................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................สถานที่................................................วัตถุประสงค์................................................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่  เคย   ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................ประเทศ................................................วัตถุประสงค์................................................ 

เอกสารวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายเุหลือ จนถึงวันเดินทางไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ** พื้นหลังสีขาว 

4. หลักฐานการรับรองการทํางาน จากบริษัท พร้อมระบุช่ือท่านเป็นพนักงาน  

 กรณีมิได้ทํางานบริษัทต้องนําส่งสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ อัพเด ทล่าสุดย้อนไป 6 เดือน 

/ กรณีไม่มีสมุดบัญชีออมทรัพย์ ต้องยืน่หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากบุคคลอ่ืนและสมุดบัญชีย้อนหลัง  

  6 เดือนของผู้ที่รับรอง 

***หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามพนักงานขาย ***  

***รบกวนกรอกรายละเอยีดให้ครบเนื่องจากสถานทูตจนีมกีารเปลีย่นแบบฟอร์มการยืน่วซ่ีาจงึต้องมข้ีอมูลเพิม่เตมิ***   


