
 XWTSN02 ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 

รวม 

 

เทยีนสนิ ปกักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี เซีย่งไฮ ้ 

6 วนั 4 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยสำยกำรบนิ NOKSCOOT  

 ก ำแพงเมอืงจนี.. หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก  

 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ.. หนึง่ในจตัรุสัทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก 

 หำดไวท่ำน... หำดในต ำนำน เจำ้พอ่เซีย่งไฮ ้

 รำ้นกำแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทีสุ่ดในโลก 

 พเิศษสุด!! ..น ัง่รถไฟควำมเร็วสูงจำกปักกิง่-เซีย่งไฮ ้ 

 เมนูพเิศษ !! เป็ดปักกิง่ สุกีม้องโกล ไกแ่ดง และเสีย่วหลงเปำ 

 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทำ่น   

คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ 400 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่ 

 



 XWTSN02 ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 

รวม 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพมหำนคร(ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง)-ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิทยีนจนิปินไห-่ปกักิง่ 

 

08.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประต ู5 เคำทเ์ตอร ์6 สำยกำรบนินกสกู๊ต (XW) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสัมภาระ 

11.20 น. ออกเดนิทำงสู ่นครเทยีนสนิ ประเทศจนี โดยสำยกำรบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW880 (ใชร้ะยะเวลำ

บนิประมำณ 4 ช ัว่โมง 30 นำท)ี 

(คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหนำ่ยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.00 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิทยีนจนิปินไห ่นครเทยีนสนิ ประเทศจนี (เวลำทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็ว

กวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

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 มถิุนำยน 2562 15,888.- 18,888.- 4,500.- 

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

25 - 30 มถิุนำยน 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 

(วนัอำสำฬบูชำ) 
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 

 

น าท่านเดนิทางสู่ นครปกักิง่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ช ัว่โมง) 1 ใน 4 เมอืงหลวงเกา่ของจนี และไดรั้บ

เลอืกใหจั้ดการแขง่ขันโอลมิปิกฤดรูอ้นปี 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 าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate 

of Heavenly Peace) ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ เป็นจัตุรัสทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก มเีนื้อที ่2.5 ตารางกโิลเมตร สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 2 

ลา้นคน จัตรัุสแหง่นี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เดมิมชี ือ่วา่เดมิวา่ 

“เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จือ้

แห่งราชวงศ์ชงิมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปลี่ยนชือ่มาเป็น 

“เทยีนอันเหมนิ” มาถงึปัจจบัุน 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง (Imperial 

Palace or Forbidden City) ตัง้อยูด่า้นหลังจัตรัุสเทยีนอนั

เหมนิ แผนผังเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้ มปีระตวัูง 4 ประต ู4 ทศิ มี

พืน้ทีท่ัง้หมด 724,250 ตารางเมตร มตี าหนักนอ้ยใหญถ่งึ 

9,999 หอ้ง สรา้งในสมัยพระเจา้หยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เมือ่ปี 

ค.ศ. 1406 เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศห์มงิและชงิ 

รวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์มกีารบรูณะซอ่มแซมไปหลายครัง้ แต่

ยังคงสถาปัตยกรรมเดมิ มคีวามสมบรูณแ์บบทีส่ดุ ใหญ่ทีส่ดุและรักษาไวไ้ดด้ทีีส่ดุ รวมทัง้มปีระวัตทิีย่าวนานทีส่ดุ

ในโลกอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู่ พระรำชวงัฤดูรอ้นอีเ้หอหยวน (Summer Palace) ตัง้อยูใ่นเขตไหเ่ตีย้น หา่งจากตัวเมอืง

ปักกิง่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร กษัตรยิร์าชวงศช์งิ 

ทรงใชเ้ป็นทีเ่สด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวัง

หลวงทีปั่กกิง่ในฤดรูอ้น มาประทับทีพ่ระราชวังฤดรูอ้นแหง่นี้ เป็น

ทีย่อมรับกันว่าอทุยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงทีง่ดงามทีสุ่ดของ

จนี มทีะเลสาบคุนหมงิซึง่ในฤดูหนาว จะมีลักษณะเป็นน ้าแข็ง 

สามารถลงไปเดนิเลน่กันไดเ้ลยทเีดยีว หากไดม้าเยอืนพระราชวัง

ฤดรูอ้นในฤดหูนาว ก็จะท าใหไ้ดส้ัมผัสบรรยากาศโรแมนตคิในอกี

รูปแบบหนึง่ ทีม่คีวามสวยงามไมแ่พก้ารมาเทีย่วในสถานทีแ่หง่นี้ในฤดอูืน่ๆ 

น าทา่นชม รำ้นไขม่กุ (Pearl shop) ประเทศทีผ่ลติไขม่กุน ้าจดืรายใหญ่ทีส่ดุในเวลานี้ ใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืก

ซือ้ตามอัธยาศัย 

น าท่านชม รำ้นหมอนยำงพำรำ (Rubber Pillow Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื่องนอน

เพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ  

ค ำ่  บรกิำรอำหำค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่  (3)   



 XWTSN02 ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 

รวม 

 

น าทา่นชม กำยกรรมปกักิง่ (Beijing Acrobatics Show) ซึง่มกีารแสดงหลายหลายชดุ แต่ละการแสดงจะ

แตกตา่งกันไป อาทเิชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ ส่วนไฮไลท ์คอืการขับมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คันวนอยู่

ในพืน้ทีจ่ ากัด 

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) ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอัญมณีล ้าคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่

ผูท้ ีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดับน าโชคตามอัธยาศัย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจหียงกวน 

(Great Wall of China) 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลก 

สรา้งเมือ่กวา่ 2,500 ปีมาแลว้ ตัง้แตก่อ่นสมัยของจิน๋ซี

ฮอ่งเต ้จักรพรรดอิงคแ์รกในประวัตศิาสตรจ์นี จดุประสงคก์็

เพือ่ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ โดยมกีาร

กอ่สรา้งเพิม่เตมิโดยฮอ่งเตอ้งคต์อ่มาอกีหลายพระองค ์จน

ส าเร็จในทีส่ดุ ก าแพงเมอืงจนีถอืเป็นงานกอ่สรา้งที่

มหัศจรรยท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกเทา่ทีเ่คยมมีา ไดข้ ึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี พ.ศ. 2530 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ สกุีม้องโกล  (5)   

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่TELIHUA ART 3D GALLERY เพือ่ชม

พพิิธภัณฑ์ทีร่วบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติ ิทีท่่านสามารถ

ถ่ายรูปเสมอืนอยูใ่นภาพจ าลองเหตกุารณ์นัน้ๆได ้ 

         น าทา่น ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิกรงันก (Bird s Nest 

Stadium) สนามกฬีาหลักทีใ่ชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิก

ฤดรูอ้นปี 2008 ตัง้อยูใ่จกลาง Olympic Complex จะเปิด

ไฟสวยงาม  

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) สิง่ศกัด ิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภ เงนิทองของชาวจนี เหมาะส าหรับทา่นทีท่ าการ

คา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดหงเฉยีว (Hongqiao Market) ตัง้อยูใ่จกลางของกรุงปักกิง่ อยูท่างทศิตะวันออก ของ

หอฟ้าเทยีนถาน ชือ่จรงิ ๆ ของทีน่ี่คอื ตลำดมกุหงเฉยีว ปัจจบัุนมทีัง้หมด 8 ชัน้ เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้และชัน้

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


 XWTSN02 ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 

รวม 

 

ใตด้นิ 3 ชัน้ มพีื้นทีร่วม 32,000 ตารางเมตร มขีองก็อป พวกกระเป๋า รองเทา้ สนิคา้ไอท ีเป็นตน้ อกีทัง้มสีนิคา้

หลากหลายกวา่ตลาดรัสเซยี 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (8) 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สถำนรีถไฟปกักิง่ เพือ่โดยสาร รถไความเร็วสงู สู ่

เซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4  -5 ช ัว่โมง) เป็นเสน้ทางรถไฟ

ความเร็วสงู ทีม่คีวามยาว ทัง้หมด 1,318 กโิลเมตร และวิง่ผ่านปักกิง่ 

เทยีนจนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮยุ เจยีงซแูละเซีย่งไฮทั้ง้หมด 7 เมอืง  

(หมำยเหต ุ: กระเป๋ำเดนิทำงและสมัภำระทุกชิน้ ลกูคำ้ตอ้งเป็น

ผูจ้ดักำรและดแูลเอง... เพือ่ควำมสะดวกและรวดเร็ว)  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (9) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยำ่นซนิเทยีนตี ้เป็นอกีจดุทีม่คีวามคลาสสกิของมหา

นครเซีย่งไฮ ้ทา่มกลางความวุน่วายของเมอืงใหญ่แหง่นี้ ยา่นซนิ เทยีน ตี ้จะท าใหค้ณุหลดุออกมาจากความยุง่

เหยงิเหลา่นัน้ ดว้ยตกึและอาคารเกา่แก ่หา้งรา้นคา้ตา่ง ๆ ตกแตง่ใหม้บีรรยากาศทีอ่บอุน่คลา้ยกับในยโุรป มี

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดน่ั้งเลน่ อา่นหนังสอืเพลนิ ๆ มากมาย  

ทีพ่กั  โรงแรม Venus International Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว 

 

วนัทีห่ำ้     รำ้นผำ้ไหม- ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์หำดไวท่ำน-ถนนนำนกงิ-รำ้นนวดเทำ้(บวัหมิะ) 

   รำ้นกำแฟ Starbucks-ตลำดเฉงิหวงัเมีย่ว-ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิำ่งไหผู่ต่ง 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (10) 

น าทา่นชม รำ้นผำ้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ 

รองเทา้ เป็นตน้ 

น าทา่น ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแมน่ ้าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 

นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปตา่งๆ 

น าทา่นเดนิทางสู ่หำดไวท่ำน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวง

ผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรม

ทีไ่ดช้ ือ่วา่ “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่

ของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารทีส่ าคัญ แหง่หนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวทั่น

เป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ 

สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสาน

ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงาน

ภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ ่

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ !! ไกแ่ดง (11) 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนำนกงิ ถนนแหง่นี้เปรียบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรือยา่นออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ 

ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแหง่นี้เป็นยา่นทีค่กึคักและทันสมัยทีส่ดุ

ในเซีย่งไฮ ้ 
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น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นนวดเทำ้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับ

สมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถัง หรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณ

เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

น าทา่นเดนิทางสู ่รำ้นกำแฟ Starbucks Reserve Roastery สตำรบ์คัสส์ำขำใหมท่ีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้ม

กับความยิง่ใหญอ่ลังการ ครองต าแหน่งสตารบั์คสท์ีใ่หญ่

และสวยทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิาร เมือ่วันที ่6 ธันวาคม 

2560 มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ รวมทัง้

เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีว นอกจากนัน้ยังมี

อาหารและขนมมากมาย ในสว่นเบเกอรีท่ ีใ่ชช้ ือ่

วา่ Princi™ ซึง่เป็นการร่วมมอืกับรา้นเบเกอรีช่ ือ่ดังจาก

อติาล ีและเป็นสาขาแรกในเอเชยี มกีารท าขนมกนัสดๆ 

ใหม่ๆ  ทีร่า้นทกุวันมากกวา่ 80 ชนดิ โดยเชฟชาวจนี

มากกวา่ 30 คนนอกจากนี้ สตารบั์คสยั์งน าเทคโนโลย ีAR สรา้ง

ความสนุกสนานใหก้ับลกูคา้ โดยร่วมมอืกับบรษัิทจนียักษ์ใหญ ่

อาลบีาบา เมือ่จอ่โทรศพัทไ์ปยังจดุตา่งๆ ในรา้น เชน่ ถังคั่วกาแฟ 

ก็จะมรีายละเอยีดตา่งๆ ปรากฏขึน้ในโทรศัพท ์และลกูคา้ยังได ้

สนุกสนานไปกับการจอ่โทรศัพทไ์ปยังจดุตา่งๆ 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดเฉงิหวงัเมีย่ว หรือทีเ่รียกกันว่า วัดเทพ

เจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนย์

รวมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของ ชาวเซีย่ง

ไฮม้กีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึ่งของนคร

เซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

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

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิำ่งไหผู่ต่ง  

วนัทีห่ก      ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิำ่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหำนคร  (ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง) 

 

02.20 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที่ 

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)่ 
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หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคำ้พื้นเมอืง ในนำมของรำ้นรฐับำล คอื รำ้นไข่มุก, รำ้น

ยำงพำรำ, รำ้นหยก, รำ้นบวัหมิะ, รำ้นป่ีเซยีะ ซึง่จ ำเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์ทำงบรษิทัฯ 

จงึอยำกเรยีนชีแ้จงลกูคำ้ทุกท่ำนวำ่ รำ้นรฐับำลทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำม

พอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถำ้หำกลกูคำ้ไมม่คีวำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลทุกเมอืง หรอื

หำกทำ่นตอ้งกำรแยกตวัออกจำกคณะ  ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 

700 หยวน/ทำ่น/รำ้น 

 

รำคำเด็กทำรก (อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 7,000.- 

รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีำ่ 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำย

กำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่น

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คำ่วซีำ่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขำ้ประเทศจนี ทำ่นละ 1,500 บำท  (ส ำหรบัพำสสปอตไ์ทย และเดนิทำงไป-กลบัพรอ้ม

คณะเทำ่น ัน้)   

× คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เดีย่วเขำ้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่ำงรฐับำลจนีประกำศยกเลกิวซีำ่กรุ๊ปท่องเทีย่ว ผูเ้ดนิทำง

จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรท ำวซีำ่เพิม่ ท่ำนละ 2,000 บำท** (หมำยเหตุ เนือ่งจำกศูนยใ์หบ้รกิำรยืน่ขอวซี่ำ

ประเทศจนีประจ ำกรุงเทพฯ  มกีำรประกำศปรบัขึน้คำ่ธรรมเนยีมกำรบรกิำรของศูนยฯ์ วซีำ่จนีประจ ำกรงุเทพฯ 

โดยมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่วนัศกุร ์ที ่15 มนีำคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× คำ่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทำ่น  ในสว่นคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 400 บำท 

ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
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× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คำ่ทวัรช์ำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บำท) จำกรำคำคำ่ทวัรป์กต ิ

 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 15 ท่ำน หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 8,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งท่ำน

ลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
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5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ        มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น

หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 


