
 

 

รหัสทัวร GQH1901529 
ทัวรจีน ปกก่ิง กําแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน ( CA ) 
กําแพงเมืองจีน พระราชวังกูกง  พระราชวังฤดูรอน  หอฟ�าเทียนถาน เปดปกกิ่ง  
สุก้ีมองโกล  ปم�งยาง BB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เชียงใหม่บนิตรง ปักกิ�ง กาํแพงเมืองจีน �วัน � คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 เชียงใหม (สนามบินเชียงใหม) - ปกก่ิง (สนามบินปกก่ิงแคปตอลแอรพอรท)  
(CA824 : 23.00-04.30+1) 

20.00 น. 
 

คณะพรอมกันท่ี สนามบินเชียงใหม บริเวณเคาทเตอร สายการบิน AIR CHINA 
(CA) โดยมีเจาหนาท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทาน
กอนออกเดินทาง 

23.00 น. ออกเดินทางสู กรุงปกก่ิง โดยเท่ียวบินที่ CA824 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 
 

วันท่ี2 
ปกก่ิง (สนามบินปกก่ิงแคปตอลแอรพอรท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-
หอฟ�าเทียนถาน - กายกรรมปกก่ิง  

04.30 น. เดินทางถึง สนามบินปกก่ิงแคปตอลแอรพอรท กรุงปกก่ิง สนามบินน้ีไดเปดสวน
ขยายแหงใหม เพ่ือเปดใหบริการ ตอนรับกีฬาโอลิมปก  2008  คาดวาสามารถ
รองรับผูโดยสารไดมากถึง  55  ลานคนในป 2015  สนามบินมีขนาดใหญกวาแพน
ตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง
ท่ีเขาถึงจิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสู
ทิศตะวันออกเพ่ือชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติดสกายไลทใหแสงแดดไดและใช
นวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภาย ในตัวอาคาร นําทานผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง  
นําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองปกก่ิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือยอ
วา จิง นครปกกิ่งเปนศูนยการเมืองวัฒนธรรม วิทยาศาสตร การศึกษาและเขตชุม
ทางการคมนาคมท่ัวประเทศจีนและก็เปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีช่ือดังท้ังในประเทศจีน
และในโลก ปจจุบันปกก่ิงเปนเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหงของ
จีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเทากับมณฑล หลังจากปกก่ิงไดรับการจัดต้ังเปนเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในป 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 
เมืองปกก่ิงไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลงจากหนามือเปน
หลังมือ ปจจุบันน้ีปกก่ิงมีถนนท่ีสลับกัน ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมือง
โบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเปนเมืองใหญของโลก   

เชา รับประทานอาหารเชา แบบต่ิมซํา 
 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก จัตุรัส

เทียนอันเหมิน ต้ังอยูใจกลางกรุงปกก่ิง ความยาวต้ังแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 
เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร 



 

 

สามารถจุประชากรไดถึง 1,000,000 คน ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมนินับเปนจัตุรัส
ใจกลางเมืองที่ใหญท่ีสุดในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมท่ีมีความสําคัญ ไดแก 
หอประตูเทียนอันเหมินท่ีต้ังอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ
โบกสะบัดอยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลา
ประชาคมดานทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและ
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรชาติจีนทางฝم�งตะวันออก  นอกจากน้ีทางดานทิศใตยังมีหอ
รําลึกทานประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยางเหมินหรือเฉียนเหมิน 

 
 ทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางข้ึนในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปนทั้ง

บานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค พระราชวัง
เกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีช่ือในภาษาจีนวา ‘กูกง’ หมายถึง
พระราชวังเดิม มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวังตองหาม’ 
เหตุที่เรียกพระราชวังตองหามเน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา จักรพรรดิ
เปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดังน้ันวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ‘ที่ตองหาม’ 
คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงล้ําเขาไปได 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน ต้ังอยูทางทิศใตของกรุงปกก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 

273 เฮกตารเปนสถานซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่
บวงสรวงเทพยดาในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกปพระ
จักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพ่ือใหการเก็บเกี่ยวไดผล



 

 

อุดมประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเต้ียนตําหนักหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เปนตน     
 

 
 นําทานชม กายกรรมปกก่ิง การแสดงโชวกายกรรมท่ีต่ืนเตน ระทึกใจ พรอมแสง สี 

เสียง กายกรรมปกก่ิงเปนการแสดงผสมผสาน ท้ังหวาดเสียวและต่ืนเตน หลากหลาย
ชุดการแสดง และการแสดงจะแตกตางกันไป โชวความสามารถหลายๆ ดาน เชน 
โชวหมุนจาน โชวควงส่ิงของ กายกรรมผาดโผนบนที่สูง แตไฮไลนคือการขับ
มอเตอรไซคมากกวา 4 คัน ในลูกโลกดวยความเร็วในพ้ืนที่จํากัดทานไมควรพลาด
ชมกายกรรมปกก่ิงท่ีมีช่ือเสียงกองโลก   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

วันท่ี 3 วัดลามะ-ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ-พระราชวังฤดูรอน-รานไขมุก-ถนนหวังฟู�จิง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

นําทานชม วัดลามะยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและไดรับการบูรณะอยางยอด
เยี่ยมที่สุดในปกก่ิง สรางข้ึนในป ค.ศ.1694 แตเดิมเคยเปนตําหนักที่ประทับของ
จักรพรรดิหยงเจ้ิน หรือองคชายส่ีผูเปนพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแหง
ราชวงศชิง ตอมาต้ังแตชวงกลางศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ท่ีน่ีไดกลายปนศูนยกลาง
ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรท่ี
งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเช่ือกันวาเปนงานแกะสลักจากไมจันทนเพียงช้ินเดียว 
ซ่ึงประดิษฐานอยูภายในศาลาหมื่นสุขวานฟู�เกอนําทานสู ศูนยวิจัยทางการแพทยแผน
โบราณฟงเร่ืองราวเก่ียวกับการแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใช
สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ 
หมายเหตุ : ขอความรวมมือ...ทุกทานกรุณาแชเทา (ไมมีคาใชจายในการแช) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานชม พระราชวังฤดูรอน “อวี้เหอหยวน” ต้ังอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงปกก่ิงเปนพระราชอุทยานท่ีมีทัศนียภาพที่สวยงามมากแหงหน่ึง มี
เน้ือที่ท้ังหมด 290 เฮกตาร ประกอบดวยเน้ือที่ที่เปนน้ํา 3 สวน เน้ือท่ีที่เปนดิน 1 
สวน ประกอบดวยสองสวนคือ เขา “วานโซวซาน” และทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขา
วานโซวซานไดสรางวิหาร ตําหนัก พลับพลา และเกงจีนอันงดงามไวหลายรูปหลาย
แบบต้ังอยูลดหล่ันรับกันกับภูมิภาพ ท่ีเชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 
728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ 
เกาะหน่ึง มีสะพาน 17 โคงอันสวยงามเช่ือมติดกับฝم�งทั่วท้ังอุทยานจัดไวไดสัดสวน
งดงามตระการตา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของศิลปะในการสรางอุทยานของจีน 
นําทานไดเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก ไขมุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เชน เคร่ืองประดับ
จากไขมุก ครีมไขมุก ผงไขมุก เปนตน 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ  เปดปกก่ิง) 
 นําทานสู ถนนหวังฝูจ่ิง ซึ่งเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปم�งที่คึกคักมากท่ีสุดของ

เมืองหลวงปกก่ิงรวมทั้งหางสรรพสินคาช่ือดังตางๆ และรานคา รานอาหารศูนยกลาง
ความบันเทิงมากมายท่ีจะสรางสีสันใหกับผูท่ีมาจับจายบนถนนคนเดินแหงน้ีเชิญทาน
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ที่พัก โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 

วันท่ี 4 ผานชมและถายรูปดานหนาสนามกีฬารังนก-ศูนยหยก-กําแพงเมืองจีนดานจวีหยง
กวน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปกรังนก สนามกีฬาโอลิมปกรังนก

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอย



 

 

สนามกีฬาช่ือดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามใหเอ้ืออํานวยตอส่ิงแวดลอม ใน
สนามจุได 91,000 ท่ีน่ัง ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะ
ภายนอกคลายกับ “รังนก” ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนก่ิงไมเพดานและผนังอาคารที่
ทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคลายกับพระราชวัง
ตองหามของจีน ซ่ึงใหกล่ินอายงดงามแบบตะวันออก ผานชมสระวายน้ําแหงชาติสระ
วายน้ําแหงชาติ สรางข้ึนเหนือจินตนาการคลาย “กอนน้ําส่ีเหล่ียมขนาดใหญ” ซึ่ง 
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใช
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใหดูเหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนัก
ฟสิกสจาก Dublin’s Trinity College ท่ีทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําท่ี
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา สามารถตานทานแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวได 
จากน้ันแวะชม รานหยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซ้ือ 
กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลท่ีมีช่ือเสียง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน เปนกําแพงที่มีป�อมค่ันเปนชวง ๆ

ของจีนสมัยโบราณสรางในสมัยพระเจาจิ๋นซีฮองเตเปนคร้ังแรก กําแพงสวนใหญท่ี
ปรากฏในปจจุบันสรางข้ึนในสมัยราชวงศหมิง ทั้งน้ีเพ่ือป�องกันการรุกรานจากพวก
มองโกล และพวกเติรกหลังจากน้ันยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายคร้ังดวยกันแต 
ภายหลังก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ�ากําแพงเมืองจีนได
สําเร็จมีความยาวท้ังหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเปนหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย
ของโลกยุคกลางดวย เช่ือกันวา หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพง
เมืองจีนได 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ปم�งยาง BBQ) 
ที่พัก โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเทา 4 ดาว 



 

 

วันท่ี 5 อิสระชอปปم�งตลาดรัสเซีย-รานชา-ปกก่ิง(สนามบินปกก่ิง แคปตอล แอรพอรท) – 
เชียงใหม(CA823/17.30 – 21.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานสู ตลาดรัสเซีย ใหทานไดอิสระชอปปم�งสินคาตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน

กระเป�า เส้ือผา รองเทา และอ่ืนๆ อีกมากมาย ตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ  สุก้ีมองโกล) 
 นําทานแวะ ชิมชา สินคาข้ึนช่ือของเมืองจีน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินปกก่ิง แคปตอล แอรพอรท 
17.30 น. ออกเดินทางสู เชียงใหม โดยเท่ียวบินท่ี  CA823 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) 
21.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 23-27 ต.ค.
62 

22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,800.- 11,000.- 

วันที่ 16-20 พ.ย.
62 

22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,800.- 11,000.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 

ราคา ไมรวมคาวีซาแบบเด่ียว ทานละ 1,000 บาท  
(สําหรับลูกคาท่ีมีทะเบียนบานอยูในพ้ืนท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือเทาน้ัน 
กรณีลูกคา ที่ไมไดอยูในพ้ืนท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพ่ิมทานละ 750 บาท) 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 80 หยวน/ทาน/ทริป 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 



 

 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 



 

 

3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,000 

บาท) 
          (ย่ืนวีซาจีนที่เชียงใหม) ผูย่ืนคําขอวีซาจะตองมีภูมิลําเนาในทะเบียนบานดังตอไปน้ี              

1. เชียงใหม 2. เชียงราย 3. นาน 4. พะเยา 5. แพร 6.ลําปาง 7. แมฮองสอน 8. 
ลําพูน9. อุตรดิตถ 10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลูกคาท่ีไมไดมีภูมิลําเนา
อยูในจังหวัดภาคเหนือ ตองย่ืนวีซาจีนที่กรุงเทพฯ คาใชจายเพ่ิม 750 บาทจากราคา
ทัวร และไมรวมคาใชจายในการจัดสงเอกสาร)  

3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 
สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 



 

 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 80 หยวน /ทาน/ทริป 
       หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต



 

 

ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ราน 

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว(เชียงใหม) 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวท่ีเชียงใหมมีคาบริการดังน้ี ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,000 บาท  
- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 1,800 บาท  
**กรณีย่ืนวีซาเด่ียวที่กรุงเทพมคีาบริการดังน้ี ** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,750 บาท  
-ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,875 บาท 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  



 

 

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ
บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาให
ได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 



 

 

- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 



 

 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
  

 

 

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 



 

 

 

 
 
 
 
 

1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


