
 

 

รหัสทัวร GQH1901604 
ทัวรจีน ปกกิ่ง กําแพงเสียดฟ�า วังตองหาม 5 วัน 3 คืน (CA) 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกูกง วัดเจาแมกวนอิมกูถา กายกรรมปกก่ิง พระราชวังฤดูรอน 
หอฟ�าเทียนถาน ถนนหวังฝู�จ่ิง บัวหิมะ กําแพงเมืองจีนจวีหยงกวน ชอปปم�งตลาดรัสเซีย  
พิเศษ เมนู ! เปดปกก่ิงโตะละ 2 ตัว | บุฟเฟตปم�งยางเจงกิสขาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

ปักกิ�ง กาํแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม �วัน � คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20) 

 
22.00 น. 

คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินแอร
ไชนา โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 
 

วันที่2 
ปกก่ิง (สนามบินปกก่ิงแคปตอลแอรพอรท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง – 
วัดเจาแมกวนอิมกูถา-กายกรรมปกก่ิง  

01.00 น. ออกเดินทางสู เมืองปกก่ิง  โดยเที่ยวบินท่ี CA980 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินปกก่ิงแคปตอลแอรพอรท กรุงปกก่ิง สนามบินน้ีไดเปดสวนขยาย
แหงใหม เพ่ือเปดใหบริการ ตอนรับกีฬาโอลิมปก  2008  คาดวาสามารถรองรับ
ผูโดยสารไดมากถึง  55  ลานคนในป 2015  สนามบินมีขนาดใหญกวาแพนตากอนข
อง สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึง
จิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศ
ตะวันออกเพ่ือชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติดสกายไลทใหแสงแดดไดและใช
นวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภาย ในตัวอาคาร นําทานผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง  
นําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองปกก่ิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือยอวา 
จิง นครปกก่ิงเปนศูนยการเมืองวัฒนธรรม วิทยาศาสตร การศึกษาและเขตชุมทางการ
คมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เปนเมืองทองเท่ียวที่มีช่ือดังทั้งในประเทศจีนและในโลก 
ปจจุบันปกก่ิงเปนเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหงของจีน ซ่ึงมฐีานะ
เทียบเทากับมณฑล หลังจากปกก่ิงไดรับการจัดต้ังเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในป 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปกก่ิงได
พัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ ปจจุบัน
น้ีปกก่ิงมีถนนท่ีสลับกัน ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดง
ถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย 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 ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจ
กลางเมืองที่ใหญที่สุดในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอ
ประตูเทียนอันเหมินที่ต้ังอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบก
สะบัดอยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคม
ดานทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรชาติจีนทางฝم�งตะวันออก  นอกจากน้ีทางดานทิศใตยังมีหอรําลึกทาน
ประธานเหมาและ หอประตูเจ้ิงหยางเหมิน หรือ เฉียนเหมิน  
ใหทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางข้ึนในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปน
ทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค 
พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีช่ือในภาษาจีนวา ‘กูกง’ 
หมายถึงพระราชวังเดิม มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ‘จ่ือจิ้นเฉิง’ ซ่ึงแปลวา ‘พระราชวัง
ตองหาม’ เหตุที่เรียกพระราชวังตองหามเน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา 
จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดังน้ันวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ‘ที่
ตองหาม’ คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงล้ําเขาไปได 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมกูถา ภายในวัด จะมีเจาแมกวนอิมปางยืนและ

ประดิษฐานกลางแจงต้ังอยูภายในสวนกูถากงหยวน มีอายุราวๆ 470 กวาปเปนเจาแม
กวนอิมที่ชุบดวยทองทั้งองค  นําทานชม กายกรรมปกก่ิง การแสดงโชวกายกรรมที่
ต่ืนเตน ระทึกใจ พรอมแสง สี เสียง กายกรรมปกก่ิงเปนการแสดงผสมผสาน ท้ัง
หวาดเสียวและต่ืนเตน หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกตางกันไป โชว
ความสามารถหลายๆ ดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงส่ิงของ กายกรรมผาดโผนบนท่ี
สูง แตไฮไลนคือการขับมอเตอรไซคมากกวา 4 คัน ในลูกโลกดวยความเร็วในพ้ืนที่
จํากัดทานไมควรพลาดชมกายกรรมปกกิ่งที่มีช่ือเสียงกองโลก   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เปดปกก่ิงโตะละ 2 ตัว ) 
ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

วันที่ 3 ศูนยไขมุก – พระราชวังฤดูรอน – ศูนยผีเซียะ – Beijing 3D Gallery -หอฟ�าเทียน
ถาน-ถนนหวังฝู�จิ่ง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานไดเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก ไขมุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เชน เคร่ืองประดับจาก

ไขมุก ครีมไขมุก ผงไขมุก เปนตน นําทานชม พระราชวังฤดูรอน “อวี้เหอหยวน” ต้ังอยู



 

 

ในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปกก่ิงเปนพระราชอุทยานท่ีมี
ทัศนียภาพที่สวยงามมากแหงหน่ึง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 290 เฮกตาร ประกอบดวยเน้ือที่ท่ี
เปนน้ํา 3 สวน เน้ือที่ท่ีเปนดิน 1 สวน ประกอบดวยสองสวนคือ เขา “วานโซวซาน” 
และทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขาวานโซวซานไดสรางวิหาร ตําหนัก พลับพลา และเกง
จีนอันงดงามไวหลายรูปหลายแบบต้ังอยูลดหล่ันรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียง
ทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ใน
ทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหน่ึง มีสะพาน 17 โคงอันสวยงามเช่ือมติดกับฝم�งทั่ว
ทั้งอุทยานจัดไวไดสัดสวนงดงามตระการตา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของศิลปะใน
การสรางอุทยานของจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ บุฟเฟ�ตเจงกิสขาน) 
 นําทานเขาชม ศูนยผีเซียะ เคร่ืองรางนําโชคตามความเช่ือของชาวจีน คุณสมบัติหรือ

คุณประโยชนของเทพปم�เซียะ หรือผีซ่ิวน้ัน ในอดีตถือวาเปนความลับท่ีรูกันภายในของ
คนช้ันสูงของจีน วาเปนเทพเรียกทรัพย และขับไลส่ิงอัปมงคลช่ัวราย จากน้ันเดินทาง
ตอ เขาชม วัดเจาแมกวนอิมกูถา  ภายในวัดจะมีเจาแมกวนอิมปางยืนและประดิษฐาน
กลางแจงต้ังอยูภายในสวนกูถากงหยวน มีอายุราวๆ 470 กวาปเปนเจาแมกวนอิมท่ี
ชุบดวยทองทั้งองค   
จากน้ันนําทานสู Beijing 3D Gallery เพ่ือชมพิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 
มิติ ท่ีทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณน้ันๆ ได   
นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน ต้ังอยูทางทิศใตของกรุงปกก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 
เฮกตาร เปนสถานซ่ึงจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และ ราชวงศชิงใชเปนท่ีบวงสรวง
เทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกป พระจักรพรรดิจะ
เสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพ่ือใหการเก็บเก่ียวไดผลอุดม ประกอบดวย
ตําหนักฉีเหนียนเต้ียน ตําหนักหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เปนตน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานสู ถนนหวังฝูจ่ิง ซ่ึงเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปم�งท่ีคึกคักมากที่สุดของเมือง

หลวงปกก่ิงรวมท้ังหางสรรพสินคาช่ือดังตางๆ และรานคา รานอาหารศูนยกลางความ
บันเทิงมากมายท่ีจะสรางสีสันใหกับผูท่ีมาจับจายบนถนนคนเดินแหงน้ีเชิญทานอิสระช
อปปم�งตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
 



 

 

วันที่ 4 ศูนยผลิตภัณฑบัวหิมะ-กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน-ศูนยหยก-ผานชมสนามกีฬารัง
นก  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 นําทานชม ศูนยผลิตภัณฑบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวกเปนที่

พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลายๆ เหตุการณท่ีเกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกาย
สามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได   
นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน เปนกําแพงท่ีมีป�อมค่ันเปนชวง ๆของ
จีนสมัยโบราณสรางในสมัยพระเจาจ๋ินซีฮองเตเปนคร้ังแรก กําแพงสวนใหญที่ปรากฏ
ในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ท้ังน้ีเพ่ือป�องกันการรุกรานจากพวกมองโกล 
และพวกเติรกหลังจากน้ันยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายคร้ังดวยกันแต ภายหลังก็มี
เผาเรรอนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ�ากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จมีความ
ยาวท้ังหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเปนหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง
ดวย เช่ือกันวา หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 จากน้ันแวะชม รานหยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซ้ือ 

กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลท่ีมีช่ือเสียง นําทาน ผานชมและถายรูปหนา
สนามกีฬาโอลิมปกรังนก สนามกีฬาโอลิมปกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก 
“โคลอสเซ่ียม” พยายามใหเอ้ืออํานวยตอส่ิงแวดลอม ในสนามจุได 91,000 ท่ีน่ัง ใช
จัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับ “รังนก” ที่มี
โครงตาขายเหล็กเหมือนก่ิงไมเพดานและผนังอาคารท่ีทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมี
ลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ซ่ึงใหกล่ินอายงดงาม
แบบตะวันออก ผานชมสระวายน้ําแหงชาติสระวายน้ําแหงชาติ สรางข้ึนเหนือ
จินตนาการคลาย “กอนน้ําส่ีเหล่ียมขนาดใหญ” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบ
โดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใหดูเหมือนน้ําท่ีสุด
และใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสิกสจาก Dublin’s Trinity College ที่ทําให
กําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา สามารถตานทาน
แรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวได  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 



 

 

วันที่ 5 ถนนโบราณหนานโหลวกูเซียง - ผลิตภัณฑยางพารา – ชอปปم�งตลาดรัสเซีย – ปกก่ิง
(สนามบินปกก่ิง แคปตอล แอรพอรท) – กรุงเทพฯ(CA979/19.35 – 23.40) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
  นําทานสู ถนนโบราณหนานโหลวกูเซียง (Nanluoguxiang) เปนถนนคนเดินท่ีมี

ขนาดใหญและดีงามท่ีสุดในกรุงปกก่ิงคา อยูทางทิศเหนือของพระราชวังตองหาม ทั้ง
สองขางทางกวา 800 เมตรเต็มไปดวยรานคามากมาย มีท้ังรานเส้ือผา เคร่ืองประดับ 
ขาวของเคร่ืองใชทุกอยาง รานกาแฟ ผับ บาร รานอาหาร  จากน้ันนําทานแวะชม ศูนย
ผลิตภัณฑยางพารา เปนสินคาของใชตางๆในบานท่ีทํามาจากผลิตภัณฑยางพารา ให
ทานไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ  สุก้ีมองโกล) 
 นําทานสู ตลาดรัสเซีย ใหทานไดอิสระชอปปم�งสินคาตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน

กระเป�า เส้ือผา รองเทา และอ่ืนๆ อีกมากมาย ตามอัธยาศัย 
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินปกก่ิง แคปตอล แอรพอรท 
19.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA979 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) 
23.40 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี 20-24 มิ.ย.
62 

15,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 5,900.- 
วันท่ี 12-16 ก.ค.
62 

16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันท่ี 13-17 ก.ย.
62 

16,900.- 16,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันท่ี 20-24 ก.ย.
62 

16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 



 

 

วันท่ี 18-22 ต.ค.
62 

17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันท่ี 19-23 ต.ค.
62 

17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันท่ี 25-29 ต.ค.
62 

17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันท่ี 08-12 พ.ย.
62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันท่ี 22-26 พ.ย.
62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทาน/ทริป 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป บริบูรณ นับจากวันเดินทางกลับคิดคาบริการเพ่ิม ทานละ 3,000 
บาท 
 
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  
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

 
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. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว 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 ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
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 สามารถขอวซีาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
 



 

 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 
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 สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
  

 

 

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
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 กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก 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  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


