
 

 

รหัสทัวร B2B1902139 
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5 วัน 3 คืน (MU) 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม)ิ (MU2072 : 01.05-06.55) 

22.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินไชนา
อิสเทิรนแอรไลน  โดยมีเจาหนาท่ี คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่2 
ปกก่ิง (สนามบินปกก่ิงแคปตอล)-น่ังสามลอซอยหูถง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวัง
กูกง –ถนนหวังฝู�จ่ิง 

01.05 น. ออกเดินทางสู เมืองปกก่ิง  โดยเที่ยวบินท่ี  MU2072  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
06.55 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 ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออก
เพ่ือชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติดสกายไลทใหแสงแดดไดและใชนวัตกรรมใหมที่
ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภาย ในตัวอาคาร  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  นํา
ทานเดินทางเขาสูตัว เมืองปกก่ิง ปจจุบันปกก่ิงเปนเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 
1 ใน 4 แหงของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเทากับมณฑล หลังจากปกก่ิงไดรับการจัดต้ังเปน
เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80
ศตวรรษท่ี 20 เมืองปกก่ิงไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลงจาก
หนามือเปนหลังมือ ปจจุบันน้ีปกก่ิงมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรักษาสภาพ
เมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเปนเมืองใหญของโลกอีกดวย   

เชา รับประทานอาหารเชา แบบต่ิมซํา 
 

 



 

 

 นําทาน น่ังสามลอชมซอยหูถง (2 ทานตอ1 คัน)  มีประวัติของชาวเมืองด้ังเดิมกลาววา 
“ไมเขาหูถง เหมือนไมไดไปปกก่ิง” หูถง เปนช่ือเรียก ตรอกซอกซอย สรางข้ึนในสมัย
ราชวงศหยวน (ราวศตวรรษท่ี 13) มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการและ
การพัฒนามาหลายรอยปแลว “หูถง” สวนใหญหันทิศทางในแนวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความกวางไมเกิน 9 เมตร ส่ิงปลูกสรางใน “หูถง” สวนใหญเปนบานจีน
แบบโบราณที่เรียกวา “ซ่ือเหอยวน” เปนบานช้ันเดียวมีลานตรงกลาง และมีหองอยู
โดยรอบท้ัง 4 ทิศ ทางเดินที่อยูระหวาง “ซ่ือเหอยวน” ก็คือ “หูถง” น่ันเอง    

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก จัตุรัส

เทียนอันเหมิน ต้ังอยูใจกลางกรุงปกก่ิง ความยาวต้ังแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร 
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถ
จุประชากรไดถึง 1,000,000 คน ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจกลาง
เมืองท่ีใหญที่สุดในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอประตู
เทียนอันเหมินที่ต้ังอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัดอยู
เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดานทิศ
ตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและพิพิธภัณฑประวัติศาสตร
ชาติจีนทางฝم�งตะวันออก  นอกจากน้ีทางดานทิศใตยังมีหอรําลึกทานประธานเหมาและ 
หอประตูเจ้ิงหยางเหมิน หรือ เฉียนเหมิน 



 

 

 

 
 นําทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปนทั้ง

บานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมท้ังส้ิน 24 พระองค พระราชวัง
เกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีช่ือในภาษาจีนวา ‘กูกง’ หมายถึง
พระราชวังเดิม มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลวา ‘พระราชวังตองหาม’ 
เหตุท่ีเรียกพระราชวังตองหามเน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา จักรพรรดิ
เปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดังน้ันวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ‘ท่ีตองหาม’ คน
ธรรมดาสามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไปได   

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เปดปกก่ิง) 
 นําทานสู ถนนหวังฝูจ่ิง ซ่ึงเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปم�งท่ีคึกคักมากที่สุดของเมือง

หลวงปกก่ิงรวมท้ังหางสรรพสินคาช่ือดังตางๆ และรานคา รานอาหารศูนยกลางความ
บันเทิงมากมายท่ีจะสรางสีสันใหกับผูท่ีมาจับจายบนถนนคนเดินแหงน้ีเชิญทานอิสระช
อปปم�งตามอัธยาศัย 



 

 

 

 
ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 3 ศูนยไขมุก –หอฟ�าเทียนถาน-วัดเจาแมกวนอิมกูถา-ศูนยยางพารา-THE PLACE 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

นําทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก ไขมุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เชน เคร่ืองประดับจาก
ไขมุก ครีมไขมุก ผงไขมุก เปนตน  
นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน ต้ังอยูทางทิศใตของกรุงปกก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 
เฮกตาร เปนสถานซ่ึงจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และ ราชวงศชิงใชเปนท่ีบวงสรวง
เทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกป พระจักรพรรดิจะเสด็จ
ไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพ่ือใหการเก็บเก่ียวไดผลอุดม ประกอบดวย
ตําหนักฉีเหนียนเต้ียน ตําหนักหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เปนตน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานนมัสการ องคเจาแมกวนอิมกูถา เจาแมกวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจง 

อยูภายในสวนกูถากงหยวนหรือสวนวัดเกา อดีตพ้ืนที่ภายในสวนแหงน้ีเคยเปนวัดเกา
สมัยราชวงศหมิง จากหลักฐานที่บันทึกไวราวๆ  เม่ือป ค.ศ. 1545 หรือเมื่อ 470 กวา



 

 

ปกอน สวนองคพระแมกวนอิมประดิษฐานเม่ือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552  คาใชจายใน
การกอสราง รวม 3,000 ลานหยวน บนเน้ือที่ 836 ไร ภายในอุทยานมี เจดียแปด
เหล่ียมเกาช้ัน ฐานสรางในปหมิงเจียจ้ิง 1538 กอต้ังข้ึนในราชวงศหมิง (เพ่ือบูชาพระ
วิญญาณของผูเสียชีวิต) ดานหนาของเจดียเรียกวาวัดสงเสริมดวงชะตาชีวิต ปลาย
ราชวงศหมิงและไดรับการสรางใหมจวบจนปจจุบัน  

 
 จากน้ันนําทานแวะชม ศูนยผลิตภัณฑยางพารา เปนสินคาของใชตางๆในบานที่ทํามา

จากผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย นําทานชอปปم�งที่ยาน 
THE PLACE แหลงชอปแหงใหมในปกก่ิงภาษาจีนเรียกวา“shimaotianjie” The 
Place ต้ังอยูบนถนนDong Da Qiao Lu มีสินคาแบรนเนอรใหเลือกชอปปم�ง 
อยางเชน ZARA, MNG, PROMOD,Mexx เปนตน หางน้ีเปดไดไมนานและย่ิงใหญ
สไตลจีน เพราะมีจอLCD ขนาดใหญยักษ 6,000 ตารางเมตร 

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

วันที่ 4 ผานชมสนามกีฬารังนกและสระวายน้ํา- ศูนยผลิตภัณฑบัวหิมะ-กําแพงเมืองจีนดานมู
เถียนยู(น่ังกระเชาข้ึน-ลง)–ศูนยหยก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปกรังนก สนามกีฬาโอลิมปกรังนก

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอย
สนามกีฬาช่ือดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามใหเอ้ืออํานวยตอส่ิงแวดลอม ในสนาม
จุได 91,000 ที่น่ัง ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอก
คลายกับ ”รังนก” ทีมี่โครงตาขายเหล็กเหมือนก่ิงไมเพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุ
โปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ซ่ึง
ใหกล่ินอายงดงามแบบตะวันออก ผานชมสระวายน้ําแหงชาติสระวายน้ําแหงชาติ สราง
ข้ึนเหนือจินตนาการคลาย “กอนน้ําส่ีเหล่ียมขนาดใหญ” ซ่ึง PTW and Ove Arup 



 

 

ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใหดูเหมือน
น้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสิกสจาก Dublin’s Trinity College ที่
ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สามารถตานทาน
แรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหว  
 นําทานชม ศูนยผลิตภัณฑยาบัวหิมะท่ีสรรพคุณในการแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวกเปนที่
พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลายๆ เหตุการณท่ีเกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกาย
สามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานมูเถียนยู (Mutianyu Great Wall) (น่ังกระเชา

ข้ึน-ลง) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปกก่ิง และหางจากตัวเมืองเปน
ระยะทาง 70 กิโลเมตร  ดานมูเถียนยู เปนดานที่มีรองรอยในการกอสรางข้ึนเปนคร้ัง
แรกนับต้ังแตสมัยราชวงศเหนือใต (420 – 581 AD) กอนจะปรากฏบทบาทสําคัญอีก
คร้ังเม่ือมีการซอมแซมในสมัยตนราชวงศหมิง กําแพงเมืองจีนมูเถียนยูไดกลายเปนหน่ึง
ในจุดยุทธศาสตร และป�อมปราการทางการที่สําคัญ เน่ืองจากเปนจุดเช่ือมตอระหวาง
อีก 2 กําแพงเมืองสําคัญอยางกําแพงเมืองจีนกูเป�ยโขว และกําแพงเมืองจีนจวียงกวน 
กอนจะเส่ือมความสําคัญลงไปในสมัยราชวงศชิง ทั้งน้ี ดานมูเถียนยูถือเปนกําแพงเมือง
จีนดานที่ไดรับการอนุรักษไวใหมีความสมบูรณใกลเคียงของเดิมที่สุด และยังเปนหน่ึงใน
ดานที่ข้ึนช่ือเร่ืองของความสวยงามของทิวทัศน เน่ืองจากตัวกําแพงที่ถูกโอบลอมไวดวย
ภูเขาสูงใหญ ถือเปนหน่ึงในภาพความสวยงามของกําแพงเมืองจีนที่ไมควรพลาดเปน
อยางย่ิง  อิสระใหทุกทานถายรูปชมทิวทัศนตามอัธยาศัย   

 

 นําทานแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไร
หยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีช่ือเสียง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  



 

 

ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 5 ถนนโบราณเฉียนเหมิน- ศูนยผีเซี๊ยะ – ชอปปم�งตลาดรัสเซีย – ปกก่ิง(สนามบินปกก่ิง 

แคปตอล แอรพอรท) – กรุงเทพฯ  (MU2071: 19.40-00.05+1) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเท่ียวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ทองเท่ียว ท่ีเปด

ใหเที่ยวชมเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือรับนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่เขารวม
พิธีแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 หลังจากรัฐบาลปกก่ิงไดปดปรับปรุงบูรณะ และกอสราง
สถาปตยกรรมอาคารบานเรือนในยุคสมัยราชวงศชิง ราชวงศสุดทายกอนการ
เปล่ียนแปลง การปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเกาๆ สมัยราชวงศชิง บริเวณสองฝم�ง
ถนน มีทั้งภัตตาคาร รานคาจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาของที่ระลึกในรูปแบบของ
ปกก่ิง   นําทานชม ศูนยผีเซียะ เคร่ืองรางโชคลาภตามความเช่ือของชาวจีน 

 

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

เส้ือผา รองเทา และอ่ืนๆ อีกมากมาย ตามอัธยาศัย 
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินปกก่ิง แคปตอล แอรพอรท 
19.40 น. ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  MU2071  

(บริการอาหารบนเคร่ือง) 
  00.05 
น.+1 

เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 05-09 
ก.ย. 62 15,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 20-24 
ก.ย. 62 15,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 17-21 ต.ค. 
62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 19-23 ต.ค. 
62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 08-12 
พ.ย. 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 15-19 พ.ย. 
62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 22-26 
พ.ย. 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 06-10 ธ.ค. 
62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 19-23 ธ.ค. 
62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 300 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  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

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 300 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 และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 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  

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 



 

 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,775 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 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 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 ที่ถายไวเกินกวา 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 
**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) 


