
 

 

รหัสทัวร SSH1903502 
ทัวรจีน ปกกิง่ กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ เมืองโบราณกูเป�ยสุยเจิ้น 5 วัน 3 คืน (MU) 
-เมอืงโบราณกูเป�ยสุยเจิ้น -กาํแพงเมอืงจีนดานซือหมาไถ -จตุัรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวงั
กูกง –หอฟ�าเทียนถาน -ถนนหวงัฟูจิง่  พระราชวงัฤดูรอน-ศาลเจาผีชิว -ตลาดรัสเซีย-ผาน
ชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก –วดัลามะยงเหอกง 
                                                                
ชมหนึง่ในสิง่มหัศจรรยของโลก #น่ังกระเชาขึ้นกําแพงเมืองจีน (ดานซือหมาไถ) 
จัตุรัสที่ใหญที่สดุในโลก สญัลักษณของประเทศจีนยุคใหม #จัตุรสัเทียนอันเหมิน 
อุทยานทีใ่หญทีสุ่ดของประเทศจีน #พระราชวงัฤดรูอนอวี้เหอหยวน 
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เปดปกกิง่ #อาหารกวางตุง #สกุี้มองโกลเลีย 
ตารางการเดินทาง  
วัน
ที่ โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า พักที ่

1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) X X X  

2 
กรุงเทพฯ-ปกก่ิง (MU2072 : 01.05-06.55)- 
เมืองโบราณกูเป�ยสุยเจิ้น-กําแพงเมืองจีนดานซอืหมาไถ 
(รวมกระเชาขึ้น-ลง) 

   
YUFU HOTEL  
หรือระดับเทยีบเทา 

3 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวงักูกง-รานไขมุก-หอฟ�าเทียนถาน-ราน
หมอนยางพารา-ถนนหวังฟูจิง่    

YUFU HOTEL 
หรือระดับเทยีบเทา 

4 พระราชวงัฤดูรอน-ศาลเจาผีชิว-รานนวดเทา-ตลาดรัสเซีย- 
ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก 
 

   
YUFU HOTEL  
หรือระดับเทยีบเทา 



 

 

5 วัดลามะยงเหอกง-รานหยก-ปกก่ิง-กรุงเทพฯ 
(MU2071 : 19.00-00.05+1)     

–– 
กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 07-11 พฤศจิกายน 2562 **SOLD OUT**     ราคา 13,899.- 
วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2562       ราคา 13,899.- 
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562       ราคา 13,899.- 
วันที่ 28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 **NEW**    ราคา 13,899.- 
วันที่ 05-09 ธันวาคม 2562     **SOLD OUT**     ราคา 13,899.- 
วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562     **วันรัฐธรรมนูญ**      ราคา 14,899.- 
วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562            ราคา 13,899.- 
วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562            ราคา 13,899.-
วันที่ 24-28 ธันวาคม 2562            ราคา 15,899.- 
วันที่ 29 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563 **เทศกาลปใหม**  **NEW** ราคา 17,899.- 
วันที่ 30 ธันวาคม 2562-03 มกราคม 2563 **เทศกาลปใหม**    ราคา 17,899.- 
หมายเหต ุ:  
•  ยังไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท หรือ คาวีซาจนีแบบเดี่ยว (4 วัน
ทําการ) ทานละ 1,800 บาท 
•  เด็กอายุตัง้แต 2-18 ป เกบ็คาทัวรเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท 
•  ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิน่ และหัวหนาทัวร จํานวน 350 หยวน/ทรปิ/ 
โปรแกรมการเดนิทาง  
วันแรก  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. พรอมกนัที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวาง

ประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA 
EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันทีส่อง  กรุงเทพฯ-ปกกิง่-เมืองโบราณกูเป�ยสุยเจ้ิน-กําแพงเมืองจีนดานซือหมา
ไถ(รวมกระเชาขึ้น-ลง) 

01.05 น. เหิรฟ�าสู กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน เที่ยวบินที ่MU 2072 
(บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) 

06.55 น.      เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน ผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมืองและรับสมัภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูภตัตาคาร 

เชา บริการอาหารเชา แมคโดนัลด ทานละ 1 ชุด (1)  
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณกูเป�ยสุยเจ้ิน แหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมของ
ทั้งชาวจีนและชาวตางชาต ินําทานเที่ยวชมทวิทัศนภายในบริเวณเมอืงโบราณ
กูเป�ยสุยเจิ้น นอกจากน้ีภายในเมอืงโบราณแหงน้ียังมีรานคาของโบราณ ทัง้
อาหาร ของทีร่ะลกึ ขนม รองเทา หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบด้ังเดมิและ
ปจจุบันใหเลือกชอปอีกมากมาย 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2) 
บาย นําทานสู กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ(รวมคากระเชาขึน้-ลง) ต้ังอยูที่

อําเภอมี่หยุน ซึ่งเปนอําเภอทางเหนือสุดของปกกิง่ กําแพงเมืองจีนดานน้ีเปน
ดานที่มช่ืีอเสียงมาก เปนสดุยอดแหงกําแพงเมืองจีน ถือเปนดานที่ไดรับการ
ขนานนามวา THE BEST OF GREAT WALL IN CHINA เน่ืองจากเปน
กําแพงเมืองจีนที่ยงัคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศหมงิเพียงแหงเดียวของจีน 
อีกทัง้ยงัตัง้อยูบนภมูิประเทศที่เปนผาสูงชัน ทาํใหมีทิวทัศนสวยงามมาก 
หนังสือพิมพไทมสจึงจดัอยูอันดันตนๆ ของ 25 แหลงทองเที่ยวของโลกที่ไม
ควรพลาดชม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !!  เปดปกกิ่ง 
พักที่  YUFU HOTEL หรือระดบัเทียบเทา 
วันทีส่าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-รานไขมุก-หอฟ�าเทียนถาน-ราน

หมอนยางพารา-ถนนหวงัฟูจิ่ง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู จตัุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสที่
ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศจนียุค
ใหม ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจคุนไดนับ
หมื่นคนสถานที่จดังานพธิีเฉลมิฉลองเน่ืองใน
โอกาสพิเศษตางๆ จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู 
พระราชวังตองหามกูกง สถานที่วาราชการและ
ที่ประทับของจกัรพรรด์ิ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมงิและชิง นําทาน



 

 

เดินทางสู รานไขมุก ทีม่ีช่ือเสียงของเมืองจีน อาทิเชน ครีมไขมกุ ผงไขมกุ 
เปนตน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (5) 
บาย  นําทานสู หอฟ�าเทียนถาน ถกูลงทะเบียนเปน

มรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานที่
ทองเที่ยวที่โดงดังที่สุดแหงหน่ึงในจีน สรางขึ้นมา
ต้ังแตสมัยราชวงศหมงิ ค.ศ. 1420 จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู รานหมอนยางพารา ใหทานได
เลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเพือ่สุขภาพชนิด
ตางๆ จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนหวังฟูจิ่ง ศูนยกลางการชอปปم�งทีคึ่กคัก
มากที่สดุของปกกิ่งรวมทัง้หางสรรพสินคาช่ือดัง รานคา รานอาหาร ศูนยกลาง
ความบันเทงิมากมายที่จะสรางสีสันใหกบัผูทีม่าจบัจาย ณ ที่แหงน้ี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) 
พักที่  YUFU HOTEL หรือระดบัเทียบเทา 
วันทีส่ี ่ พระราชวังฤดรูอน-ศาลเจาผีชิว-รานนวดเทา-ตลาดรสัเซีย-ผานชม

สนามกีฬาโอลิมปกรังนก 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู พระราชวงัฤดรูอนอวี้เหอห
ยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้น
เมื่อประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่
ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลวน ชมทีป่ระทับของพระ
นางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียง
กตญัูและเรือหินออน จากน้ันนําทานเดินทางสู 
ศาลเจาผีชิว สิง่ศักด์ิสิทธิเ์กี่ยวกบัโชคลาภเงินทองของจีน ในอดีตถือวาเปน
ความลับที่รูกันภายในของคนช้ันสงูของจีนวาเปนผีชิวเปนเทพเรียกทรัพยและ
ขับไลสิ่งอัปมงคลช่ัวราย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกเลีย 
บาย  นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธหีน่ึงใน

การผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวธิี
ธรรมชาติ จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย แหลงรวมสินคาแบรนดจีน 
และสินคาเลียนแบบแบรนดเนมตางๆ มากมาย อาทกิุชช่ี พราดา ดีแอนดจี 
หรืออยางรองเทากีฬาช่ือดัง นําทาน ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดิน
ตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก โคลอสเซี่ยม ในสนามจุได 91,000 ที่น่ัง 
ใชจัดพธิีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับรัง
นก  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) 
พักที่  YUFU HOTEL หรือระดบัเทียบเทา 
 
 



 

 

วันทีห่า  วัดลามะยงเหอกง-รานหยก-ปกกิง่-กรุงเทพฯ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

นําทานเดินทางสู วัดลามะยงเหอกง สรางขึ้นในป ค.ศ.1694 แตเดมิเคยเปน
ตําหนักที่ประทับของ จกัรพรรดิหยงเจิน้ ผูเปนพระราชบิดาของจักรพรรดิ
เฉียนหลงแหงราชวงศชิง ตอมาที่น่ีไดกลายปนศูนยกลางของศาสนาพทุธนกิาย
มหายาน และศิลปแบบธิเบต ทานจะไดนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรยที่
งดงาม โดยเช่ือกันวาเปนงานแกะสลักจากไมจนัทนเพียงช้ินเดียว ซึง่
ประดิษฐานอยูภายในศาลาหมื่นสุข “วานฟู�เกอ” 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพิเศษ !! อาหารกวางตุง 
บาย นําทานเดินทางสู รานหยก ซึง่เปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซือ้เปน

ของฝากลํ้าคา 
19.00 น. กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 
เที่ยวบินที่ MU 2071 

(บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 
00.05+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
 
 
ขอสําคญัควรทราบ (กรณุาอานใหละเอียดทุกขอ) 

 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
  โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 

เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางตํา่ 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีนักทองเที่ยวรวม

เดินทางนอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา (หากผูเดินทางทกุทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 ขนาดของกรุปไซด จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมขึน้ไดโดยไมตองแจงให
ทานทราบลวงหนา 

  หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯ เพื่อเช็ควากรุปมกีารคอนเฟริมเดนิทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความ
เหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลกูคาเปนหลัก 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสดุวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมอืง 



 

 

รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทาน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

  ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจนี ทุกเมือง กําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจกัคือ รานไขมุก รานหมอน
ยางพารา, รานนวดเทา, รานหยก, ซึง่จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะ
มีผลกับราคาทวัร  จงึเรียนใหกบันักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทกุรานจาํเปนตอง
รบกวนทกุทานแวะชม ซึง่จะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลกูคาเปนหลัก ไมมกีารบังคบัใดๆ ทัง้สิ้น และถาหากลกูคา
ไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋
เคร่ืองบิน ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมดัจํา 

 บริษัทฯ ไมมนีโยบายในการจัดคูนอนใหแกลกูคาที่ไมรูจกักัน กรณีทีท่านเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพกัเดี่ยวเพิม่ตามราคาที่ระบุไวในรายการทวัรเทาน้ัน 

 ทานทีม่ีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวนัเดินทางที่ระบุ กรุณาแจง
เจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทาํจองทัวร 

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผดิชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย 

 ต๋ัวเคร่ืองบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับทีน่ั่งแบบ
สุมเทาน้ัน) 

  หลังจากทีท่านไดชําระคามดัจําและคาทวัรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 
3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพือ่เตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทวัรจะโทรใหขอมูลเตรียมตวัเดินทางแกผูเดินทาง
อีกคร้ัง 

  เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 

 
 
 
 
  



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
(พักหอง
ละ 2-3 
ทาน) 

เด็ก  
2-18 ป  

พักเดี่ยว 
(จายเพ่ิม) 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที ่07-11 พฤศจิกายน 2562 
**SOLD OUT** 

13,899 17,899 3,500 9,899 

วันที ่21-25 พฤศจิกายน 2562 13,899 17,899 3,500 9,899 
วันที ่26-30 พฤศจิกายน 2562 13,899 17,899 3,500 9,899 
วันที ่28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 
2562 
**NEW** 

13,899 17,899 3,500 9,899 

วันที ่05-09 ธันวาคม 2562 
**SOLD OUT** 

13,899 17,899 3,500 9,899 

วันที ่06-10 ธันวาคม 2562 
**วันรัฐธรรมนูญ** 

14,899 18,899 3,500 10,899 

วันที ่12-16 ธันวาคม 2562 13,899 17,899 3,500 9,899 
วันที ่19-23 ธันวาคม 2562 13,899 17,899 3,500 9,899 
วันที ่24-28 ธันวาคม 2562 15,899 19,899 3,500 11,899 
วันที ่29 ธนัวาคม 62-02 มกราคม 63 
**เทศกาลปใหม** **NEW** 

17,899 21,899 3,500 13,899 

วันที ่30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 
**เทศกาลปใหม**  

17,899 21,899 3,500 13,899 
 
อัตราคาบริการ *รวม* 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยดั ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ที่พักโรงแรม ตามโปรแกรม (จัดใหพกัหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทานจองหองพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจดัหาหองพกัแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมกีารจดัหองพกัใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 11 มือ้ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมือ้ใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 



 

 

6. คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่ง
เปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 05 มิ.ย. 62 (หากมกีารเรียกเก็บเพิม่จากสายการบิน ทาน
ตองชําระเพิม่)  

7. คาระวางน้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเคร่ือง 1 ใบ จาํกัดไมเกิน 23 กิโลกรัม 
8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม)  ** คุมครองตัง้แต อายุ 16 – 69 ป เทาน้ัน ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดินทางมีอาย ุ1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อาย ุ70 ป ขึ้นไป 

คุมครองเพียง 50%  
   ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถงึ 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครอง
ใดๆ ทั้งสิ้น ** 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท 
ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดนิทาง**  
การประกนัไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, 
ไสต่ิง, อาการที่เกี่ยวของกบัการติดยา, โรคตดิตอทางเพศสมัพันธ, การบาดเจ็บจาก
ความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอการราย การยดึพาหนะ และ การปลนอากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม 

อัตราคาบริการ *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกาํกบัภาษ)ี 
3. คาทปิคนขบัรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทวัร จํานวน 350 หยวน/ทริป/ทาน 

(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
4. คาทาํวีซาชาวตางชาติ ซึง่ไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิม่จากคา

ทัวร 800 หยวน และผูเดินทางเปนผูดาํเนินการยื่นวีซาเอง) 
5. คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือ

เดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดนิทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ 
คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วนัทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรบัผูถือ
พาสปอรตไทย) 

 
หมายเหต ุ 
  หากยกเลกิเดินทาง วีซากรุปจะถกูยกเลิกทันท ีไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง

อ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
  กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิง่ / 

ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 



 

 

  ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ทําใหไม
สามารถยื่นวีซากรุปได  หรือ ทานมคีวามประสงคจะยื่นวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตอง
เสียคาใชจายในการทาํ วีซาเด่ียวยื่นปกติ 4 วนั ทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ วี
ซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,925 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการชําระคาบรกิาร 
  กรณุาชําระทั้งหมดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน   

(ภายใน 48 ช่ัวโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาํการจอง) 
(กรณีไมชําระเงนิ หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถกู
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ)์ 
หมายเหต ุหากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่

ทุกคร้ัง 
  รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลงัจากการชําระ

เงิน 
การยกเลิกการเดินทาง 

  แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนคาใชจายทัง้หมด  
  แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 

บาท 
  แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วนักอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ

คาใชจายทัง้หมด 
  บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง

และมีผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว (10 ทานขึ้น
ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทัง้น้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืได เชน คาตัว๋เคร่ืองบิน คาหอง 
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

  ยกเวนกรุปทีอ่อกเดนิทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามดัจําทีพ่ัก รวมถงึเที่ยวบิน
พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด ไม
วายกเลกิดวยกรณีใดๆ 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งกรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง ซึง่อยูนอกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

  เม่ือทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดนิทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร
และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทย
เทาน้ัน) 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

(ตองชัดเจนเทาน้ัน ลกูคาไมตองสงเลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถายใหติดทัง้ 2 
หนา ดังตัวอยาง) 

 ยกเวนเสนทางที่บนิลงเทียนสิน ใชสําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถาย 2 น้ิว จํานวน 
2 รูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต กรณีย่ืนวีซาแบบกรุปทองเที่ยว 
ตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรบัหนังสอืเดินทางไทย  
(กรณีทีท่านมีความประสงคจะย่ืนวซีาเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหต ุ: หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารดุใดๆ ทัง้สิ้น ถาเกิดการชาํรุด  เจาหนาทีต่รวจคนเขา-
ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   



 

 

3. รูปถายหนาตรง รปูสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสขีาวเทาน้ัน ย้ิมหามเห็นฟน 
มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทัง้สองขางชดัเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสี
ขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตา
เเฟชั่น เเวนสายตา รปูถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ
รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพือ่ประโยชนของตวั
ทานเอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดงัน้ี 
5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูตบิัตร(ใบเกิด) 
ตัวจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกับสติูบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเดก็อายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูตบิัตร(ใบเกิด) 
ตัวจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดงัน้ี 
6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายกุารทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 
เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตกิารทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศ
ไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

  กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 

  สําหรับผูที่ถอืหนังสอืเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-
Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยืน่วีซา 

  เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษทัทวัร อยางนอย 7 วนัทําการ (กอนออกเดินทาง) 



 

 

  โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทตู และบางคร้ังบริษทัทวัรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีที่ทางบริษทัสามารถขอวี
ซาใหได) 

  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,360 บาท  
  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่

ฝ�ายขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงัตอไปน้ี 

  ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
  นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
  นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยืน่ทาํวีซา 
  นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 

(ตางชาตฝิรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวซีาดวนได) 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑ
ไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส
ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซปิล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยาง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมี
ขนาดบรรจภุัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่หลด
ใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

  สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

  หามนําแบตเตอร่ีสาํรองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
...............................................................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย..................................... โทรศัพทบาน.........................................มือถือ.......................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
................................................................................................................................................................................................
......................................... รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน........................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)............................................................................. 
ตําแหนงงาน
........................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)…………………...….....……………………………………. 
.......................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทร
เช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทาํงานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทร
เช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที.่................. เดือน................ป.........................  ถึง วันที.่......................เดือน.....................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรอืไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที.่................. เดือน................ป.........................  ถึง วันที.่......................เดือน.....................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เทาน้ัน!! 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MR.) 
NAME................................................................SURNAME..................................................................................... 



 

 

2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถอื  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปน
จริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิด
ความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


