
 

 

  1 
 

รหัสทัวร SLT1903683 
ทัวรจีน ปกก่ิง กําแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (TG) 
จัตุรัสเทียนอันเหมนิ   พระราชวังกูกง   ถนนโบราณเฉียนเหมิน 
กายกรรมปกกิ่ง   พระราชวังฤดูรอน   หอฟ�าเทียนถาน   ชอปปم�งหวังฟู�จิ่ง 
กําแพงเมืองจีน   โอลิมปคทาวเวอร   วัดลามะ   ตลาดรัสเซีย 
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วันแรก สุวรรณภูมิ  
21.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3เคานเตอร 

D สายการบินไทย แอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวก 

23.40 น. เหินฟ�าสูกรุงปกกิ่งสายการบินไทย แอรเวยเที่ยวบินที่TG674(บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 
วันที่สอง ปกก่ิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง–รานนวดฝ�าเทา- 
 ถนนโบราณเฉียน   เหมิน-กายกรรมปกกิ่ง 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบนิปกก่ิง ประเทศจีน สนามบินนานาชาติแหงน้ีเปดใหบรกิารเพ่ือ

ตอนรับโอลิมปก 2008 สามารถรองรับผูโดยสารได 55 ลานคนมขีนาดกวา 1 ลาน
ตารางเมตร ใหญกวาแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & 
PARTNERS (ผูออกแบบสนามบินเช็คแลปกอกที่ฮองกง) ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  

เชา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูตัวเมืองใจกลางกรุงปกกิ่ง เมืองประวัติศาสตรเกาแก ระหวางทางให
ทานไดเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของเมืองปกกิ่ง พรอมฟงประวัติความเปนมา
อันนาสนใจ นําทานเท่ียวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพ
อยางสวรรค) เปนจัตรุสัท่ีใหญที่สุดในโลก มคีวามยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 
เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นท่ีทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร 
สามารถจุประชากรไดถึง 1,000,000 คน ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัส
ใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในโลก สัญลกัษณของประเทศจีนใหมซึ่งเปนสถานที่จัดพิธี
ฉลองเน่ืองในโอกาสสําคัญตางๆซึ่งบริเวณน้ันยังเปนที่ต้ังของ อนุสาวรียวรีชนศาลา
ประชาคม จัตรุัสเทียนอันเหมินลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอ
ประตูเทียนอันเหมินที่ต้ังอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบก
สะบัดอยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส  

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
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จากน้ันเที่ยวชมพระราชวังตองหามกูกงTHEFORBIDDEN CITYสรางขึ้นในสมัย
จักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปนทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิง
และชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค พระราชวังเกาแกที่มีประวตัิศาสตรยาวนานกวา 500 
ป มชีื่อในภาษาจีนวา ‘กูกง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มชีื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา ‘จื่อจิน้
เฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวังตองหาม’ เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม เน่ืองมาจากชาว
จีนถือคติในการสรางวงัวา จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดังน้ันวังของบุตร
แหงสวรรคจึงตองเปน ‘ที่ตองหาม’ คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไปได 
โบราณสถานแหงน้ีเปนสิ่งกอสรางทรงคุณคาทางประวัตศิาสตรที่สรางขึ้นบนพื้นที่ 
720,000 ตารางเมตร นําทานชมอาคารเครือ่งไมที่ประกอบดวยหองตางๆ ถึง 
9,999 หอง ชมตําหนักวาราชการพระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรด ิและ
หองวาราชการหลังมูลีไ่มไผของพระนางซูสีไทเฮาจากน้ันนําทานไปผอนคลายความ
เมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทาเปนการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายท่ี 
ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเร่ืองราวเกี่ยวกบัการแพทยโบราณต้ังแตอดีต
ถึงปจจบุันการสงเสรมิการใชสมุนไพรจีนทีม่มีานานนับพันป พรอมรับฟงการ
วินิจฉัยโรคโดยแพทยผูผูเชี่ยวชาญ นําทานเท่ียวชมถนนโบราณเฉียนเหมิน ซึ่งเปน
ถนนคนเดินวัฒนธรรมอายุกวา 600 ป ตั้งแตสมัยราชวงศหมิงและชิง ต้ังอยูฝم�งตรง
ขามกับป�อมธนูเฉียนเหมิน มคีวามยาว 845 เมตร กวาง 21 เมตร สองขาทางเต็มไป
ดวยอาคารรปูแบบโบราณสองชั้น ที่เปนสถาปตยธรรมจีนโบราณผลมตะวันตก ซึง่
ทั้งหมดถกูดัดแปลงใหเปนธนาคาร รานคา รานอาหาร รานเบอเกอรี่ รานแบรนดเนม
ชื่อดัง เหมาะกบัการเดินางเลนบรรยากาศความสวยงาม และเลือกซื้อสินคาตางๆ ได
ตามอัธยาศัย หรือจะแวะชิมลิ้มรสอาหารที่มีใหเลือกทั้งแบบจีน และฟาสตฟู�ดก็ได ซึ่ง
ถือวาเปนถนนคนเดินที่มีครบทุกรปูแบบเลยทีเดียว 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารนําทานชมโชวกายกรรมปกก่ิง ศิลปะแหงการโชว
ที่งดงามและออนชอยแตแข็งแรง ตนตําหรับกายกรรมทุกแขนงของประเทศจีน พรอม
ความตืน่เตนเราใจกบัการแสดงชดุตางๆ มากมาย 
พักที่ FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเทา 4* 
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วันที่สาม พระราชวังฤดูรอน-รานไขมุก-หอฟ�าเทียนถาน-รานหมอนยางพารา- 
 ชอปปم�งหวังฟู�จิ่ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานสูพระราชวังฤดูรอน “อี้เหอหยวน”ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญที่สุด
ของประเทศจีน พระราชวังฤดูรอนอ๋ีเหอหยวนในปจจุบันน้ี มปีระวตัิศาสตรมาเกือบ
พันปแลว ยอนหลังไปราวคริสตศกัราชที่ 11 สมัยราชวงศจิน (ค.ศ. 1115-1234)พื้นท่ี
ในเขตไหเตี้ยนนอกกรุงปกกิง่ มีภูมปิระเทศของขุนเขางดงาม ประดุจภาพวาด อากาศ
เย็นสบาย เหมาะแกการพักผอน อีกทั้งไมไกลจากเมืองหลวงมากนัก จึงเหมาะเปน
สถานที่ท่ีเจานายผูปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผอนตากอากาศ และกอสราง
พระราชวังฤดรูอนขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเจิง้แหงราชวงศชิง (ค.ศ.1644-1911) 
พระราชวังฤดรูอนไดทวีความสําคัญขึ้น โดยจกัรพรรดิตอมาอีกหลายพระองคโปรด
เสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนวาราชการแผนดินที่พระราชวังฤดูรอนนอกเขต
พระราชฐาน จนทําใหพระราชวังฤดรูอนมีบทบาทสําคัญในดานเปนศูนยกลางทาง
การเมืองกลาวกันวา การกอสรางพระราชวังฤดูรอนนอกพระราชฐานน้ีดําเนินมา
ตลอดเวลา 800 ปจวบจนกระทั่งสิ้นสุดกาลสมัยของราชวงศแมนจ ู ทําใหพระราชวงั
ฤดูรอนบริเวณชานกรุงปกกิง่บนเขา 3 ลกู ไดแก เขาเซียงซัน เขาอ้ีวเฉวียนซัน และ
เขาวั่นโซวซัน มีพื้นท่ีกวางใหญรวมทั้งสิ้นกวา 100 ตารางกิโลเมตร กอนอุทยานแหง
น้ีเปนที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวติอยูชมความงามของทะเลสาป
จําลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลวน ชมเรือหินออนระเบียงกตัญู ในอดีต
อุทยานแหงน้ีถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรั่งเศสเผาทําลาย ตอมาเมื่อ ค.ศ. 1888 
พระนางซูสีไทเฮาไดใชงบประมาณของกองทหารเรือของชาติมาสรางอุทยานขึ้นใหม 
นําทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจากไขมุกน้ําจืดของเมืองจีน เชนเครื่องประดับ ครีมไขมุก 
หรือผงไขมุก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร***ลิ้มรสเปดปกก่ิงตนตํารับ 2 ตัว/โตะ 
 นําทานเดินทางสูหอฟ�าเทียนถาน เดิมเรียก 'หอสักการะฟ�าดิน' แรกเริ่มเปนสถานที่ท่ี

จักรพรรดิเสด็จมาเซนไหวเทพเจาฟ�าและดิน มาในสมัยราชวงศหมงิปที่ 9 แหง
รัชกาลหมิงเจียจิ้ง (ค.ศ.1530) ไดมกีารสราง 'หอสักการะดิน'ขึ้นทางทิศเหนือชานกรุง
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ปกกิง่ สถานที่แหงน้ีจึงเปนที่สําหรับเซนไหวสักการะเฉพาะเทพเจาแหงฟ�า แลวเปลี่ยน
มาใชนาม เทียนถันทั้งน้ี การประกอบพิธีสักการะ และสวดมนตภาวนาตอสวรรคของ
กษัตริยราชวงศหมิง(ค.ศ.1368-1644) และชิง(ค.ศ.1644-1911) กระทําขึ้นเพ่ือขอ
ความสิริมงคลแกตน ขอฟ�าขอฝนใหพืชผลในไรนาอุดมสมบรูณ พสกนิกรอยูรมเย็น
เปนสุขบนพื้นที่กวา 2 ลานตารางเมตรของเทยีนถันใหญกวา ‘กูกง-พระราชวัง
ตองหาม’ 4 เทา นําทานแวะรานหมอนยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและ
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพชนิดตางๆ 
นําทานสูศูนยการคาหวังฟู�จ่ิง (Wangfujing)ซึ่งเปนที่ชอปปم�งที่ใหญที่สุดในเมือง
ปกกิง่ เปนถนนเสนยาวๆ สําหรับคนเดินหามรถทุกชนิดวิง่ผาน มีหางสรรพสินคา 
พลาซา และรานคานอยใหญเรียงรายสองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และ
รานหนังสือ ครบครัน พาทานจับจายกันอยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง สวนใหญเปน
รานคาแบรนดเนมราคาตายตัวตอรองไมได และยังมีรานกิ๊ฟชอป ราคายอมเยาให
เลือกซื้อ นอกจากน้ี บริเวณใกลเคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งนาชมแตเปนสัตว
แปลกๆ ที่ไมถูกปากคนไทยเทาไหร ใหทานไดอิสระถายรูป ชอปปم�ง ชมวิวตาม
อัธยาศัย  

คํ่า รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร 
พักที่ FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเทา 4* 
 

วันที่สี่ รานหยก-กําแพงเมืองจีน-โอลิมปคทาวเวอร-รานบัวหิมะ- 
 ผานชมสนามกีฬารังนก-สระวายน้ํา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสูกําแพงเมืองจีน ระหวางทางแวะชมหยกของเมืองจีนพรอมทั้งให
ทานไดรับคําแนะนําและวิธีการดูหยก และใหทานเลือกชมและเลือกซื้อหยกไวเปนของ
ฝากลํ้าคาจากน้ันนําทานเดินทางตอเพื่อไปเที่ยวชมกําแพงเมืองจีน (ดานจูหยงกวน)
สิ่งมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรด ิจิ๋นซีฮองเต สรางดวย
แรงงาน เลือดเน้ือ และชีวิตของคนนับลานคน มีความยาว 6,350 กม. กอสรางขึ้น
ครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2,000 ป เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ป ค.ศ. 1987 
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สรางในป – ราว 700 ปกอนคริสตกาล ถึง ราชวงศหมงิ ป ค.ศ.1368-1644 อาณา
เขต – ความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญานาม‘กําแพงหมื่นลี’้
ปจจุบันสวนที่หลงเหลือใหเห็นเปนรูปกําแพงตามดินแดนตอนเหนือของจีน ไดแก กรุง
ปกกิง่(18 ดาน) นครเทียนจิน(2 ดาน) มณฑลกันซู(20 ดาน) มณฑลเหอเป�ย(43 
ดาน) มณฑลเหลียวหนิง( 2 ดาน) มณฑลหนิงเซี่ย(15 ดาน) มณฑลซันซี(61 ดาน) 
และมณฑลสานซี(24 ดาน) ลวนเปนกําแพงเมืองที่กอสรางในสมัยราชวงศหมงิทั้งสิ้น 
โดยสุดดานตะวันออก คือ ดานซันไหกวน ในมณฑลเหอเป�ย และสุดดานตะวันตก คือ 
ดานเจียอ้ีวกวน ในมณฑลกันซูนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีชื่อเสียงที่สุด
ของรัฐบาลจีนคือเป�าฟู�หลิงหรือบัวหิมะ เหมาะกับการเกบ็เปนยาสามัญประจําบาน 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร***พิเศษ สุก้ีมองโกลพรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด 
ผานชมสนามกีฬาโอลมิปคแหงชาต ิ2008(Olympic National 
Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เปนอีกชื่อหน่ึงที่รูจักกันดีซึ่งเปนที่จัดพิธีเปดและ
ปด ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ(Gymnasium) โดยมีรูปลกัษณเหนือจินตนาการ
คลาย "กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ" โดยใชวสัดุเทฟลอนทําเปนโครงรางเนนใช
พลังงานแสงอาทิตยและยังใชเทคโนโลยีท่ีสามารถทําใหกําแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทําสระวายน้ําแหงแดนมังกรน้ีดดูี
เปนเอกลักษณแลว ยังสามารถตานทานกับแรงส่ันสะเทือนอันเกิดจากแผนดินไหวได
ดวย นําทานขึน้ตึกโอลิมปค Olympic Tower ชมไนทวิวเมืองปกก่ิงยามคํ่าคืน
โดยหอคอยโอลิมปกมคีวามสูง 258 เมตร เปนอีกหน่ึงแลนดมารคของปกกิ่ง สราง
ขึ้นเพ่ือตอนรับ มหกรรมโอลิมปก ป 2008 แตไดทําการเปดใหเขาชมในป 2014 
เปนหน่ึงในผลงานการออกแบบที่ไดรับรางวัลการออกแบบประจําชาติ (กรณีตกึปด 
ไมสามารถขึ้นตกึได จะพาไปเที่ยวที่อ่ืนทดแทน) 

คํ่า รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร 
พักที่ FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเทา 4* 
 

วันที่หา วัดลามะ-รานผีเซยีะ-ตลาดรัสเซีย-ปกกิ่ง-สุวรรณภูมิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
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 นําทานสูวัดลามะ (หยงเหอกง) วัดที่สําคัญทีสุ่ดในพุทธศาสนาของปกกิง่ สรางในป 
ค.ศ. 1694 เดิมเปนตาํหนักที่ประทับขององคชายหยงเจิ้ง (องคชายสี่) เมื่อครั้งยังทรง
พระเยาว เมื่อขึ้นครองราชยแลวพระองคทรงยกใหเปนที่กอตั้งวดัลามะ ภายในมี
วิหารกษัตริยแหงสรวงสวรรคประดิษฐานพระโพธิสัตวศรีอริยะเมตไตร ถัดจากนั้นไป
เปนวิหารอีก 4 วิหาร และแตละวิหารจะมีลานกวางตามสถาปตยกรรมบานแบบ
ซือเหอยวนของปกกิ่งคัน่กลาง และแตละวิหารลวนไมอนุญาตใหถายภาพทั้งสิ้น วิหาร
ที่สองเรียกวาวิหารสันติสมานฉันท (ยงเหอกง) ดานหนามกีระถางกํายานสําริด
โบราณแกะสลักอยางงดงาม เดิมทีชาวจีนคงโยนเหรียญใสเปนจํานวนมาก เพราะเห็น
ยังมีเหรียญคาอยูในรองบางแหงที่แกะไมออก ซึ่งเปนการทําลายวัตถโุบราณทางวัดจงึ
เอาร้ัวมาลอมไว และเขียนป�ายติดหามไว สามคือวิหารเจาฝูโหลว แทนพระพุทธรูป
ในวิหารเจาฝูโหลว ขางในมีพระพุทธรูปศากยมุนีทีห่ลอดวยทองเหลือง ดานหลังของ
พระพุทธรูปมี ประภามณฑลเหมือนฉากบังตา แทนบูชาพระพุทธรูปและ
ประภามณฑลลวนแกะสลักดวยไมชื่อวา "จินเซอหนานมู" ฝมือแกะสลักก็ประณีตมาก 
แทนพระพุทธรูปมีสวนบนสูงจรดเพดาน แบงเปนชั้นนอกชั้นใน 3 ชั้น ในยามตะวันตก
ดิน พระพุทธรูปประทบัยืนอยางสงางาม แสงอาทิตยสองกระทบกระจกเงาท่ีทําดวย
ทองเหลืองที่ติดอยูบนประภามณฑล แสงสะทอนตามกระจกเงาทองเหลืองเปน
วงกลมลอมรอบองคพระพุทธรูป บวกกบัแสงของตะเกียงที่ไมมีวนัดบั ทําใหขางใน
วิหารสวางไสวไปทั่ว แทนพระพุทธรูปสวนบนมีเสาไมแกะสลักมังกรทองคํา 2 เสาค้ํา
รับไว คานเพดานหุมดวยทองคํา แกะสลักมังกร 99 ตวัพัน อยูโดยรอบมังกรบางตัว
กางเล็บออกมา บางตวัทําทากําลังทะยานขึ้นสูทองฟ�า เหมือนจริงมาก วิหารแหง
ธรรมจักร (ฟ�าหลุนเตี๋ยน) เปนอาคารทรงจตัุรมุข บนหลังคาวิหารมีเจดียบุทองคํา 5 
องค ซึ่งรวมเอาศิลปวฒันธรรมทั้งแบบชนชาติจีนและชนชาติทิเบตเขาดวยกัน วิหารน้ี
ใชเปนหอสวดมนต มีทีน่ั่งสําหรับพระเรียงเต็มไปหมด และที่วิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บ
รักษาอาสนะของทะไลลามะไวดวย สุดทายคือวิหารหม่ืนสุข (วานฝูเกอ) ซึ่งมี
พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยประดิษฐานอยู วิหารวานฝูเกอ เปนวิหารที่สูงใหญ
ที่สุดภายในวัดลามะ มคีวามสูงกวา 30 เมตร มีหลังคา 3 ชัน้ กอดวยไมทั้งหมด 
พระพุทธรูปศรีอริยเมตไตรยปางยืนที่แกะสลักดวยไมจันทนหอมสีขาว สูง 26 เมตร 
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สวนลาง 8 เมตรฝงอยูใตดิน อีก 18 เมตรอยูเหนือพ้ืนดิน พระพุทธรูปทั้งองคมี
น้ําหนักประมาณ 100 ตัน เปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากตนไมตนเดียวที่ใหญที่สุด
ในโลก และไดรบัการบันทึกไวในกินเนสบุกดวย 
จากน้ันนําทานแวะชมผีเซียะ ซึ่งเปนลูกหลานมังกรรุนที ่9 มีพลังอํานาจในการ
ดูดกลืนสิ่งชั่วรายท้ังหลายใหหมดไป มักจะวางหันหนาออกตัวอาคารหรือหองเพ่ือ
ป�องกันขจัดภยันตรายตางๆ ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากใหกับคนทางบาน 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูตลาดรัสเซีย Xiushuiสถานที่นิยมสําหรับการชอปปم�ง และยังเปน
แหลงชอปปم�งของสินคาแบรนดเนมทั้งของจริง และของเลียนแบบยี่หอดังตาง หรือ
ของท่ีระลึก และสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ หรือจะซื้อเปนของฝาก สมควร
แกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

17.05 น. เดินทางโดยสายการบินไทย แอรเวยเที่ยวบินที่ TG615(บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

21.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
   ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ    
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ      
พักหองละ 2-3
ทาน 

ราคาเด็ก เสริมเตียง 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

ราคาเด็ก ไมเสริมเตียง 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

พักเดี่ยว 
จายเพ่ิม 

21-25 พ.ย. 17,999 17,999 17,999 4,000 
5-9 ธ.ค. 19,999 19,999 18,999 4,000 
6-10 ธ.ค. 19,999 19,999 18,999 4,000 
27-31 ธ.ค. 23,999 23,999 23,000 6,000 
6-10 ก.พ. 63 20,999 20,999 20,999 4,000 
20-24 ก.พ. 63 18,999 18,999 18,999 4,000 
11-15 มี.ค. 63  18,999 18,999 18,999 4,000 
26-30 มี.ค. 63 18,999 18,999 18,999 4,000 
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ลูกคาที่เคยเดินทางไปประเทศดังตอไปน้ีจะตองย่ืนวีซาเด่ียวเทานั้น!! 
(นับตั้งแต 1 มกราคม 2557 เปนตนมา) อสิราเอล / อัฟกานิสกาถน / ปากีสถาน / อซุ
เบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติรกเมนิสถาน / อิหราน / อิรัก / ตุรกี / อียิปต / 
ซาอุดีอาระเบีย / ซีเรีย / เลบานอน / จอรแดน / อนิเดีย / ศรีลงักา / ลิเบีย / ซูดาน / 
แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คาซัคสถาน /โซมาเรีย/เยเมน/โอมาน/ รฐัปาเลสไตน 
 
อัตรานี้รวม 
คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ปกกิ่ง-กรงุเทพฯ(ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรับอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ / คาท่ีพักตามที่ระบุไว
ในรายการ (กรณีพัก 3 ทาน ทานที่ 3 เปนเตียงเสริม) / คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางทานละ 30 
กิโลกรมั / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาวีซาจีนแบบกรุป
ทองเที่ยวซึ่งตองเดินทางไปและกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุปทองเที่ยว
ได บริษัทฯ มคีวามจําเปนตองยื่นวีซาเด่ียวปกติ 4 วันทําการ จะตองชําระคาสวนตางเพ่ิม ทาน
ละ 900 บาท)อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานั้น / คาประกันอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงือ่นไขของกรรมธรรม) / มคัคุเทศกบรกิารตลอดการ
เดินทาง 
 
อัตรานี้ไมรวม 
คาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 200 หยวน/ทาน*** (ทิป
หัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา) / คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียม
สําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ /คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ / 
คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน / คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซัก
รีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / ภาษมีูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และกรุณาแจง
ลวงหนาต้ังแตทําการจองกรณีตองการใบกํากบัภาษ/ีคาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมี
การเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก / คาวีซาจีนแบบเดีย่วจายเพ่ิมทานละ 900 บาท กรณีทางรัฐบาล
จีนยกเลิกการใชวีซากรุป 
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เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาทพรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจาย
กอนเดินทาง 21 วนั 
 
เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซากรุป 
1. สแกนสีหนาแรกของหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปและรายละเอียด ตามตัวอยาง) 
2. หนังสือเดินทางตองที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน 
มีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ, ซื้อตัว๋รถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก เพ่ือประโยชนของลูกคา 
 
**รายการนี้จะเขารานรัฐบาลจีน เพ่ือโปรโมทการทองเที่ยว แตละรานใชเวลาในการ
นําเสนอประมาณ 1-1.30 ช่ัวโมง*** เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ เม่ือทานเดินทางไปกบัคณะ
แลว ขอความกรุณาใหทานตามคณะทองเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หากทานตองการที่จะไมทองเที่ยวตามรายการในแตละวัน ทางบริษัท
ฯ ขอความกรุณาใหทานชําระเงินเพ่ิม 2,000 บาท ตอวันตอทานเน่ืองจากราคาทัวร เปน
ราคาพิเศษซึ่งไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวปกกิ่ง และรานคาตางๆ 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน   / คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่
เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15 วนั  / เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสีย
หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตาม
ความเปนจริง เพราะทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

4. บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 

5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบรกิารคืน
ได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  

6. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ 

7. การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมกีารเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว  คือรานหยก รานบัวหิมะ รานผาไหม รานหยก ราน
ไขมุก รานนวดเทา รานผีเซ๊ียะ รานชา หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคา
ทัวรเพิ่ม ทางบรษิัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดงักลาวแลว 

 
โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการย่ืนวีซาจีนบอยครั้งการเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้ง
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา 
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กรณีย่ืนวีซาเดี่ยว เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซาสําหรับหนังสืถอเดินทางไทย***ใชเวลาย่ืน 4 
วันทําการ*** 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสอืเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิน้ ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย2 
หนาเต็ม   

3. รูปถายหนาตรงถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พ้ืนหลังสขีาว
เทานั้น 

ขอหาม: หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หาม
ใสเสื้อสีออนและสีขาว (หามใสเสื้อคอกวางแขนกุดซีทรูลูกไมสาย
เด่ียวชุดราชการชดุยูนิฟอรมชุดทํางานชดุนักเรียนนักศึกษา), หาม
ใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุก
ชนิดเชนตางหูสรอยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัด เปนตน 
รูปตองเห็นคิ้วและใบหทูั้ง 2 ขางชัดเจนหามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ันและตองไมใช
สต๊ิกเกอรหรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 
***ทานที่ประสงคใชรปูถายขาราชการในการยื่นวีซากรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจดั
มาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 
***ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัทฯไมทราบกฎกตกิาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดงัน้ี 
เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม 
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสตูิบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
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2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
เดินทางพรอมญาต ิ
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสตูิบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 
กรณีผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง)ใชเอกสาร
เพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตวัจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
***ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา*** 
กรณีย่ืนดวน2 วันจายเพ่ิม 1,500 บาท 
ยกเวนตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล
เยี่ยม สาธารณรัฐเช็กเดนมารก ฟนแลนด ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี
ลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย***ไมสามารถย่ืนดวนได*** 
 
 
กรณีหนังสือเดินทางตางชาติ 
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท / หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ 
กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 
เอกสารที่ตองใชสําหรับตางชาต ิ
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1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสอืเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิน้ ถาเกิดการชํารุด 
เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย2 
หนาเต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสขีาว
เทานั้น 

4. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริงเทาน้ัน ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 

5. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มตีราประทับและลายเซ็น 
6. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
7. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
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กรอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน          ○  หมาย          ○  หยา   

  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส.....................................................................................................  
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.................................. โทรศัพทบาน..............................................มือถือ................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย .....................................................โทรศัพทบาน.......................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)......................................................................................... 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) .................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย ...........................................................โทร..................................................................  
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม   ○  ไมเคย    ○  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่.............. เดือน............................ป...................  ถึง วันที่.............เดือน.............................ป..................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม   ○  ไมเคย   ○  เคย  โปรดระบุ  
เมื่อวันที่.............. เดือน.............................ป.................  ถึง วันที่..............เดือน.............................ป...................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
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หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
**   ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


