
 

 

รหัสทัวร GOH1903964 
ทัวรจีน ปกก่ิง เทีย่วแบบฮองเต ไมลงราน พักหรูโรงแรม KEMPINSKI 
5 วัน 3 คืน (TG) 
หมี่หยุน   เมืองโบราณกูเปย   กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ 
ผานชมและถายรูปหอประชุม APEC   จตุรัสเทียนอันเหมิน   พระราชวังกูกง 
ถนนโบราณเฉียนเหมิน   THE PLACE   พระราชวังฤดูรอน   ชอปปم�งตลาดรัสเซีย 
ถายรูปดานนอกสนามกีฬาโอลิมปครังนก   ถนนหวังฝู�จิ่ง   หอฟ�าเทียนถาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ไมลงรานชอป | พักหรูโรงแรมKEMPINSKI | กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ 
เมืองโบราณกูเป�ย | พระราชวงักูกง | เปดปกกิ่งสูตรตนตํารับ | อาหารแมนจู 

เที�ยวแบบฮ่องเต้ ไม่ลงร้าน พักหรูโรงแรมKEMPINSKI � วัน � คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ-์ มีนาคม ����  



 

 

 
   
 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปกก่ิง (สนามบินปกก่ิง แคปตอลแอรพอรท) 
(TG674 : 23.40-05.20 น.) 

21.00 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D สาย
การบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

23.50 น. ออกเดินทางสู เมืองปกก่ิง โดยเท่ียวบินที่ TG674  (บริการอาหารบนเครื่อง) 
 

วันที่ 2 ปกก่ิง – หม่ีหยุน – เมืองโบราณกูเปย – กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ (น่ัง
กระเชาขึ้น-ลง) 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินปกก่ิง แคปตอลแอรพอรท สนามบินน้ีไดเปดสวนขยายแหงใหม 
เพ่ือเปดใหบริการ ตอนรับกฬีาโอลิมปก  2008  คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารได
มากถึง  55  ลานคนในป 2015  สนามบินมขีนาดใหญกวาแพนตากอนของ 
สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึง
จิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศ
ตะวันออกเพ่ือชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติดสกายไลทใหแสงแดดไดและใช
นวัตกรรมใหมที่ชวยลดปรมิาณกาซคารบอนภาย ในตัวอาคาร  หลังจากผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง  

เชา รับประทานอาหารเชา แบบติ่มซํา 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.    กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ปักกิ�ง (สนามบินปักกิ�ง แคปิตอลแอรพ์อรท์) (TG��� : ��.��-��.�� น.) 
วนัที� �   ปักกิ�ง – หมี�หยนุ – เมืองโบราณกู๋เปย – กาํแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (นั�งกระเชา้ขึ �น-ลง) 
วนัที� �   ผ่านชมและถ่ายรูปหอประชมุ APEC – จตรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – THE PLACE 
วนัที� �.  พระราชวงัฤดรูอ้น – ถ่ายรูปดา้นนอกสนามกีฬาโอลิมปิครงันก – ถนนหวงัฝู่ จิ�ง OPTION : โชวก์ารแสดงกงัฟ ู
วนัที� �.  หอฟ้าเทียนถาน – ชอ้ปปิ�งตลาดรสัเซีย – ปักกิ�ง (สนามบิน ปักกิ�งแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 : 

��.��-��.�� น.) 

ราคาเริ�มต้นเพยีง �6,900.- 



 

 

 

 
 นําทานเดินทางสู เมืองหม่ีหยุน (ใชเวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) อําเภอหมี่หยุน เปน

เมืองโบราณ มีประวตัศิาสตรอันยาวนานไปประมาณ 10 ลานป ที่ผานมาบรรพบุรุษ
สรางเมืองในแผนดินน้ี พื้นท่ี MIYUN เปนเนินเขาที่เงียบสงบ นําทานเท่ียว ชมเมือง
โบราณกูเป�ย (GUBEI WATER TOWN) หรือ กูเป�นสุยเจ้ิน (GUBEI SHUI 
ZHEN) ซึ่งตั้งอยูในอําเภอหมี่หยุน อยูใตกําแพงเมืองจีนโบราณ มีประวัติยาวนานถึง 
4,100 กวาป  ซึง่เปนกําแพงเมืองจีนโบราณสวนหน่ึงที่เกาแกที่สุดของจีน ใตเชิงเขา
ที่ต้ังดานซือหมาไถ มีบอน้ําพุ 2 แหง ซึ่งแหงหน่ึงเปนน้ําพุรอน และอีกแหงหน่ึงเปน
น้ําพุเย็น และน้ําพุทั้งสองแหงไหลมารวมกันกลายเปนทะเลสาบยวนหยางหู การสราง
เมืองริมน้ําน้ีแหงน้ีจึงใชธารน้ําที่ไหลจากทะเลสาบเปนหลัก ใหทานเดินชมและเก็บภาพ
ความประทับใจของตัวอาคารที่เลียนแบบสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิงและชิง 
ตลอดจนโซนจัดแสดงวฒันธรรมดั้งเดิมที่จัดแสดงไดอยางลงตัว นอกจากน้ีภายในเมือง
โบราณยังมีรานคาของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเทา หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งแบบดั้งเดิมและปจจบุันใหเลือกชอปอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 นําทานเท่ียวชม กําแพงเมืองจีนดานซือหมา (โดยสารกระเชา CABLE CARไป-

กลับ) กําแพงเมืองจีนดานน้ีเปนดานที่มชีื่อเสียงมาก ไดชื่อวาเปนสุดยอดแหงกําแพง
เมืองจีน เน่ืองจากเปนกําแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศหมิงเพียงแหง
เดียวของจีนที่ยังไมผานการบรูณะซอมแซม อีกทั้งยังตั้งอยูบนภมูิประเทศที่เปนผาสูงชัน 
ทําใหทิวทัศนสวยงามมาก  กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถสรางตามสันเขาท่ีสูงชัน เล่ือง
ชื่อเพราะความโดดเดนที่เปนเอกลักษณ มีป�อมปราการตัง้ตระหงานอยูสองฟากของ
ไหลเขา ป�อมปราการเหลาน้ีเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก และมรีูปแบบที่แตกตางกันไป 
แตละป�อมมีระยะหางเพียงประมาณ 140 ม. สวยงามอลังการ ประกอบกับขุนเขาที่สูง
ตระหงาน ทําใหดาน ซอืหมาไถเปนกําแพงเมืองจีนที่งดงามยิ่งนัก   ชวงคํ่านําทานชม
การแสดงน้ําพุ ที่สวยงาม ภายในเมืองโบราณกูเป�ย ซึ่งสรางความต่ืนตาต่ืนใจแก
นักทองเที่ยวเปนอยางยิ่ง 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม  SUNRISE EAST KEMPINSKI HOTEL หรือเทียบเทา  5 ดาว 

เปนโรงแรมที่มีหองพักขนาดใหญและกวางขวาง  ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติอากาศ
บริสุทธิ์  มีทะเลสาบและภูเขาลอมรอบ  มีทิวทัศนที่สวยงาม ภายในโรงแรมตกแตง
หรูหรา สวยงาม อิสระใหทานไดพักผอน และเดินเลนถายรูปเลนบริเวณโรงแรมตาม
อัธยาศัย 

 

 



 

 

วันที่ 3 ผานชมและถายรูปหอประชุม APEC – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง – 
ถนนโบราณเฉียนเหมิน – THE PLACE 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทาน ผานชมและถายรูปหอประชุม APEC  ซึ่งเปนสถานที่ที่ใชสําหรับการประชุม

ความรวมมือทางเศรษฐกิจ APEC ของผูนําแตละประเทศ ซึง่เปนถอืเปนสถาปตยกรรม
การกอสรางที่นาสนใจเลยทีเดียว จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองปกก่ิง เมืองหลวง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปจจบุันปกกิ่งเปนเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 
ใน 4 แหงของจีน ซึ่งมฐีานะเทียบเทากับมณฑล หลังจากปกกิ่งไดรบัการจดัตั้งเปนเมือง
หลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมยั 80ศตวรรษท่ี 
20 เมืองปกกิ่งไดพฒันาอยางรวดเร็วอยางเหลือเช่ือ มีการเปลี่ยนแปลงจากหนามือ
เปนหลังมือ ปจจุบนัน้ีปกกิง่มถีนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมือง
โบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเปนเมืองใหญของโลก   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเปนจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญทีสุ่ดในโลก จตัุรัส

เทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร 
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นท่ีทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถ
จุประชากรไดถึง 1,000,000 คน ปจจุบันจตัรุัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจกลาง



 

 

เมืองที่ใหญที่สุดในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มคีวามสําคัญ ไดแก หอประตู
เทียนอันเหมินที่ต้ังอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบดั
อยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดานทิศ
ตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและพิพิธภัณฑ
ประวตัิศาสตรชาติจีนทางฝم�งตะวันออก นอกจากน้ีทางดานทิศใตยังม ีหอรําลึกทาน
ประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรอืเฉียนเหมิน  
นําทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปน
ทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมงิและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค 
พระราชวังเกาแกที่มปีระวัตศิาสตรยาวนานกวา 500 ป มชีื่อในภาษาจีนวา ‘กูกง’ 
หมายถึงพระราชวังเดิม มชีื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวัง
ตองหาม” เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคตใินการสรางวงัวา 
จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดงัน้ันวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ที่
ตองหาม คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไปได 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนพิูเศษ...อาหารแมนจู) 
 นําทานชอปปم�งที่ยาน THE PLACE แหลงชอปแหงใหมในปกกิง่ภาษาจีนเรียกวา 

SHIMAOTIANJIE THE PLACE ตั้งอยูบนถนนDONG DA QIAO LU มีสินคาแบ
รนเนอรใหเลือกชอปปم�ง อยางเชน ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เปนตน หางน้ี



 

 

เปดไดไมนานและยิ่งใหญสไตลจีน เพราะมีจอLCD ขนาดใหญยักษ 6,000 ตาราง
เมตร 

ที่พัก โรงแรม  ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 

 
  

วันที่ 4 พระราชวังฤดูรอน – ถายรูปดานนอกสนามกีฬาโอลิมปครังนก – ถนนหวังฝู�จิ่ง 
OPTION : โชวการแสดงกังฟู 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินทางสู  พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปกกิ่งหางจากตัวเมืองปกกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร 
พระราชวังฤดรูอนอวี้เหอหยวนเดิมเปนสวนฤดูรอนและสวนดอกไมในสมัยกบุไลขาน 
ตอมาในป ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะ
ซอมแซมจนเปนลักษณะที่เห็นในปจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดวย ตําหนักเลอ
โชวถงั สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตําหนักเร่ินโชวเต้ียน สถานที่วาราชการ
ของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาวานโสวซาน ทะเลสาบคุนหมิง เกงพระหอม ตําหนักเรียง
เมฆ เตอเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามรมิทะเลสาบคุนหมิงตกแตง
ดวยภาพวาดตางๆ) และตําหนักตางๆ อีกมากมาย 



 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปครังนก สนามกฬีาโอลิมปครงันก

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด HERZOG & DE MEURON  เดินตาม
รอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเอ้ืออํานวยตอส่ิงแวดลอม ใน
สนามจุได 91,000 ทีน่ั่ง ใชจดัพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก2008 มีลักษณะ
ภายนอกคลายกับ “รังนก”ทีม่ีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไม เพดานและผนังอาคารที่ทํา
ดวยวัสดุโปรงใส อัฒจนัทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดคูลายกับพระราชวังตองหาม
ของจีน ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ สระวายน้ํา
แหงชาติ สรางขึ้นเหนือจินตนาการคลาย “กอนน้ําส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ” ซึ่ง PTW AND 
OVE ARUP ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตย
เพ่ือใหดูเหมือนน้ําที่สุด และใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสิกสจาก DUBLIN’S 
TRINITY COLLEGE 

 



 

 

 นําทานสู ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปم�งที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปกกิง่รวมทั้งหางสรรพสินคาช่ือดังตางๆ และรานคา รานอาหารศูนยกลางความ
บันเทิงมากมายท่ีจะสรางสีสันใหกับผูท่ีมาจับจายบนถนนคนเดินแหงน้ีเชิญทานอิสระช
อปปم�งตามอัธยาศัย 

 OPTION : ทานสามารถเลือกซื้อเสริม โชวการแสดงกังฟู (RED THEATRE 
BEIJING KUNG FU SHOW ) ราคาทานละ 300หยวน เปนการแสดงโชวศิลปะ
การตอสูของจีนที่เรียกวากังฟู  เปนโชวทีค่อนขางมีชื่อเสียงมากในกรุงปกกิ่ง ซึ่ง
สามารถสรางความตื่นเตนเราใจใหแกนักทองเท่ียวไดเปนอยางด ีใชเวลาแสดง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 หอฟ�าเทียนถาน – ชอปปم�งตลาดรัสเซีย – ปกก่ิง (สนามบิน ปกก่ิงแคปตอลแอร
พอรท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน ตัง้อยูทางทิศใตของกรุงปกกิ่ง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 
เฮกตาร เปนสถานซึ่งจกัรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวงเทพย
ดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกป พระจกัรพรรดิจะเสด็จไป
ประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพ่ือใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดม ประกอบดวย
ตําหนักฉีเหนียนเต้ียน ตําหนักหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เปนตน  
นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนเนม และสินคาCOPY 
ยี่หอดังมากมาย ทั้งกระเป�า เสื้อผา รองเทา และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบิน 
17.20 น. ออกเดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่TG615  (บริการ

อาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ : เที่ยวแบบฮองเต ไมลงราน พักหรูโรงแรมKEMPINSKI 
5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 21-25 ก.พ.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 13,900.- 
วันที่ 06-10 มี.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 13,900.- 
วันที่ 12-16 มี.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 14,900.- 
วันที่ 19-23 มี.ค.63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 14,900.- 
วันที่ 26-30 มี.ค.63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 14,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร 

ตั๋วเคร่ืองบิน(ไมรวมวีซาจีน) 
 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
  
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการ
เดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท
ฯ กอนทุกครัง้ เพ่ือเช็คขอมูลความถกูตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิทัไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 



 

 

     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมกีารจายเงนิมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
น้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  



 

 

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเอาประกันทีม่ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

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

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

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 

กิโลกรมั/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรกต็าม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  



 

 

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รปูสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชดุนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รปูตองหนาตรง ไมยิม้เห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ ตองแนบสูติบัตรตวัจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบตัร

ของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบดิา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด



 

 

รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา เลม
ที่มีปญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครัง้บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หาก
ทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจนีอยางนอย 2 
อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวซีา
ใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สาํหรับประทบัตราวี
ซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว
เทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชดุนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รปูตองหนาตรง ไมยิม้เห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

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

ตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีววิดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปทีป่ริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
 



 

 

 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียมสาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจนี กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจบัุน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรณุาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะ
มีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
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.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิด
ความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภยัมา ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบียบ
อยางเครงครัด) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


