
 

 

รหสัทวัร  B2B2000438  
ทัวรจีน ปกกิ่ง พระราชวงัหลวง กําแพงหมืน่ลี้ ชมสวนดอกไม 5 วัน 4 คืน (TG) 
กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน | พระราชวงักูกง  
พระราชวังฤดูรอน+ถนนตลาดซูโจว 
ชมสวนดอกไม | เปดปกกิง่ | สุกีม้องโกล| บฟุเฟ�ตเจงกิสขาน 

 
   

 

 

 

 

  

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �.    กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ปักกิ�ง(สนามบินปักกิ�ง แคปิตอลแอรพ์อรท์) (TG���:��.��-��.�� น.)-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 

วนัที� 2   ปักกิ�ง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – ศนูยไ์ข่มกุ-หอฟ้าเทียนถาน –กายกรรมปักกิ�ง 

วนัที� 3   พระราชวงัฤดรูอ้น +ถนนตลาดซูโจว-ชมสวนดอกไม ้ ZHI WU YUAN– ศนูยผ์ีเซียะ – ชอ้ปปิ�งย่านซานหลี�ถนุ 

วนัที� 4.  ศนูยห์ยก – กาํแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ศนูยย์าบวัหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารงันกและสระว่ายน ํ�า 

วนัที� 5.  วดัลามะ-ศนูยผ์ลติภัณฑย์างพารา – ชอ้ปปิ�งตลาดหงเฉียว – ปักกิ�ง (สนามบิน ปักกิ�งแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ 

             (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG615 :17.25 – 21.00 น.) 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปกกิ่ง(สนามบินปกกิง่ แคปตอลแอรพอรท) 
(TG614:10.00-15.45 น.)-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D สาย
การบินไทย โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรบัและอาํนวยความสะดวกตรวจเชค็
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกบัทกุทาน 

10.00 น. ออกเดินทางสู เมืองปกกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG614  (บริการอาหารบนเครื่อง) 
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินปกกิง่ แคปตอลแอรพอรท สนามบินนี้ไดเปดสวนขยายแหงใหม 

เพื่อเปดใหบรกิาร ตอนรับกีฬาโอลมิปก  2008  คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารได
มากถึง  55  ลานคนในป 2015  สนามบินมขีนาดใหญกวาแพนตากอนของ 
สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดินทางที่เขาถงึจิตใจ
ผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง ทอดตวัจากทศิใตไปสูทศิตะวันออกเพื่อ
ชวยลดไอรอนจากแสงอาทติยแตตดิสกายไลทใหแสงแดดไดและใชนวตักรรมใหมทีช่วย
ลดปรมิาณกาซคารบอนภาย ในตวัอาคาร  หลังจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง  นํา
ทานเดินทางสู เมืองปกกิง่ เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีน  ปจจุบันปกกิ่งเปน
เขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหงของจีน ซึง่มฐีานะเทียบเทากบัมณฑล 
หลังจากปกกิ่งไดรับการจดัตัง้เปนเมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีนในป 1949 
โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที ่20 เมอืงปกกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเรว็อยาง
เหลือเชื่อ มีการเปล่ียนแปลงจากหนามือเปนหลังมอื ปจจุบันนีป้กกิง่มีถนนที่สลับกัน 
ตึกสงูๆ โดยไมเพียงแตรกัษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย 
กลายเปนเมืองใหญของโลก   

 

 
 นําทานสู ถนนเฉียนเหมิน  (Qianmen Street)  เปนถนนสายวัฒนธรรมซึง่เปนที่

รูจักกันดีในกลุมนกัทองเที่ยวทีม่าเยือนกรงุปกกิ่ง ถนนสายนี้ตัง้อยู  ณ ใจกลางกรุง
ปกกิ่ง ใกลกับจตุรัสเทียนอันเหมนิ มีประวตัคิวามเปนมากกวา 600 ป  มีซุมประตูไม



 

 

หาชองขนาดใหญศิลปะสมัยราชวงศชงิ ตั้งอยูดานหนา ถนนเฉียนเหมินเปนถนน
เสนตรงยาวที่เตม็ไปดวยรานคา รานอาหาร และชอปปم�งแบรนดเนมมากมาย และ ไมมี
รถราใหตองหลบหลีก เหมาะกับการเดินเลนชมบรรยากาศความสวยงาม และอีกหนึ่ง
ไฮไลทสําหรบัที่นีค่ือ รานกาแฟ STARBUCKS สไตลจีนที่สวยที่สุด มีลกัษณะเปนตกึ 
3 ชั้นทรงโบราณแบบจีนสมัยราชวงศชงิ หนาตางไมกรอบสีแดงตดักับผนงัสีเขียว เสรมิ
ความสวยดวยหลังคามงุกระเบือ้งจีนโบราณตามลกัษณะอาคารดัง้เดมิบนถนนสาย
ประวัตศิาสตรนี ้การตกแตงภายในทัง้ 3 ชั้นเปนแบบเครงขรมึอบอุนตามสไตลสตาร
บัคส ใชสีดํา สีน้ําตาลเปนหลัก เฟอรนิเจอรที่เลือกใชมีทัง้เฟอรนิเจอรแบบจีน เชน 
เกาอีท้รงหมวกขุนนางสดีํา โตะทีม่ีรายละเอียดลวดลายจีน เคารเตอร self service 
ก็ใชเปนตูบานเปดแบบจีน แตก็ไมทิง้ความสบายนานัง่ดวยโซฟาหนงัหนานุมสดีําใน
หลายจุดผสมผสานกันไป ทําใหสาขานี้เปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยวทีต่องแวะมา
เช็คอินสักครั้งเมื่อมาถงึปกกิง่ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนพูิเศษ ....เปดปกกิง่) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา  4 ดาว 

วันที่ 2 
ปกกิง่ – จัตุรสัเทียนอันเหมิน – พระราชวงักูกง –ศนูยไขมุก-หอฟ�าเทียนถาน –
กายกรรมปกกิ่ง 

เชา รับประทานอาหารเชา   ณ ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 นําทานเดินทางสู จตัุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่เปนจัตุรัสทีม่ีขนาดใหญที่สุดในโลก จตัุรัส

เทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรงุปกกิง่ ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทศิใต 880 เมตร 
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถ
จุประชากรไดถงึ 1,000,000 คน ปจจุบันจตัรุัสเทียนอันเหมินนับเปนจตัุรัสใจกลาง
เมืองที่ใหญที่สุดในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมทีม่คีวามสําคัญ ไดแก หอประตู
เทียนอันเหมินทีต่ั้งอยูทางทศิเหนอืสุดของจัตรุสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัด
อยูเหนือเสาธงกลางจตัุรัส อนุสาวรียวีรชนใจกลางจตัุรัส มหาศาลาประชาคมดานทิศ
ตะวันตกของจตัุรัส ตลอดจน พพิิธภัณฑการปฏิวตัิแหงชาตแิละพพิิธภัณฑ
ประวัตศิาสตรชาติจีนทางฝم�งตะวันออก นอกจากนี้ทางดานทศิใตยงัมี หอรําลกึทาน
ประธานเหมาและหอประตูเจิง้หยางเหมิน หรอืเฉียนเหมิน  



 

 

 

 
 นําทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปน

ทั้งบานและชีวติของจกัรพรรดิในราชวงศหมงิและชงิรวมทัง้สิ้น 24 พระองค 
พระราชวังเกาแกทีม่ีประวตัิศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีชือ่ในภาษาจีนวา ‘กูกง’ 
หมายถงึพระราชวงัเดิม มชีื่อเรียกอกีอยางหนึง่วา ‘จือ่จิ้นเฉงิ’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวัง
ตองหาม’ เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา 
จักรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแหงสวรรค ดงันัน้วังของบตุรแหงสวรรคจงึตองเปน ‘ที่
ตองหาม’ คนธรรมดาสามญัไมสามารถลวงลํ้าเขาไปได 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 นําทานแวะชม ศนูยไขมุก ใหทานไดชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑทีท่ํามาจากไขมกุ อาทิ

เชน ครมีไขมกุ ผงไขมกุ  และเครื่องประดับที่ใชไขมกุใรการตกแตงใหสวยงาม  เปนตน  
นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน ตัง้อยูทางทิศใตของกรงุปกกิง่ มีเน้ือที่ทั้งหมด 273 
เฮกตาร เปนสถานซึ่งจกัรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชงิใชเปนที่บวงสรวงเทพย
ดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถงึเดอืนอายตามจนัทรคติทกุป พระจักรพรรดิจะเสด็จไป
ประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพือ่ใหการเก็บเกี่ยวไดผลอดุม ประกอบดวย
ตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชวิ เปนตน  



 

 

 

 
 นําทานชม กายกรรมปกกิง่ การแสดงโชวกายกรรมทีต่ื่นเตน ระทกึใจ พรอมแสง สี 

เสียง กายกรรมปกกิง่เปนการแสดงผสมผสาน ทั้งหวาดเสียวและตื่นเตน หลากหลาย
ชุดการแสดง และการแสดงจะแตกตางกันไป โชวความสามารถหลายๆ ดาน เชน โชว
หมุนจาน โชวควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนที่สูง เปนตน 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา  4 ดาว 

วันที่ 3 
พระราชวังฤดรูอน +ถนนตลาดซโูจว-ชมสวนดอกไม– ศูนยผีเซียะ – 
ชอปปم�งยานซานหลีถุ่น 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 
นําทานเดินทางสู  พระราชวงัฤดูรอนอวี้เหอหยวน ตัง้อยูในเขตชานเมอืงดานทศิ
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรงุปกกิ่งหางจากตัวเมืองปกกิง่ประมาณ 15 กิโลเมตร 



 

 

พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวนเดมิเปนสวนฤดูรอนและสวนดอกไมในสมัยกบุไลขาน 
ตอมาในป ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพเรอืมาบูรณะ
ซอมแซมจนเปนลกัษณะที่เห็นในปจจบุัน ภายในพระราชวังประกอบดวย ตําหนักเลอ
โชวถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตําหนกัเริ่นโชวเตี้ยน สถานที่วาราชการ
ของพระนางฉอืซีไทเฮา ภูเขาวานโสวซาน ทะเลสาบคุนหมงิ เกงพระหอม ตําหนักเรียง
เมฆ เตอเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคุนหมิงตกแตง
ดวยภาพวาดตางๆ) และตําหนักตางๆ อกี 

 

 

 

นําทานเดินทางสู  ถนนตลาดซโูจว  (SUZHOU MARKET STREET)  สรางขึ้นเพื่อ
จําลองถนนคาขายในเมืองซูโจว มรีานขายสินคาทองถิ่น ของที่ระลึกตางๆ  อยูตามริม
คลองทัง้สองฝم�ง  ใหทานเดินเลนถายรูปตามอธัยาศัย ( ราคาทวัรไมรวมคาลองเรือ ใน
ถนนตลาดซูโจว) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ  บุฟเฟตเจงกิสขาน) 
 นําทานชม สวนดอกไม พฤกษศาสตรปกกิง่ ตั้งอยูชานเมืองทางตะวันตกของปกกิ่ง 



 

 

สรางขึ้นเมื่อป 1955 มีพื้นที ่4 ตร.กม.ตําใกลกับเขาเซียงซาน ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยว
ชื่อดงัของกรงุปกกิ่ง  บรรจพุรรณไมไวมากกวา 10,000 ชนดิ และตนไมกวา 1 ลาน 5 
แสนตน ภายในสวนไดมกีารจดัแบงพื้นที่ซ่ึงเปดใหนกัทองเที่ยวทัว่ไปเขาชม โดยเปน 2 
สวนหลัก ดวยกัน คือ สวนการจดัแสดงพรรณไม-พักผอนผอนหยอนใจ และ สวน
โบราณสถานทางประวตัิศาสตร  ซึง่สวนพรรณไมประกอบไปดวย สวนดอกซากุระ สวน
ดอกกหุลาบ สวนดอกแมกโนเลีย สวนดอกทอ สวนดอกโบตั๋น สวนไผ สวนตนเหมย 
เปนตน อิสระใหทาเนดินเลน ถายรปู กบัสวนดอกไมตามอัธยาศัย 
 
หมายเหต ุ:  กรณีที่สภาพอากาศไมเอือ้อํานวยสงผลใหดอกไม ออกดอกชาหรอื มี
ปริมาณนอย...ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงนิลูกคา หรือเปล่ียนแปลงรายการใดๆ
ทดแทน  

 

 
  

 
นําทานแวะ ศนูยผีเซี๊ยะ  เครื่องรางของขลงัตามความเชื่อเรื่องโชคลาภของชาวจีน  นาํ
ทานสู ยานซานหลีถุ่น  ตัง้อยูในเขตเฉาหยาง ของเมอืงปกกิ่ง เปนแหลงชอปปم�งขนาด
ใหญ ทีม่ีทัง้อาหาร เครื่องดืม่ สขุภาพความงาม และแฟชัน่ เส้ือผา กระเป�า รองเทาแบ
รนดเนมตางๆ  ที่ทันสมัย รวมถงึยงัมีสถานบนัเทิง  ผับ บารอกีดวย ซานหลี่ถุน ถือวา
เปนยานทีค่ึกคกัมากที่สดุแหงหนึง่ของปกกิง่ทีน่ักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวตางชาตินิยม
มาเดินเลน ถายรูป ชอปปم�งและนัง่ชิลลๆรานอาหาร  อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL    หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

วันที่ 4 
ศูนยหยก – กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน -ศูนยยาบวัหิมะ – ผานชมสนามกีฬา
รังนกและสระวายน้ํา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานแวะชม หยก ทีม่คีุณภาพและมชีื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไร

หยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลทีม่ีชื่อเสียง   นาํทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน
ดานจวหียงกวน เปนกําแพงทีม่ีป�อมคั่นเปนชวง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สรางในสมัย
พระเจาจิ๋นซฮีองเตเปนครั้งแรก กาํแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัย
ราชวงศหมงิ ทัง้นี้เพื่อป�องกันการรกุรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก หลงัจากนั้นยงั
มีการสรางกําแพงตออกีหลายครัง้ดวยกันแตภายหลังกม็ีเผาเรรอนจากมองโกเลียและ
แมนจูเรียสามารถบุกฝ�ากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 
กิโลเมตร และนบัเปนหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยของโลกยคุกลางดวย เชื่อกันวา หากมอง
เมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกาํแพงเมอืงจีนไดกําแพงอาคารดูเหมอืนฟองนํา้ที่
เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเขาฟงบรรยาย ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม นํ้ารอนลวก เปนที่

พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย ๆ เหตกุารณที่เกิดไฟไหมแลวมแีผลไฟไหมรางกาย 
สามารถใชยานี้ทาลดอาการพองหรอืแสบรอนได  นาํทาน ผานชมและถายรปูหนา
สนามกีฬาโอลิมปครังนก สนามกีฬาโอลมิปครงันกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก 
“โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม ในสนามจุได 91,000 ที่นัง่ ใชจัด
พิธีเปด-ปดการแขงขันโอลมิปก2008 มีลกัษณะภายนอกคลายกับ “รงันก”ที่มโีครงตา
ขายเหล็กเหมือนกิ่งไม เพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใส อฒัจันทรมีลกัษณะ



 

 

รูปทรงชามสีแดง ดูคลายกบัพระราชวงัตองหามของจีน ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบ
ตะวันออก ผานชมสระวายนํา้แหงชาติ สระวายนํ้าแหงชาต ิสรางขึ้นเหนือจินตนาการ
คลาย “กอนนํา้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุ
เทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนนํา้ที่สดุ และใช
เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนกัฟสกิสจาก Dublin’s Trinity College 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
วัดลามะ-ศูนยผลิตภัณฑยางพารา – ชอปปم�งตลาดหงเฉียว – ปกกิ่ง (สนามบิน 
ปกกิง่แคปตอลแอรพอรท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูม)ิ  
(TG615 :17.25 – 21.00 น.)) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเขาชม วดัลามะ ยงเหอกง สถานทีม่คีวามวิจติรและไดรับการบูรณะอยางยอด

เย่ียมที่สุดในปกกิง่ สรางขึ้นในป ค.ศ.1694 แตเดมิเคยเปนตําหนกัทีป่ระทับของ
จักรพรรดิหยงเจิ้น หรอืองคชายส่ีผูเปนพระราชบิดาของจกัรพรรดิเฉียนหลงแหง
ราชวงศชงิ ตอมาตัง้แตชวงกลางศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ที่นี่ไดกลายปนศูนยกลางของ
ศาสนาพุทธนกิายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรอีารยเมตไตรที่งดงาม
และสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันวาเปนงานแกะสลักจากไมจันทนเพียงชิ้นเดียว ซึ่ง
ประดิษฐานอยูภายในศาลาหมื่นสุข วานฟู�เกอ   นําทานเขาชมศูนยสินคา ผลติภัณฑ
จากยางพารา เปนในลักษณะสินคาที่แปรรูป เชน หมอน ทีน่อน และสินคาเพอืสขุภาพ
พรอมวทิยากรบรรยายสรรพคุณของผลติภัณฑ   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล) 
 นําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉียว ใหทานไดชอปปم�งสินคาCOPY แบรนดเนมยีห่อดงัใน

ราคายอมเยาว ทัง้กระเป�า เส้ือผา รองเทา และอื่นๆอีกมากมาย 



 

 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบนิ 
17.25 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่TG615  (บรกิารอาหารบนเครื่อง) 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

อัตราคาบรกิาร : ปกกิ่ง พระราชวังหลวง กําแพงหมืน่ลี ้ชมสวนดอกไม 
5 วัน 4 คนื โดยการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 20 ป 
(เสรมิเตยีง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 20 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่  10-14 เม.ย.63 27,900- 30,900 30,900 5,000 13,900 

วันที่ 11-15 เม.ย.63 28,900 31,900 31,900 5,000 13,900 

วันที่ 12-16 เม.ย.63 28,900 31,900 31,900 5,000 13,900 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดนิทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน(ไมรวมวีซาจีน) 

 

ราคานีไ้มรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
กรณีเด็กอายตุํ่ากวา 20 ป บรบิูรณ นับจากวนัเดินทางกลับคิดคาบรกิารเพิม่ ทานละ 
3,000 บาท 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนงัสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ
เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุครัง้ เพื่อเชค็ขอมูลความถกูตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

3.  การชําระคาบรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตมีัดจาํกบั

สายการบินหรอืคามัดจาํที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผานตวัแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคนืเงินมดัจํา หรอืคาทวัร
ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเทีย่วบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทวัร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรบัสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 

 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอบุัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอบุัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีนํา้มัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดนิทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทานละ 1,800 

บาท 
3. กระเป�าเดนิทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณทีีน่ํ้าหนกัเกินกวาที่สายการ

บินกําหนด 20 กิโลกรมั/ทาน 1 สวนเกินนํา้หนักตามสายการบนิกาํหนด 
4. คาทาํหนงัสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ่งดืม่, คาอาหารที่สัง่

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซกัรดีฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทรปิ 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบใดๆ เหตกุารณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาต ิเหตุการณไมสงบทางการเมอืง, การประทวง, การนดัหยดุ
งาน, การกอการจลาจล, อบุัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรอื
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ละจะไมรบัผดิชอบคาบรกิารทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเนือ่งมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ 
หลังจากไดสํารองที่นัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋เครือ่งบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรอื 
หนวยงานที่ใหบรกิาร บรษิัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จัดบรกิารทวัรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบรกิารนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้นี้ทางบรษิัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุครั้ง มิเชนนั้นทางบริษทัฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยืน่วซีาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเดี่ยวคาบรกิารดงันี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 



 

 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง
ขาวเทานั้น**  

 และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุ

ขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนงัสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรอื 

Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตวัทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบตัรตัวจรงิ, สําเนาสูติ

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

  - กรณีที่เดก็ไมไดเดินทางพรอมกบับดิา มารดา ตองแนบหนงัสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทาํงาน ญาตทิี่ตดิตอไดในกรณฉีุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีาร
โทรศพัทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดงันั้นกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรอืเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิข์องสถานทตู และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

 ผูที่ประสงคจะใชหนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทาํวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดแูล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบตัรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานใน

ประเทศไทย และมีใบอนญุาตการทาํงานในประเทศไทยเทานัน้ 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจนีดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทตูจีน 

 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษิัท
สามารถขอวซีาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรบั
ประทบัตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ รปูใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทานั้น] 
และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุ
ขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  



 

 

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานทีแ่ปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปนี ้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรปูยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสตกิเกอร หรอืรปูที่พริ้นซจากคอมพวิเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑตูจีน เมื่อทานสงหนงัสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง  
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    
�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชือ่คู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศพัท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศพัท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทาํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศพัท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอมลูโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ
........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อบคุคลในครอบครัวของทาน พรอมระบคุวามสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิ 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบรษิัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้นี้เพื่อประโยชนของตวัทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


