
 

 

รหัสทัวร B2B2000459 

ทัวรจีน ปกก่ิง วัดเจาแมกวนอิมสีห่นา ลิม้รสอาหารฮองเต   

5 วัน 3 คืน (MU) 

กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน - วัดเจาแมกวนอิมสี่หนา - พระราชวังกูกง+หองเก็บสมบตัิ
จักรพรรดิ - นัง่สามลอซอยหูถง - ลิม้รสเมนพูิเศษ อาหารแบบฮองเต - เปดปกกิง่ - สุกี้มองโกล

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2072 : 01.20-07.00) 

22.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินไช
นาอิสเทิรนแอรไลน  โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่2 
ปกก่ิง (สนามบินปกก่ิงแคปตอลแอรพอรท) – พระราชวังฤดูรอน+พรอมแตงชุด
โบราณถายรูปทานละ1 ใบ –ชอปปم�ง XIAOMI STORE –อิสระชอปปم�งตลาดรัสเซีย 

01.20 น. ออกเดินทางสู เมืองปกก่ิง  โดยเท่ียวบินที่  MU2072  (บริการอาหารบนเครื่อง) 
07.00 น. เดินทางถึง สนามบินปกก่ิงแคปตอลแอรพอรท กรุงปกก่ิง สนามบินนี้ไดเปดสวนขยาย

แหงใหม เพื่อเปดใหบริการ ตอนรับกีฬาโอลิมปก  2008  คาดวาสามารถรองรับ
ผูโดยสารไดมากถึง  55  ลานคนในป 2015  สนามบินมีขนาดใหญกวาแพนตากอนของ 
สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึงจิตใจ
ผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออกเพื่อ
ชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติดสกายไลทใหแสงแดดไดและใชนวัตกรรมใหมที่ชวย
ลดปริมาณกาซคารบอนภาย ในตัวอาคาร  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง   
นําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองปกก่ิง ปจจุบันปกกิ่งเปนเขตการปกครองพิเศษแบบมหา
นคร 1 ใน 4 แหงของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเทากับมณฑล หลังจากปกกิ่งไดรับการจัดตั้ง

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2072 : 01.20-07.00) 
วันที่ 2. ปกกิ่ง (สนามบินปกกิ่งแคปตอลแอรพอรท) – พระราชวังฤดูรอน+พรอมแตงชุดโบราณถายรูป
ทานละ1 ใบ –ชอปปم�ง XIAOMI STORE – 
            -ตลาดรัสเซีย 
วันที ่3. จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง+ชมหองเก็บสมบัติจักรพรรดิ์-นั่งสามลอซอยหูถง-ลิ้มรสเมนู
พเิศษอาหารฮองเต +ชมโชวแมนจู 
วันที่ 4. กําแพงเมืองจีนดานนจีหยงกวน-วัดเจาแมกวนอิมสี่หนา-ผานชมและถายรูปสนามกฬีาโอลิมปครัก
นก 
วันที่ 5. ชอปปم�งหาง HOPSON ONE- ศูนยอาหาร STREET FOOD– ปกกิ่ง(สนามบินปกกิ่ง แคปตอล
แอรพอรท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2071: 18.55-00.05+1) 



 

 

เปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80
ศตวรรษที่ 20 เมืองปกกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจาก
หนามือเปนหลังมือ ปจจุบันนี้ปกกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรักษาสภาพ
เมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเปนเมืองใหญของโลกอีกดวย   

เชา รับประทานอาหารเชา แบบติ่มซํา 
 

  
นําทานชม พระราชวังฤดูรอน “อวี้เหอหยวน”  ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงปกกิ่งเปนพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแหงหนึ่ง มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด 290 เฮกตาร ประกอบดวยเนื้อที่ที่เปนนํ้า 3 สวน เนื้อที่ที่เปนดิน 1 สวน 
ประกอบดวยสองสวนคือ เขา “วานโซวซาน”  และทะเลสาบ “คุนหมิงห”ู บนเขาวานโซว
ซานไดสรางวิหาร ตําหนัก พลับพลา และเกงจีนอันงดงามไวหลายรูปหลายแบบตั้งอยู
ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัด
เลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 
17 โคงอันสวยงามเชื่อมติดกับฝم�งทั่วทั้งอุทยานจัดไวไดสัดสวนงดงามตระการตา ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของศิลปะในการสรางอุทยานของจีน  จากนั้น  นําทานแตงชุด
โบราณยอนยุคสไตลจีน ถายภาพเปนที่ระลึก ทานละ 1 ใบ 



 

 

 

 
 นําทานเดินทางสู  ถนนตลาดซูโจว (SUZHOU MARKET STREET)  สรางขึ้นเพื่อ

จําลองถนนคาขายในเมืองซูโจว มีรานขายสินคาทองถิ่น ของที่ระลึกตางๆ  อยูตามริม
คลองทั้งสองฝم�ง  ใหทานเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย ( ราคาทัวรไมรวมคาลองเรือ ใน
ถนนตลาดซูโจว) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทาน ชมสินคา XIAOMI  ซึ่งกําลังเปนที่นิยมเปนอยางมากในประเทศจีน   อาทิ เชน   

โทรศัพทมือถือ โนตบุค ทีวี หูฟง สายชารจ  เครื่องฟอกอากาศ  รวมถึงอุปกรณไอที
ตางๆ มากมาย ใหทานไดเลือกชมสินคาตามอัธยาศัย 

 

 
 นําทานสู ตลาดรัสเซีย  ใหทานไดอิสระชอปปم�งสินคาตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน



 

 

กระเป�า เส้ือผา รองเทา และอื่นๆ อีกมากมาย ตามอัธยาศัย 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   เมนูพิเศษ  เปดปกก่ิงสูตรตนตํารับ 

ที่พัก โรงแรม BEIJING 5L  HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง+ชมหองเก็บสมบัติจักรพรรดิ์-นั่งสามลอซอย
หูถง-ลิ้มรสเมนูพิเศษอาหารฮองเต +พรอมชมการแสดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก จัตุรัส
เทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร 
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถ
จุประชากรไดถึง 1,000,000 คน ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจกลาง
เมืองที่ใหญที่สุดในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอประตู
เทียนอันเหมินที่ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัดอยู
เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดานทิศ
ตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและพิพิธภัณฑประวัติศาสตร
ชาติจีนทางฝم�งตะวันออก  นอกจากนี้ทางดานทิศใตยังมีหอรําลึกทานประธานเหมาและ 
หอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือ เฉียนเหมิน 

 

 

นําทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปน
ทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค พระราชวัง
เกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีชื่อในภาษาจีนวา ‘กูกง’ หมายถึง
พระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวังตองหาม



 

 

’ เหตุที่เรียกพระราชวังตองหามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา จักรพรรดิ
เปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดังนั้นวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ‘ที่ตองหาม” คน
ธรรมดาสามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไปได  นําทานเขาชม หองเก็บสมบัติจักรพรรด ิ
เปนหองที่เก็บของลํ้าคาของฮองเต ดานในเต็มไปดวยสิ่งลํ้าคา อาทิ เพ็ชร จิวเวอรรี่ 
เครื่องเงินเครื่องทอง  ยังมีหยก มรกต ไขมุก มงกุฎทอง งาชาง และจุดเดนของหองนี้มี
เจดยหยก ที่หนักกวา 5,000 กิโลกรัม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทาน นั่งสามลอชมซอยหูถง (2 ทานตอ1 คัน)  มีประวัติของชาวเมืองดั้งเดิมกลาว

วา “ไมเขาหูถง เหมือนไมไดไปปกกิ่ง” หูถง เปนชื่อเรียก ตรอกซอกซอย สรางขึ้นในสมัย
ราชวงศหยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการและ
การพัฒนามาหลายรอยปแลว “หูถง” สวนใหญหันทิศทางในแนวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความกวางไมเกิน 9 เมตร สิ่งปลูกสรางใน “หูถง” สวนใหญเปนบานจีน
แบบโบราณที่เรียกวา “ซื่อเหอยวน” เปนบานชั้นเดียวมีลานตรงกลาง และมีหองอยู
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเดินที่อยูระหวาง “ซื่อเหอยวน” ก็คือ “หูถง”  นั่นเอง    

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่ า ณ  ภัตตาคาร  ลิ่มรสเมนูสุดพิ เศษ  อาหารฮองเต  
หลากหลายเมนู พรอมชมโชวแมนจ ู
หมายเหตุ : กรณีโชวแมนจูปดปรับปรุง หรือไมทําการแสดง  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงิน และไมเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวใดๆทดแทนคะ  



 

 

 

 
ที่พัก โรงแรม BEIJING 5L  HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
กําแพงเมืองจีนดานนจีหยงกวน-วัดเจาแมกวนอิมสี่หนา-ผานชมและถายรูปสนาม
กีฬาโอลิมปครักนก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน  เปนกําแพงที่มีป�อมคั่นเปนชวง ๆ

ของจีนสมัยโบราณสรางในสมัยพระเจาจิ๋นซีฮองเตเปนครั้งแรก กําแพงสวนใหญที่
ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ทั้งนี้เพื่อป�องกันการรุกรานจากพวกมอง
โกล และพวกเติรกหลังจากนั้นยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายครั้งดวยกันแต ภายหลัง
ก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ�ากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จมีความ
ยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง
ดวย เชื่อกันวา หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได 



 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู  วัดเจาแมกวนอิมสี่หนา  ตั้งอยูในเขตเมืองยานซี  หางจากตัวเมือง

ปกกิ่งประมาณ 2 ชั่วโมง   วัดนี้สรางขึ้นในสมัยราชวงศเหลียว     ตั้งอยูกลางหุบเขาท้ัง
สองดาน  ถือเปนดินแดนแหงฮวงจุยที่ดี ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู
มากกวา 100 รูป  และมีองคเจาแมกวนอิมขนาดใหญหันหนาออกทั้งสี่ทิศ  ซึ่งวัดแหงนี้
มีความงดงามเหมาะแกการมาเยือนเปนอยางยิ่ง  

 

 
 นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปกรังนก สนามกีฬาโอลิมปกรังนก



 

 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอย
สนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม ใน
สนามจุได 91,000 ที่นั่ง ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะ
ภายนอกคลายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไมเพดานและผนังอาคารที่
ทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคลายกับพระราชวังตองหาม
ของจีน ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ  สุกี้มองโกล) 
ที่พัก โรงแรม BEIJING 5L  HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 

วันที่ 5 
ชอปปم�งหางHOPSON ONE-ศูนยอาหาร STREET FOOD– ปกก่ิง(สนามบิน
ปกก่ิง แคปตอลแอรพอรท) –กรุงเทพฯ-(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2071: 18.55-
00.05+1) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 นําทานสู หางสรรพสินคาแหงใหมลาสุดของปกกิ่ง  HOPSON ONE  ตั้งอยูในเขต

เฉาหยาง  ดานในหางสรรพสินคาแบงเปนโซนสินคา ทั้งหมด 21 โซน ที่รวบรวมสินคา
ทุกอยางไว อาทิเชน เสื้อผาแฟชั่น กระเป�า รองเทา นาฬิกา มือถือ  อุปกรณเครื่องใช
ตางๆ รวมถึงศูนยอาหารนานาชาติอีกดวย ที่นี่ถือเปนสวรรคนักชอปเลยทีเดียว อิสระให
ทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

 จากนั้นนําทานสู ศูนยอาหาร STREET FOOD  ทานจะไดพบกับอาหารหลายหลาย
เมนู อาทิเชน กวยเตี๋ยว  กับขาว  ขนมขบเคี้ยว  อาหารปم�งยาง อาหารไทย อาหารจีน  
และอื่นๆอีกมากมาย 

  **อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง** 



 

 

 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินปกก่ิง แคปตอล แอรพอรท 
18.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU2071  

(บริการอาหารบนเครื่อง) 
00.0น.+1 เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ : ปกก่ิง ไมลงรานชอป วัดเจาแมกวนอิมสี่หนา ลิ้มรสอาหารฮองเต  
5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชนาอิสเทิรน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที ่21-25 ก.พ.
63 

23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 14,900.- 

วันที่ 06-10 มี.ค.
63 

23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 14,900.- 

วันที่  12-16 มี.ค.
63 

23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 14,900.- 

วันที่  19-23 มี.ค.
63 

23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 14,900.- 

วันที่  27-31 มี.ค.
63 

23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 14,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 

 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 
 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท

ฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ



 

 

6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

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

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 

กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ ** 
- 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 รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**  
 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูท่ีทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลม
ที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

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

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพ่ิม  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวี
ซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว
เทานั้น] 
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

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



 

 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรอง
ตราประทับรานที่แปล 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
  

 

 

 

 



 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย  โปรดระบุ
........................... 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


