
 

 

 

 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20) 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ 
คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

วันท่ี2 
ปักกิ่ ง (สนามบินปักกิ่ งแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –              
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-กายกรรมปักกิ่ง  

01.00 น. ออกเดินทางสู่  เมืองปักกิ่ง  โดยเที่ยวบินที่ CA980 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักก่ิง สนามบินนีไ้ด้เปิดสว่นขยายแหง่ใหม ่เพื่อเปิดให้บริการ ต้อนรับ

กีฬาโอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กวา่แพน
ตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้ โดยสาร ด้วยการ



ออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้
แสงแดดได้และใช้นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตวัอาคาร น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
น าท่านเดินทางเข้าสูต่วั เมืองปักก่ิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือย่อว่า จิง นครปักก่ิงเป็นศนูย์การเมือง
วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือดงัทัง้ใน
ประเทศจีนและในโลก ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจีน ซึง่มีฐานะเทียบเทา่กบั
มณฑล หลงัจากปักก่ิงได้รับการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80
ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงได้พฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันี ้
ปักก่ิงมีถนนที่สลบักนั ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองที่ทนัสมยั กลายเป็น
เมืองใหญ่ของโลก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า 
 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอนัเหมิน ซึ่งเป็นจัตรัุสที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก จัตุรัสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุง

ปักก่ิง ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 
ตารางเมตร สามารถจปุระชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรัุสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรัุสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธง
แดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตัรัุส อนสุาวรีย์วีรชนใจกลางจตัรัุส มหาศาลาประชาคมด้านทิศ
ตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก  
นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยงัมีหอร าลกึทา่นประธานเหมาและ หอประตเูจิง้หยางเหมิน หรือ เฉียนเหมิน  
ให้ท่านเดินสู ่พระราชวงักู้กง สร้างขึน้ในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้านและชีวิตของจกัรพรรดิใน
ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ที่มีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กู้
กง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตทุี่เรียกพระราชวงั
ต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแหง่สวรรค์ ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรค์
จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เข้าไปได้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู ่วดัเจ้าแมก่วนอิมกู่ถ่า ภายในวดั จะมีเจ้าแมก่วนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้งตัง้อยูภ่ายในสวน

กู่ถ่ากงหยวน มีอายรุาวๆ 470 กว่าปีเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ชบุด้วยทองทัง้องค์  น าท่านชม กายกรรมปักก่ิง การแสดงโชว์
กายกรรมที่ตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้หวาดเสี ยวและตื่นเต้น 
หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควง
สิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนที่สงู แต่ไฮไลน์คือการขบัมอเตอร์ไซค์มากกว่า 4 คนั ในลกูโลกด้วยความเร็วในพืน้ท่ีจ ากดั
ทา่นไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักก่ิงที่มีช่ือเสียงก้องโลก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว ) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันท่ี 3 
ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดู ร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – Beijing 3D Gallery -หอฟ้าเทียนถาน-             
ถนนหวังฝู่จิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นได้เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์จาก ไขม่กุ ที่มีช่ือเสยีงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจากไขม่กุ ครีมไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นต้น 
น าท่านชม พระราชวงัฤดรู้อน “อวีเ้หอหยวน” ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงเป็นพระ
ราชอทุยานท่ีมีทศันียภาพที่สวยงามมากแหง่หนึง่ มีเนือ้ที่ทัง้หมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนือ้ที่ท่ีเป็นน า้ 3 สว่น เนือ้ที่
ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้าง
วิหาร ต าหนกั พลบัพลา และเก๋งจีนอนังดงามไว้หลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลัน่รับกนักบัภมูิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียง
ทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคนุหมิง ในทะเลสาบคนุหมิงมีเกาะเลก็ๆ เกาะหนึง่ มี



สะพาน 17 โค้งอนัสวยงามเช่ือมติดกบัฝ่ังทัว่ทัง้อทุยานจดัไว้ได้สดัสว่นงดงามตระการตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์
ของศิลปะในการสร้างอทุยานของจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน) 
 น าทา่นเข้าชม ศนูย์ผีเซียะ เคร่ืองรางน าโชคตามความเช่ือของชาวจีน คณุสมบตัิหรือคณุประโยชน์ของเทพป่ีเซียะ หรือผี

ซิ่วนัน้ ในอดีตถือว่าเป็นความลบัที่รู้กนัภายในของคนชัน้สงูของจีน ว่าเป็นเทพเรียกทรัพย์ และขบัไลส่ิ่งอปัมงคลชัว่ร้าย 
จากนัน้เดินทางต่อ เข้าชม วดัเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า  ภายในวดัจะมีเจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้งตัง้อยู่
ภายในสวนกู่ถ่ากงหยวน มีอายรุาวๆ 470 กว่าปีเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ชบุด้วยทองทัง้องค์   จากนัน้น าท่านสู ่Beijing 3D 
Gallery เพื่อชมพิพิธภณัฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ทา่นสามารถถ่ายรูปเสมือนอยูใ่นภาพจ าลองเหตกุารณ์นัน้ๆ 
ได้   น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่ง
จกัรพรรดิแหง่ราชวงศ์หมิง และ ราชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะยา่งเข้าฤดหูนาวถงึเดอืนอ้ายตามจนัทรคติ
ทกุปี พระจกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นัน่เพื่อให้การเก็บเก่ียวได้ผลอดุม ประกอบด้วยต าหนกัฉี
เหนียนเตีย้น ต าหนกัหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 น าทา่นสู ่ถนนหวงัฝจ่ิูง ซึง่เป็นศนูย์กลางส าหรับการช้อปปิง้ที่คกึคกัมากที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้ห้างสรรพสนิค้า

ช่ือดงัตา่งๆ และร้านค้า ร้านอาหารศนูย์กลางความบนัเทิงมากมายที่จะสร้างสสีนัให้กบัผู้ที่มาจบัจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่
นีเ้ชิญทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ที่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันท่ี 4 ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหมิะ-ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 น าท่านชม ศูนย์ผลิตภณัฑ์บวัหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้น า้ร้อนลวกเป็นที่พิสจูน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ 
เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้  เดินทางสู่ ก าแพง
เมืองจีนดา่นจวีหยงกวน เป็นก าแพงที่มีปอ้มคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบราณสร้างในสมยัพระเจ้าจ๋ินซฮี่องเต้เป็นครัง้แรก 
ก าแพงสว่นใหญ่ที่ปรากฏในปัจจบุนัสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวก
เติร์กหลงัจากนัน้ยงัมีการสร้างก าแพงต่ออีกหลายครัง้ด้วยกันแต่  ภายหลงัก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรีย
สามารถบกุฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จมีความยาวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของ
โลกยคุกลางด้วย เช่ือกนัวา่ หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 จากนัน้แวะชม ร้านหยก ที่มีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ

สตัว์มงคลที่มีช่ือเสียง น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดย
สถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้
เอือ้อ านวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นัง่ ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอก
คล้ายกับ “รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม้เพดานและผนงัอาคารที่ท าด้วยวสัดุโปร่งใส อฒัจันทร์มีลกัษณะ
รูปทรงชามสแีดงดคูล้ายกบัพระราชวงัต้องห้ามของจีน ซึง่ให้กลิน่อายงดงามแบบตะวนัออก ผา่นชมสระวา่ยน า้แหง่ชาติ
สระว่ายน า้แห่งชาติ สร้างขึน้เหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน า้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบ
โดยใช้วสัดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดเูหมือนน า้ที่สดุและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยัของ
นักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ท าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน า้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถ
ต้านทานแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวได้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



วันท่ี 5 
ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง(สนามบิน
ปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(CA979/19.35 – 23.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  น าท่านสู ่ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินที่มีขนาดใหญ่และดีงามที่สดุในกรุงปักก่ิง

ค่า อยู่ทางทิศเหนือของพระราชวงัต้องห้าม ทัง้สองข้างทางกว่า 800 เมตรเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านเสือ้ผ้า 
เคร่ืองประดบั ข้าวของเคร่ืองใช้ทกุอยา่ง ร้านกาแฟ ผบั บาร์ ร้านอาหาร  จากนัน้น าทา่นแวะชม ศนูย์ผลติภณัฑ์ยางพารา 
เป็นสนิค้าของใช้ตา่งๆในบ้านท่ีท ามาจากผลติภณัฑ์ยางพารา ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   (เมนูพิเศษ  สุกีม้องโกล) 
 น าท่านสู ่ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า และอื่นๆ อีก

มากมาย ตามอธัยาศยั 
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่  สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 

19.35 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA979 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.40 น. เดินทางถงึสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

อัตราค่าบริการ : ปักกิ่ง ก าแพงเสียดฟ้า วงัต้องห้าม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 12-16 ก.ค.62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที่ 13-17 ก.ย.62 16,900.- 16,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที่ 20-24 ก.ย.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที่ 18-22 ต.ค.62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 19-23 ต.ค.62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันที่ 25-29 ต.ค.62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที่ 08-12 พ.ย.62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที่ 22-26 พ.ย.62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.-  

ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป 

กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเดนิทางกลับคิดค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 
 



อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ื อเช็คข้อมลู

ความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 1 วันหลังการจอง 
   3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกิน

น า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมือง, 

การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ี
ทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 



9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้** - ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  // - ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,775 บาท  
 

1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉุก

เฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมี
การระงบัการออกวีซา่ เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบ 



9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / 
ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย 2 

หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 

 
 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  



ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดย 
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มัน
ขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) .............................................................................................................. 
.....................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
.......................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) .................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน........................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)………………………………………………………………………. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถ่กูต้องที่สามารถติดตอ่ทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  
ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


