
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยวเต็มอิ่มไม่ลงร้านช้อป | ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน | วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า 
พระราชวังกู้กง+ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ |นั่งสามล้อซอยหูถง  
ลิ้มรสเมนูพิเศษ อาหารแบบฮ่องเต้ | เป็ดปักก่ิง | สุกี้มองโกล 

 

ปักกิ่ง ไม่ลงร้านช้อป วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า  ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้ 

ปักกิง่ ไม่ลงร้านช้อป วัดเจ้าแม่กวนอมิสี่หน้า  ลิม้รสอาหารฮ่องเต้ 5 วัน 3 คนื 
เดนิทาง กุมภาพันธ-์มนีาคม 2563  

 
 

 
ราคาเร่ิมต้นเพยีง 23,900.- 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์  โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 
 

วันที่2 
ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – พระราชวังฤดูร้อน+พร้อมแต่งชุดโบราณถ่ายรูปท่านละ1 ใบ –ช้
อปปิ้ง XIAOMI STORE –อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 

01.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง  โดยเที่ยวบินที่  MU2072  (บริการอาหารบนเครื่อง) 
07.00 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพ่ือเปิดให้บริการ 

ต้อนรับกีฬาโอลิมปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาด
ใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจ
ผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพ่ือช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์
แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตัวอาคาร  หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง   
น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองปักกิ่ง ปัจจุบันปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมี
ฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 
โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจาก
หน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึง
สภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลกอีกด้วย   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (MU2072 : 01.20-07.00) 
วนัท่ี 2. ปักก่ิง (สนามบินปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์) – พระราชวงัฤดรูอ้น+พรอ้มแตง่ชดุโบราณถ่ายรูปทา่นละ1 ใบ –ชอ้ปป้ิง XIAOMI STORE – 
            -ตลาดรสัเซีย 
วนัท่ี 3. จตรุสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง+ชมหอ้งเก็บสมบตัิจกัรพรรดิ-์นั่งสามลอ้ซอยหถูง-ลิม้รสเมนพูิเศษอาหารฮ่องเต ้+ชมโชวแ์มนจ ู
วนัท่ี 4. ก าแพงเมืองจีนดา่นนจีหยงกวน-วดัเจา้แมก่วนอิมสีห่นา้-ผา่นชมและถ่ายรูปสนามกีฬาโอลมิปิครกันก 
วนัท่ี 5.  ชอ้ปป้ิงหา้ง HOPSON ONE- ศนูยอ์าหาร STREET FOOD– ปักก่ิง(สนามบินปักก่ิง แคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ 

           (สนามบินสวุรรณภมูิ) (MU2071: 18.55-00.05+1) 



 

 
 

 
 

 
  

น าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อว้ีเหอหยวน”  ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงเป็น
พระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นน ้า 3 
ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน”  และทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขาว่าน
โซ่วซานได้สร้างวิหาร ต าหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ 
ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมี
เกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่งทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตา ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน   จากนั้น  น าท่านแต่งชุดโบราณย้อนยุคสไตล์จีน 
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ท่านละ 1 ใบ 

 

 



 

 
 

  
น าท่านเดินทางสู่  ถนนตลาดซูโจว (SUZHOU MARKET STREET)  สร้างขึ้นเพ่ือจ าลองถนนค้าขายในเมืองซูโจว 
มีร้านขายสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกต่างๆ  อยู่ตามริมคลองทั้งสองฝั่ง  ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย ( ราคา
ทัวร์ไม่รวมค่าล่องเรือ ในถนนตลาดซูโจว) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่าน ชมสินค้า XIAOMI  ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีน   อาทิ เช่น   โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค 

ทีวี หูฟัง สายชาร์จ  เครื่องฟอกอากาศ  รวมถึงอุปกรณ์ไอทีต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย 
 

 
 น าท่านสู่ ตลาดรัสเซีย  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอ่ืนๆ 

อีกมากมาย ตามอัธยาศัย 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร   เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่งสูตรต้นต ารับ 

ที่พัก โรงแรม BEIJING 5L  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วันที่ 3 
จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง+ชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ์-นั่งสามล้อซอยหูถง-ลิ้มรสเมนูพิเศษอาหาร
ฮ่องเต้ +พร้อมชมการแสดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุง
ปักก่ิง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พ้ืนที่ทั้งสิ้น 440,000 
ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของ
จัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลา
ประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีน
ทางฝั่งตะวันออก  นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมีหอร าลึกท่านประธานเหมาและ หอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือ เฉียน
เหมิน 
 



 

 
 

 

 

 

 

น าท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิ
ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อใน
ภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ 
เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า  จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ 
ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม” คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ าเข้าไปได้  น าท่านเข้าชม 
ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ เป็นห้องที่เก็บของล้ าค่าของฮ่องเต้ ด้านในเต็มไปด้วยสิ่งล้ าค่า อาทิ เพ็ชร จิวเวอร์รี่ 
เครื่องเงินเครื่องทอง  ยังมีหยก มรกต ไข่มุก มงกุฎทอง งาช้าง และจุดเด่นของห้องนี้มีเจดย์หยก ที่หนักกว่า 5,000 
กิโลกรัม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่าน นั่งสามล้อชมซอยหูถง (2 ท่านต่อ1 คัน)  มีประวัติของชาวเมืองดั้งเดิมกล่าวว่า “ไม่เข้าหูถง เหมือนไม่ได้

ไปปักก่ิง” หูถง เป็นชื่อเรียก ตรอกซอกซอย สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์หยวน (ราวศตวรรษท่ี 13) มีประวัติความเป็นมา
ที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการและการพัฒนามาหลายร้อยปีแล้ว “หูถง” ส่วนใหญ่หันทิศทางในแนวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความกว้างไม่เกิน 9 เมตร สิ่งปลูกสร้างใน “หูถง” ส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า “ซื่อ
เหอย่วน” เป็นบ้านชั้นเดียวมีลานตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเดินที่อยู่ระหว่าง “ซื่อเหอย่วน” ก็
คือ “หูถง”  นั่นเอง    
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร  ลิ่มรสเมนูสุดพิเศษ  อาหารฮ่องเต้ หลากหลายเมนู พร้อมชมโชว์แมนจู 

หมายเหตุ : กรณีโชว์แมนจูปิดปรับปรุง หรือไม่ท าการแสดง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน และไม่
เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวใดๆทดแทนค่ะ  

 

 
ที่พัก โรงแรม BEIJING 5L  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 4 ก าแพงเมืองจีนด่านนจีหยงกวน-วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า-ผ่านชมและถ่ายรูปสนามกีฬาโอลิมปิครักนก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
 น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  เป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างใน

สมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง  ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลังจากนั้นยังมีการสร้างก าแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่  
ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง  
 



 

 
 

 
6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะ
สามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดินทางสู่  วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า  ตั้งอยู่ในเขตเมืองยานซี  ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ 2 ชั่วโมง   วัด
นี้สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์เหลียว     ตั้งอยู่กลางหุบเขาทั้งสองด้าน  ถือเป็นดินแดนแห่งฮวงจุ้ยที่ดี ภายในบริเวณวัดมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากกว่า 100 รูป  และมีองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่หันหน้าออกท้ังสี่ทิศ  ซึ่งวัดแห่งนี้มี
ความงดงามเหมาะแก่การมาเยือนเป็นอย่างยิ่ง  

 

 
 น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว

สวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้
เอ้ืออ านวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอก
คล้ายกับ ”รังนก” ทีม่ีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดานและผนังอาคารที่ท าด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะ
รูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ  สุกี้มองโกล) 



 

 
 

 
ที่พัก โรงแรม BEIJING 5L  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 5 
ช้อปปิ้งห้างHOPSON ONE-ศูนย์อาหาร STREET FOOD– ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) –
กรุงเทพฯ-(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2071: 18.55-00.05+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

 
 น าท่านสู่ ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ล่าสุดของปักก่ิง  HOPSON ONE  ตั้งอยู่ในเขตเฉาหยาง  ด้านในห้างสรรพสินค้า

แบ่งเป็นโซนสินค้า ทั้งหมด 21 โซน ที่รวบรวมสินค้าทุกอย่างไว้ อาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา มือ
ถือ  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงศูนย์อาหารนานาชาติอีกด้วย ที่นี่ถือเป็นสวรรค์นักช้อปเลยทีเดียว อิสระให้ท่านช้
อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์อาหาร STREET FOOD  ท่านจะได้พบกับอาหารหลายหลายเมนู อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยว  กับข้าว  
ขนมขบเคี้ยว  อาหารปิ้งย่าง อาหารไทย อาหารจีน  และอ่ืนๆอีกมากมาย 

  **อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ่ง** 
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 

18.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU2071  (บริการอาหารบนเครื่อง) 
  00.05 
น.+1 

เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : ปักกิ่ง ไม่ลงร้านช้อป วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้  
5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 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(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่า
จีน) 

 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ื อเช็ค

ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 



 

 
 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกิน

น้ าหนักตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 



 

 
 

 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิ เช่นนั้นทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 



 

 
 

 
ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเท่านั้น**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุก

เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ 
อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบ 



 

 
 

 
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด 

/ ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้าง
อยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านั้น 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจาก

ผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเท่านั้น] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล 
 
 



 

 
 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิมตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................ ................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ..................... ................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ................... ................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน........................................................................... ........................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..... ........................................... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................. .................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน..................... ..ป.ี.................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป.ี. ................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.............................................................. ...................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 



 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

 

RELATION.............................................................. ...................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


