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จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน 

กายกรรมปักกิ่ง-ก าแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 

ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย 

 
 

เดินทางระหว่างวันที่  28 เม.ย.-2 พ.ค. 60 
17-21 , 24-28 พ.ค. / 7-11, 14-18, 21-25 มิ.ย. 60 

วันแรก สุวรรณภูมิ  
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย แอร์เวย์ 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
23.59 น. เหินฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที ่TG 674 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

***ไฟล์บินกรุ๊ปวันที่ 17 พ.ค. / 14 มิ.ย. TG 686 BKK-PEK 23.00-04.40*** 
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกูก้ง–กายกรรมปักกิ่ง 
05.40 น. เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง ประเทศจีน สนามบินนานาชาติแห่งนีเ้ปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถ

รองรับผู้โดยสารได ้55 ล้านคน มีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กวา่แพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบ
โดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินเช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว  
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เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสูต่ัวเมืองใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก ่ ระหว่างทางให้ทา่นได้เพลิดเพลินกับการชม
ทัศนียภาพของเมืองปักกิ่ง พร้อมฟังประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจ น าทา่นเที่ยวชมจัตรุัสเทียนอันเหมิน 
(ความหมายประตูของสนัติภาพอยา่งสวรรค์) เป็นจัตุรัสทีใ่หญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 
เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถงึ 
1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีน
ใหมซ่ึ่งเป็นสถานที่จัดพิธฉีลองเนื่องในโอกาสส าคญัต่างๆ ซึ่งบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรียว์ีรชนศาลา
ประชาคม จัตรุัสเทียนอนัเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญั ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่
ทางทิศเหนือสุดของจัตุรสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรุัส  

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่ง
ราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แก่ที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจนีว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ‘จื่อ
จิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคตใินการสร้างวังว่า 
จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ดังนั้นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงตอ้งเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่
สามารถล่วงล้ าเข้าไปได้  โบราณสถานแห่งน้ีเป็นสิ่งก่อสร้างทรงคณุค่าทางประวัติศาสตร์ทีส่ร้างขึ้นบนพื้นที่ 
720,000 ตารางเมตร น าท่านชมอาคารเครื่องไมท้ีป่ระกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมต าหนักว่าราชการพระ
ต าหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผข่องพระนางซูสีไทเฮา จากนั้นน าท่านไป
ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ด้วยการนวดฝ่าเท้า แชเ่ท้าด้วยยาสมุนไพรจีน ที่ศูนย์วิจัยทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟัง
เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อม
การวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผูผู้้เชี่ยวชาญ 

ค่่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร น าท่านชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ศิลปะแห่งการโชว์ที่งดงาม และอ่อนช้อยแต่
แข็งแรง ต้นต าหรับกายกรรมทกุแขนงของประเทศจีน พร้อมความตื่นเตน้เร้าใจกับการแสดงชดุตา่งๆ มากมาย 
พักที่ CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สาม พระราชวังฤดรู้อน–หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหวังฟู่จิ่ง-ตลาดตงหัวเหมิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่พระราชวังฤดูรอ้น “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน พระราชวัง
ฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจุบันน้ี มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปีแล้ว ย้อนหลังไปราวคริสต์ศักราชที่ 11 สมัยราชวงศ์
จิน (ค.ศ. 1115-1234) พื้นที่ในเขตไห่เตี้ยนนอกกรุงปักกิ่ง มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม ประดจุภาพวาด อากาศ
เย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้งไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก จงึเหมาะเป็นสถานที่ที่เจ้านายผู้ปกครองใน
ระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ และก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนข้ึนในสมัยจักรพรรดิหยง่เจิ้งแห่งราชวงศ์
ชิง (ค.ศ.1644-1911) พระราชวังฤดรู้อนได้ทวคีวามส าคัญขึ้น โดยจักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมา
ประทับทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินที่พระราชวังฤดรู้อนนอกเขตพระราชฐาน จนท าให้พระราชวังฤดูร้อนมี
บทบาทส าคัญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมืองกล่าวกันว่า การก่อสร้างพระราชวังฤดรู้อนนอกพระราชฐานนี้
ด าเนินมาตลอดเวลา 800 ปี จวบจนกระทั่งสิ้นสดุกาลสมัยของราชวงศ์แมนจู  ท าใหพ้ระราชวังฤดูร้อนบริเวณชาน
กรุงปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได้แก่ เขาเซียงซัน เขาอี้ว์เฉวียนซัน และเขาวั่นโซ่วซัน มีพื้นที่กวา้งใหญ่รวมทั้งสิ้นกว่า 100 
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ตารางกิโลเมตร ก่อนอทุยานแห่งน้ีเป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ชมความงามของทะเลสาป
จ าลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมเรือหินอ่อน ระเบียงกตัญญู ในอดีตอุทยานแห่งน้ีถูกทหาร
สัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรั่งเศสเผาท าลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซสูีไทเฮาได้ใช้งบประมาณของกองทหารเรือ
ของชาติมาสร้างอุทยานขึ้นใหม่ จากนั้นน าท่านแวะชมผีชิว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกรรุน่ที่ 9 มีพลังอ านาจในการ
ดูดกลืนสิ่งชัว่ร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหนัหนาออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ใหท้่
านไดเ้ลือกซ้ือเปน็ของฝากใหก้ับคนทางบ้าน 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ***ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นต่ารับ 2 ตัว/โต๊ะ 
 น าท่านเดินทางสู่หอฟ้าเทียนถาน เดิมเรียก 'หอสักการะฟ้าดิน' แรกเริ่มเป็นสถานที่ที่จักรพรรดเิสด็จมาเซ่นไหว้

เทพเจ้าฟ้าและดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีที่ 9 แห่งรัชกาลหมิงเจียจิ้ง (ค.ศ.1530) ได้มีการสรา้ง 'หอสักการะดิน'
ขึ้นทางทิศเหนือชานกรุงปักกิ่ง สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่ส าหรับเซ่นไหว้สักการะเฉพาะเทพเจ้าแห่งฟา้ แล้วเปลี่ยนมา
ใช้นาม เทียนถันทั้งนี้ การประกอบพิธีสักการะ และสวดมนต์ภาวนาต่อสวรรค์ของกษัตริย์ราชวงศห์มิง (ค.ศ.1368-
1644) และชิง (ค.ศ.1644-1911) กระท าขึ้นเพื่อขอความสิริมงคลแกต่น ขอฟ้าขอฝนให้พืชผลในไร่นาอุดมสมบูรณ ์
พสกนิกรอยูร่่มเย็นเป็นสุขบนพื้นที่กว่า 2 ล้านตารางเมตรของเทียนถันใหญ่กว่า ‘กู้กง-พระราชวังต้องห้าม’ 4 เท่า 
น าท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุก น้ าจดืของเมืองจีน เช่นเครื่องประดับ ครีมไข่มุก หรือผงไข่มุก และน าท่านช้อป
ปิ้งสินค้าที่ตลาดตงหัวเหมิน ศูนย์รวมอาหารพื้นเมือง และอาหารว่างมากมายให้ทา่นได้เลือกชมิ รวมไปถึงซึ่งมี
สินค้ามากมาย หลากหลายให้ท่านได้เลือกซ้ือ น าท่านสู่ ศูนย์การค้าหวงัฟู่จ่ิง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่
ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และ
ร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งรา้นอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาทา่นจับจ่ายกัน
อย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตวัตอ่รองไม่ได้ และยังมีรา้นกิ๊ฟช้อป ราคา
ย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยงัมีถนนอาหารนานาชาต ิซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปาก
คนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปป้ิง ชมวิวตามอัธยาศัย   

ค่่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
พักที่ CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สี่ ก่าแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระวา่ยน้่า-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสูก่่าแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) สิ่งมหัศจรรย์หน่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัย
จักรพรรดิ จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างดว้ยแรงงาน เลือดเน้ือ และชีวิตของคนนับล้านคน มีความยาว 6,350 กม. ก่อสรา้งขึ้น
ครั้งแรกเมื่อประมาณกวา่ 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1987 สร้างในปี – ราว 700 ปีก่อน
คริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644 อาณาเขต – ความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญานาม
‘ก าแพงหมื่นลี’้ปัจจุบันส่วนที่หลงเหลือให้เห็นเป็นรูปก าแพงตามดินแดนตอนเหนือของจีน ได้แก่ กรุงปักกิ่ง(18 
ด่าน) นครเทียนจิน(2 ด่าน) มณฑลกันซู่(20 ดา่น) มณฑลเหอเป่ย(43 ดา่น) มณฑลเหลียวหนิง( 2 ดา่น) มณฑลหนิง
เซ่ีย(15 ด่าน) มณฑลซันซี(61 ด่าน) และมณฑลสา่นซี(24 ด่าน) ล้วนเป็นก าแพงเมืองที่ก่อสรา้งในสมัยราชวงศ์หมิง
ทั้งสิ้น โดยสุดด้านตะวันออก คือ ด่านซันไห่กวน ในมณฑลเหอเป่ย และสุดด้านตะวันตก คือ ด่านเจียอี้ว์กวน ใน
มณฑลกันซู่ ระหว่างทางแวะชมหยกแท ้ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านไดร้บัค าแนะน าและวิธีการดหูยก และให้ท่าน
เลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ าค่า  

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ สุกี้มองโกลพร้อมน้่าจิ้มรสเด็ด  
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น าท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีชื่อว่า Beijing Waxworks Palace of Ming Dynasty หมายถึง 
พระราชวังหุ่นข้ึผึ้งราชวงศ์หมิง แห่งนครปักกิ่ง เป็นอาคารชั้นเดียว จัดแสดงประวตัิและผลงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
ราชวงศ์โดยใช้หุ่นข้ีผึ้งขนาดเท่าตวัคนจริง น าโดยจูหยวนจาง จนรุ่งเรืองและล่มสลายที่น่าเศร้า รวมทั้งสิ้น 26 ฉาก 
แต่ละฉากมีขนาดสมจริงมีค าบรรยายให้ทราบความเป็นมา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี น า
ท่านผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็น
อีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดซีึ่งเป็นที่จัดพิธีเปิดและปิด น าท่านผา่นชมสระวา่ยน้่าแห่งชาติ (Gymnasium) โดยมี
รูปลักษณ์เหนือจินตนาการคลา้ย "ก้อนน้ าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่" โดยใชว้ัสดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ และยังใช้เทคโนโลยีที่สามารถท าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
นอกจากจะท าสระว่ายน้ าแห่งแดนมังกรนี้ดูดีเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
แผ่นดินไหวได้ด้วย น าทา่นเลือกซ้ือยาสมุนไพร และครีมยาที่มีชื่อเสียงทีสุ่ดของรัฐบาลจีนคือ เป่าฟู่หลิง หรือบัว
หิมะ เหมาะกับการเก็บเป็นยาสามัญประจ าบ้าน น าท่านเดินทางสู่ตลาดรสัเซีย Xiushui สถานที่นิยมส าหรับการช้
อปป้ิง และยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงของสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจริง และของเลียนแบบยี่ห้อดังต่าง หรือของที่ระลึก 
และสินค้าหลากหลายใหท้่านได้เลือกซื้อ หรือจะซ้ือเป็นของฝาก 

ค่่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พักที่ CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่ห้า ปักกิ่ง–สุวรรณภมู ิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ 
06.50 น.  เดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 675  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
11.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

***************************************
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (5 วัน 3 คืน) 

 

**เดินทางวันที่ 28 เม.ย.-2 พ.ค. 60 
 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางสุทธิผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ทา่น ท่านละ    16,999 .-   บาท 
 พักห้องเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  4,000  .- บาท 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปีพักรวมกับผู้ใหญ ่2 ท่าน (เสริมเตียง) 16,999 .- บาท 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปีพักรวมกับผู้ใหญ ่2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 16,999 .- บาท 

**เดินทางวันที่ 17-21 , 24-28 พ.ค. / 7-11 , 14-18 , 21-25 มิ.ย.60 
 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางสุทธิผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ทา่น ท่านละ    15,999 .-   บาท 
 พักห้องเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  4,000  .- บาท 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปีพักรวมกับผู้ใหญ ่2 ท่าน (เสริมเตียง) 15,999 .- บาท 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปีพักรวมกับผู้ใหญ ่2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 15,999 .- บาท 

 
ขั้นตอนช่าระเงิน 

  กรุณาโอนเงินมาที่...บญัชี  ** มัดจ า 0 ,000 บาท/ท่าน 

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท / เลขที่บัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย ์: 722 - 2 – 30494 - 0 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย ์:  130 – 2 – 12061 - 7 

ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย ์: 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลักฐานการช่าระเงินที ่E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-6684999, 022438461 พร้อมระบชุื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง, จ านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท ์

และโปรดโทรแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าอีกครั้งดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ.... 
หมายเหต ุบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
                คา่เงินสกุลบาทที่ไม่คงที่และความผนัแปรของราคาน้ ามันกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามัน 
                เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว ้

 

อัตรานี้รวม 
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นทัศนาจร เส้นทาง กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) 
ค่ารถโค้ชปรับอากาศบรกิารตลอดการเดินทาง  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณพีัก 3 ทา่น ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)  
ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 30 กิโลกรัม 
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  

mailto:Confidencetravel@gmail.com
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ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (กรณีที่ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัทฯ มี
ความจ าเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวปกติ 4 วันท าการ จะต้องช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท) อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้
ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) 
มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจา่ยทิป 150 หยวน/ท่าน***  
ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน  
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น คา่ซักรีด โทรศพัท์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นวซี่ากรุ๊ป 
1. สแกนสีหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปและรายละเอียด) 
2. หนังสือเดินทางต้องทีม่ีอายุจนถึงวันเดินทางไมต่่ ากว่า 6 เดือน มีหน้าว่างส าหรับประทับตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
 
***เงื่อนไขพิเศษส่าหรับการจองทัวร์*** 
1. คณะจองจ่านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร ์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตัว๋รถโดยสาร 
และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 
**รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการน่าเสนอประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง*** 
เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรณุาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความ
กรุณาให้ท่านช่าระเงินเพ่ิม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการ

ท่องเที่ยวปักกิ่ง และร้านค้าต่างๆ 
เงื่อนไขการจอง   

 เมื่อยืนยันการจอง แฟก็ช์ส าเนาหน้าพาสปอรต์มาที่ 02-243-8461 พร้อมช าระคา่ มัดจ า ท่านละ 10,000 บาท  

 ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดนิทาง 15 วัน 
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เงื่อนไขการยกเลิก  

• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากได้เกิดขึ้นแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเหล่านั้น และเนื่องจากสาย
การบินใช้เป็นบัตรโดยสารหมู่คณะ ไม่สามารถแลกเงินคืนได้และยังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้  หลังจากที่ได้ออกบัตร
โดยสารเรียบร้อยแล้ว 

• ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

หมายเหตุ  

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน 
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 
 

*** โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ 

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ท่านเป็นส าคัญ 

 
กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ***ใช้เวลายื่น 4 วันท่าการ*** 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
2. หนังสือเดินทางต้องมหีน้าว่างส าหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 



Page 8 of 10 
 

3. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ **ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน** อดัภาพด้วยกระดาษส าหรบัอัดภาพเท่านั้น ห้ามยิ้ม 
ห้ามใส่เสื้อสีขาว ภาพถา่ยหน้าตรง และต้องเห็นหู ห้ามใส่เครื่องประดับ  
(ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรบัรองจากต้นสังกดัจดัมาพร้อมกับการส่งหนังสือ
เดินทาง) 
โปรดท่าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการยื่นวีซ่าจีนบ่อยครัง้ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการ

ยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 

***กรณีท่านที่เคยเดินทางไปประเทศจีนแล้ว และมีวีซ่าจีนติดในเล่มพาสปอร์ต 
ภายใน 2 ปีที่ผ่านมาไม่ต้องใช้เอกสาร ถ้าหน้าวีซ่าจีนอยู่ในเล่มเก่าต้องใช้เล่มเก่าในการยื่นวีซา่ด้วย*** 

 
เอกสารเพิ่มเติมในกรณตี่างๆ  

- กรณีมีอาชีพอิสระ / วัยเกษียณอายุ / แม่บ้าน  
(  ) สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ปรับปรุงยอด ณ วันปัจจุบัน และ มียอดเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดอืน มียอดเงินในบัญชีล่าสุด
ขั้นต่ า 50,000 บาท  

- กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กที่เดินทางโดยล่าพัง 
(  ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากพอ่ / แม่ / ผู้ปกครอง  พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดนิทางด้วย 
(  ) หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทาง ทางอ าเภอเป็นคนออกให้ (ในกรณีทีผู่้เดินทางอายุต่ ากวา่ 18 ปี) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กโดยมีบิดา มารดา / ผู้ปกครองเดินทางไปด้วย  
(  ) ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน / ส าเนาสมุดบญัชี
ออมทรัพย ์อัพเดทล่าสุดย้อนไป 6 เดือน ของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง 
(  ) หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทาง ทางอ าเภอเป็นคนออกให้ (ในกรณีทีผู่้เดินทางอายุต่ ากวา่ 18 ปี) 

- กรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้โดย 
(  ) ญาติ .... หนังสือออกค่าใชจ้่าย/ ทะเบียนที่สามารถระบุไดว้่าเป็นญาติกันจริง พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่า

เดินทางด้วย 
(  ) บุคคลอื่น .... หนังสือออกค่าใช้จ่ายพร้อมระบุความสัมพันธ ์พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย 
(  ) บริษัท .... จดหมายน าและจุดประสงค์การออกค่าใชจ้่าย / หนังสือรบัรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝากบรษิัท 

- กรณีเป็นแม่บ้าน (สามีไม่ได้เดินทางด้วย)  
(  ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากสาม ีพร้อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้วย 
(  ) หนังสือรับรองความเป็นภรรยา (ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ามี) 
กรณียื่นด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท (ต่างชาติฝรั่งเศสไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 
 
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาต ิ
1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาต ิจา่ยเพิ่ม 300 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอรต์+รูปถ่ายสีขนาด 2 

นิ้ว จ านวน 2 ใบ + ทีอ่ยู ่+ ใบอนุญาตการท างาน (ถ้ามี) 
2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการท างาน)  
3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท 
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สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีค้ือ 
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก น ารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ น ารูปถ่ายเล่นๆ มีวิว
ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า น ารูปที่เป็นกระดาษสตคิเกอร์ หรือ รูปที่ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์- 
หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
กรอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME..................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน          ○ หม้าย          ○ หย่า    

 ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส.......................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่)  
.........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
โทรศัพท์บ้าน..............................................มือถือ................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
.........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................................
โทรศัพท์บ้าน.......................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน.................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ................................ 
โทร..................................................................  
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○ ไม่เคย   ○  เคย  โปรดระบุ  
เมื่อวันที่.............. เดือน.............................ปี.................  ถึง วันที่..............เดือน.............................ปี...................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
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หมายเหต ุ
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 
เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์ 
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้ 
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รูจ้กั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซียะ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุ 
ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทวัร ์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้อง 
รบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
 


