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จัตุรัสเทียนอันเหมิน – กูกง – หอฟาเทียนถาน – อี้เหอหยวน -TELIHUA ART 3D 

GALLERY   

กําแพงเมืองจีน – กายกรรมปกกิ่ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน – ตลาดรัสเซีย 
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ประกาศ !!! 
  เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันข้ึนใน

อนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง ซึ่งทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีนํ้ามันใหม

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

*** กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ จํานวน 80 หยวน/คน *** 

*** สวนหัวหนาทัวร ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในเร่ืองของการบริการ *** 
 

กําหนดการเดินทาง 3-7/9-13/17-21 กรกฎาคม 2557    

21 – 25 / 27-31 / 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2557 

วันแรก                                         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.00 น.  คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 9บริเวณ  

  ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจาหนาท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

  แดทานกอนออกเดินทาง 

วันที่สอง                     กรุงเทพฯ – ปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม “กูกง” – หอบูชาเทียนถาน – กายกรรมปกกิ่ง 

01.05 น.  เดินทางสูปกก่ิง โดยสายการบิน AIR CHINA เท่ียวบินท่ี CA 980   
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06.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปกกิ่ง  นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองถึงทาอากาศ

ยานนครปกก่ิง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกก่ิงเคยเปนเมืองสําคัญทางการคา

ของอาณาจักรเยี่ยนเม่ือ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสม

บูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัย

ชนะ จึงประกาศต้ังรัฐบาลและกรุงปกก่ิงเปนเมืองหลวงของประเทศนับแตน้ันมา  

และทานจะไดสัมผัสกับ “สนามบินนานาชาติ ” ซึ่งสามารถรองรับผูโดยสารได 43 ลานคน และจะเพิ่มเปน 55 ลาน

คนในป 2015 สนามบินโฉมใหมท่ีมีขนาดกวา 1 ลานตารางเมตร ซึ่งใหญกวาเพนตากอนของสหรัฐอเมริกาน้ี  เปน

ฝมือของผูออกแบบสนามบินเช็กแลพกอกของฮองกงดวย น่ันคือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ท่ีเขาถึง

จิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบทางเดินแตละสวนใหสั้นท่ีสุด   ฟอสเตอร ไดแบงอาคารท่ีกวางขวางใหญโตของ

สนามบินนานาชาติปกก่ิงออกเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออก เพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตย แต

ติดสกายไลทใหแสงแดดละมุนละไมไดฉายสองเขามาพรอมท้ังใชนวัตกรรมใหมท่ีชวยลดปริมาณกาซคารบอน

ภายในตัวอาคาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

เชา   รับประทานอาหารเชาท่ีภัตตาคาร   
นําทานสู  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสท่ีใหญท่ีสุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานท่ีจัดงานพิธีเฉลิม

ฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนท่ีระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม และ  หอระลึก

ประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู  พระราชวังตองหาม “กูกง” สถานท่ีวาราชการและท่ีประทับ

ของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง นําชมโบราณสถาน  และสิ่งกอสรางท่ีคงคุณคาทาง

ประวัติศาสตรท่ีสรางขึ้นบนพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอาคารเครื่องไมท่ีประกอบดวยหองหับตางๆถึง 

9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูล่ีไม

ไผของพระนางซูสีไทเฮา  จากน้ันนําทานเลือกซื้อ หยกโบราณ  ซึ่งเปนหยกท่ีมีความเกาแก ถือเปนสิ่งนําโชคอยาง

หน่ึงของคนจีน 

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภัตตาคาร 

บาย              นําทานชม  ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ  ฟงเรื่องราวเก่ียวกับการแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การ

สงเสริมการใชสมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ และนําทานชม

การสาธิต  การนวดเทา  ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเคลียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธี

ธรรมชาติ จากน้ันนําทานชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งกอสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมท่ีสงางาม มีความสูง 38 เมตร และ

มี เสนผาศูนยกลางกวาง 30 เมตร ถูกสรางขึ้นในป ค .ศ. 1420 ชวงเวลาเดียวกันกับพระราชวังตองหาม และใชเวลา

ในการสรางถึง 14 ป ท่ีน่ีเคยถูกใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟาดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ 

เพื่อคุมครองเหลาปวงประชาชาวจีนใหมีความสมบูรณทางพืชพันธุธัญญาหาร   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุง 

 หลังอาหารนําทานชม กายกรรมปกกิ่ง เปนการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียว และความ

ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆ ดาน เชน  

โชวหมุนจาน, โชวควงของ เปนตน กายกรรมปกก่ิงน้ัน ยังเปนโชวกายกรรมท่ีมีชื่อเสียงดังกองโลกอีกดวย 

 พักที่  SPRING HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่สาม                               กําแพงเมืองจีน  – พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน 

เชา   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 

   นําทาน ชม  หยกจีน  ของ ลํ้าคาของปกก่ิงท่ีขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อวาหยกคือ  สัญลักษณของความดีงาม 

สติปญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจ๊ือยังใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลักษณแหงปญญา  

ความเห็น อกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่งหากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุขความ

เจริญรุงเรือง  ความร่ํารวย  ความมีโชค  รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวย ใหทานไดเลือกชมหยกท่ีไดผานการเจียระไนมา

เปนเครื่องประดับนําโชค อาทิเชน กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ใหทานได เลือกซื้อเปน ของขวัญ ของฝาก 

จากน้ันนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน  สิ่งมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ท่ีสรางขึ้นดวยแรงงานของ

คนนับหม่ืนคน มีความยาว 6,350 กม. สรางขึ้นครั้งแรกเม่ือประมาณกวา 2000 ปกอน โดยจักรพรรดิ์จ๋ินซี ผูรวบรวม

ประเทศจีนใหเปนปกแผน ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กวาง 6 เมตร วากันวาถานําวัสดุท่ีใชกอสรางกําแพงแหงน้ีมา

สรางกําแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดกําแพงท่ีมีความยาวรอบโลก 

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+นํ้าจ้ิมไทยรสเด็ด 

บาย         นําทานชม พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตรความเปนมาของจีนในยุคราชวงศหมิง ต้ังแตจนยุคเริ่มตนถึงสิ้นสุด

ราชวงศ เลาเรื่องโดยใชหุนขี้ผึ้งขนาดเทาตัวคนจริงท่ีแสดงไวในหองท้ังหมด 26 หอง กอนเดินทางกลับเขาเมือง

ปกก่ิงนําทานแวะซื้อยาแกนํ้ารอนลวกเปาฟูหลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานท่ีมีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวท่ีถูกไฟ

ไหม, นํ้ารอนลวก , แมลงสัตวกัดตอย , แพ, คัน, แผลสด, ผื่น, เปนหนอง , สิวอักเสบ , บวมแดง, การอักเสบของผิว , 

กลากเกล้ือน, โรคผิวหนังตางๆ    

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร 

นําทานเท่ียวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน  สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมลาสุดของปกก่ิง เปดใหเท่ียวชมเม่ือวันท่ี 7 

สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีเขารวมพิธีแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 หลังจากรัฐบาลปกก่ิงไดปด

ปรับปรุงบูรณะ และกอสรางสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนในยุคสมัยราชวงศชิง ราชวงศสุดทายกอนการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเกาๆ สมัยราชวงศชิง บริเวณสองฝงถนน มีท้ังภัตตาคาร รานคา

จําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาของท่ีระลึกในรูปแบบของปกก่ิง  

 พักที่  SPRING HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี                   พระราชวังฤดูรอน “อวี้เหอหยวน” - TELIHUA ART 3D Gallery   ผานชมสนามกีฬาแหงชาติ  

เชา   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 

  นําทานเชม พระราชวังฤดูรอน  “อวี้เหอหยวน” ซึ่งต้ังอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปกก่ิง  

เปนพระราชอุทยานท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามมากแหงหน่ึง  มีเน้ือท่ีท้ังหมด  290 เฮกตาร ประกอบดวยเน้ือท่ีท่ีเปนน้ํา  

3 สวน เน้ือท่ีท่ีเปนดิน 1 สวน ประกอบดวยสองสวนคือ  เขา"วานโซวซาน" และ ทะเลสาบ  "คุนหมิงหู" บนเขาวาน

โซวซาน  ไดสรางวิหาร  ตําหนัก พลับพลา  และเกงจีนอันงดงามไวหลายรูปหลายแบบ  ต้ังอยูลดหล่ันรับกันกับภูมิ

ภาพ ท่ีเชิงเขามีระเบียงทางเดินท่ีมีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก  ๆ เกาะหน่ึง  มี สะพาน 

17 โคงอันสวยงามเชื่อมติดกับฝง ท่ัวท้ังอุทยานจัดไวไดสัดสวนงดงามตระการตาซึ่งแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของ

ศิลปะในการสรางอุทยานของจีน  จากน้ัน นําทานแวะเลือกซื้อ ไขมุก  ครีมไขมุกบํารุงผิว ท่ีทําจากไขมุกนํ้าจืดท่ี

เพาะเล้ียงในทะเลสาป  

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภัตตาคาร  
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บาย         นําทานสู  TELIHUA ART 3D Gallery (www.bj3dhz.com)   เพื่อชมพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ 

ท่ีทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณน้ันๆได   จากน้ันนําทานเลือกซื้อ หยกโบราณ  ซึ่งเปนหยกท่ี

มีความเกาแก ถือเปนสิ่งนําโชคอยางหน่ึงของคนจีน  จากน้ันนําทาน ผาน  ชม “สนามกีฬาแหงชาติ ” ซึ่งสนามกีฬา

หลายแหงในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิเซี่ยมแหงโรม  แตสนามกีฬานานาชาติ

ของ Herzog & de Meuron ในปกก่ิงน้ีพยายามท่ีจะคิดออกแบบใหมใหเอ้ืออํานวยตอสิ่งแวดลอมปจจุบันมากขึ้น

สถาปนิกจากสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron ตองการท่ีจะชองระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬา

โครงสราง 91,000 ท่ีน่ัง อาจถือไดวา เปนสนามกีฬาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีใหญท่ีสุด ในขณะน้ีสนามกีฬา

ดังกลาวซึ่งจะใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับ "รังนก" ท่ีมีโครงตาขายเหล็ก

สีเทาๆเหมือนก่ิงไม  หอหุมเพดานและผนังอาคารท่ีทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดง  ซึ่งดู

คลายกับพระราชวังตองหามของจีน ภาพโครงสรางของสนามกีฬาแหงน้ี  จึงดูคลายพระราชวังสีแดง ท่ีอยูภายในรั้ว

กําแพงสีเทาเขียว  ซึ่งใหกล่ินอายงดงามแบบตะวันออก  สําหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสรางใหกลมกลืนกับ

โครงตาขาย  ซึ่งใหภาพลักษณของความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันหรือเอกภาพ  ซึ่งภายในยังมี “สระวายนํ้าแหงชาติ ” 

(GYMNASIUM ฟองอากาศ)  ซึ่งสระวายนํ้าแหงชาติน้ี สรางขึ้นสําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 โดยมี

รูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย " กอนนํ้าส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ "  ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟ

ลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตย โดยจะนํามาใชเดินเครื่องกรองนํ้าเสียของสระนํ้าท่ีใชเติมในสระ

จะถูกกักเก็บไวในอางเก็บนํ้าขนาดใหญท่ีฝงไวใตดิน  นอกจากน้ัน เพื่อใหดูเหมือนนํ้าท่ีสุด  สถาปนิกยังใช

เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสิกสจาก Dublin's Trinity College ท่ีสามารถทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองนํ้าท่ี

เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา  ซึ่งนอกจากจะทําสระวายนํ้าแหงแดนมังกรน้ีดูดีเปนเอกลักษณแลว  ยังสามารถตานทาน

กับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผนดินไหวไดดวย  จากน้ันนําทาน ชิมชาอวูหลงของปกก่ิง  และชาท่ีมีชื่อเสียงอ่ืนๆ 

เชน ชาแดง ชาผลไม ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ  ซึ่งเปนชาท่ี มีกล่ินหอม รสชา ติชุมคอ  ประโยชนของใบชา น้ัน เม่ือ

นํามาชงกับนํ้ารอนจะเปนนํ้าชามีสาร  TANNIN ชวยสลายไขมันในลําไสใหญ ชวยทําใหสดชื่น กระตุนการทํางาน

ของระบบประสาทและหมุนเวียนโลหิต  

20.00 น. รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร  พิเศษ!! ซีฟูด  GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

ระดับ 6 ดาว ที่อยูยานชอปปงช่ือดัง เพื่อใหทานจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ   หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเน้ือ 

เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ต่ิมซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องด่ืมไมอั้น  เชน  ชาเขียวหลงจ่ิง   ชา

อวูหลง นํ้าผลไม เบียรทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม ย่ีหอ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที่ไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา) 

  พักที่  SPRING HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่หา                                             ชอปปงตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 

นําทานแวะชม ผีชิว ซึ่งเปนลูกหลานมังกร รุนท่ี 9 มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วรายท้ังหลายใหหมดไป  มักจะ

วางหันหนาออกตัวอาคารหรือหองเพื่อปองกันขจัดภยันตรายตางๆใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากใหกับคนทางบาน      

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เปดปกกิ่ง 

บาย นําทานไปชอบปงท่ี ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม ถุงเทา รองเทา นาฬิกา เปนตน 

เพื่อความจุใจในการชอปปงสินคาราคาถูก จากน้ันนําทานแวะชม โรงงานผลิตผาไหม ของจีน ชมวิธีการนําเสนไหม

http://www.bj3dhz.com/
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ออกมาผลิตเปนสินคาท้ังใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแตจริง) เพื่อมาทําใสนวมผา

หมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนท้ังของฝากและใชเอง  

หมายเหตุ  :  อาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปงของทาน 

19.40 น.  บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  AIR CHINA  เท่ียวบินท่ี CA 979  

23.45 น.  เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ  

ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ    

     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุปออกเดินทางไดต้ังแต 15 ทานขึ้นไป ***) 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา

พื้นเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝาเทา , ไขมุก , ผา

ไหม , ผีชิว ,หยกเกา  ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียว

ทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 น าที ซื้อ

หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น 
 

 

ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน , รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่กอนทุกคร้ัง 
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กําหนดการเดินทาง 3-7 กรกฎาคม 2557    
อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  16,900 บาท 

                             เด็กอายุไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ  1 ทาน             ทานละ   16,900 บาท 

  เด็กอายุไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ  2 ทาน(เสริมเตียง)     ทานละ   16,900 บาท 

  เด็กอายุไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ  2 ทาน(ไมเสริมเตียง)    ทานละ   16,900 บาท 

                             พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม     ทานละ                 4,000 บาท                                     

กําหนดการเดินทาง 9-13 / 17-21 กรกฎาคม 2557    

21 – 25 / 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2557 
อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  18,900 บาท 

                             เด็กอายุไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ  1 ทาน             ทานละ   18,900 บาท 

  เด็กอายุไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ  2 ทาน(เสริมเตียง)     ทานละ   18,900 บาท 

  เด็กอายุไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ  2 ทาน(ไมเสริมเตียง)    ทานละ   18,900 บาท 

                             พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม     ทานละ                 4,000 บาท                                     

 

หมายเหตุ :    ราคาทัวรน้ี ไมแจกกระเปา/ไมมีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะนํ้ามัน

โลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง 

                               บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของสายการบิน 

สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ี

และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคานํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาท่ีกําหนดไว) 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามท่ีระบุไวในรายการ 

2. คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามท่ีกําหนดไวในรายการ 

3. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวในรายการ 

4. คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 

5. นํ้าหนักสัมภาระทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : ประกาศ  ณ  วันที่  14  ก.ย.  2554   สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปล่ียนแปลงน้ําหนัก   และขนาดกระเปาสัมภาระ  โดยให

กระเปาสัมภาระที่โหลดใตทองเครื่องไดทานละ 1 ใบ มีน้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเปาตองมีขนาดโดยรอบของกระเปารวม

แลวไมเกิน 158 เซนติเมตร  (กวาง X ยาว  X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ 1 ช้ิน น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม  ถาน้ําหนักและขนาด

ของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว   จะตองเสียสวนที่เกินเปนจํานวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนตอใบ 
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6. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันท่ีมี

อายุต้ังแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยท้ังหลายตามกรรม

ธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยท่ีระบุไวในกรรมธรรม  ท้ังน้ียอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต 

ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การประกันไมคุมครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไสต่ิง, อาการท่ีเก่ียวของกับการติดยา, 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, 

บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ 

และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1. คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ รวม 80 หยวน  สวนหัวหนาทัวร ข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมในเร่ืองของการบริการ (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
5. คา VAT 7 %   หักภาษี ณ ท่ีจาย 3 %  ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย  

จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน  

เง่ือนไขการใหบริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบิน การันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100 % ซึ่งเม่ือจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง

ยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ท้ังสิ้น และในกรณีท่ีออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจอง

จะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาต๋ัวหรือขอคืนคาทัวรท้ังหมดหรือบางสวนได เวนแต 

2.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ 

ท้ังสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด 

2.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมี

คาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน 

2.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเครื่องบินไดออกไปแลว  แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง

รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อต๋ัว 3,000 บาท + คาต๋ัวเครื่องบินใหมท้ังหมดในโปรแกรม และวันเดินทางน้ันๆ 

+ สวนตางของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ต๋ัว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน 

คาวีซา เปนตน (คาต๋ัวเครื่องบินของผูท่ีไมเดินทางท่ีออกต๋ัวไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ตองรอ

ทางสายการบินทําเงินคืนใหซึ่งอาจจะใชระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน) 

3. คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่ ปกกิ่ง) ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทย

เดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
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4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน

สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

จากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

6. การยกเลิก 

6.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด 

6.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

6.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

6.4 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 

6.5 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัด  

จําท่ีพักโดยตรง   หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได            รวมถึง 

เท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด 

เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

3. รายการทองเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก

อุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ

กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ

บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไม

แจงใหทราบลวงหนา 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตาม

สถานการณดังกลาว 

8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน  

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ 

เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตัวนักทองเท่ียวเอง 
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11. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ี

ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม

รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 

 1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด  

    เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 

 2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟา  หรือสีขาว เทาน้ัน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสต๊ิกเกอร 

หรือรูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  ** ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียม

หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4.  กรณีหนังสือเดินทางท่ีนํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เน่ืองจากสถานทูตตองการดู

วา ต้ังแตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม  

5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรก ที่มีช่ือของผู

เดินทาง ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ้นไป  **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป** 

      *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับสถานฑูตจีน 

6.  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา  ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูท่ีออกคาใชจายในการทองเท่ียว

ให โดยแสดงความสัมพันธวา เก่ียวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย 

และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีช่ือของผู

ท่ีออกคาใชจายในการทองเท่ียวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมี ยอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายใน

การทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป** 

8. กรณีผูเดินทางไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผูรับรองคาใชจายในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูท่ี

ออกคาใชจายในการทองเท่ียวให โดยแสดงความสัมพันธวา เก่ียวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือน

ที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีช่ือของผูท่ีออกคาใชจายในการทองเท่ียวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมี

ยอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป** 

9.  เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

10.  ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา    

เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทํา

การ (กอนออกเดินทาง) 



  10

  

12.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืน

เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

13. ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC 

กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

14. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  

 -ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 

-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตอง

ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

      คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 

      -หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  100  บาท 

      -เอกสารท่ีตองเตรียม  1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6  เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก    

    อยางนอย 2 หนาเต็ม   

                                         2.รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสือวาจางในการทํางาน  

          5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 

4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา 

**ตางชาติตองการขอวีซาดวนกรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาที่กอน 

• ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  800 บาท 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

 

 

 

 

**กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 

 

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี 

ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของ
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี!้!!! 
         เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   

( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME...................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    

  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส.................................................................................................................................... 

ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  

...................................................................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ.............................................................................................. 

ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน.................................. 

ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).................................................................................................................... 

ตําแหนงงาน.............................................................................................................................................................................................. 

ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................รหัสไปรษณีย ........................................โทร..............................................  

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)  

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว  

เมื่อวันท่ี................................ เดือน.............................ป............................. ถึง วันท่ี..............................เดือน............................ป............................  

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ.............................................................................................  

เมื่อวันท่ี................................ เดือน.............................ป............................. ถึง วันท่ี..............................เดือน............................ป............................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................ 

RELATION............................................................................................................................................................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................ 

RELATION............................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 

**   กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรท่ีทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชในการขอย่ืนวีซา 

**   ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เพื่อ   

       ประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 

**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


	วันแรก                                         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
	วันที่สอง                     กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
	06.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้าง ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และ...
	บ่าย              นำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนำท่านชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธ...
	หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียว และความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น กายกรรมปักกิ่งนั้น ยังเป็นโชว์กาย...
	( พักที่  SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
	วันที่สาม                               กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
	เช้า  ( รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

	( พักที่  SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
	วันที่สี่                   พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” - TELIHUA ART 3D Gallery   ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ
	เช้า  ( รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

	20.00 น. (รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ  หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถ...
	( พักที่  SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
	วันที่ห้า                                             ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
	เช้า  ( รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

	นำท่านแวะชม ผีชิว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
	(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)
	อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
	1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
	2. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
	อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
	เงื่อนไขการให้บริการ
	มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
	ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

