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วนัแรก สวุรรณภมิู  
21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู3เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย 

แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.40 น. เหนิฟ้าสู่กรุงปักกิง่ สายการบินไทย แอรเ์วยเ์ท่ียวบินท่ีTG674(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
วนัท่ีสอง ปักก่ิง-จตัุรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง–ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรม

ปักก่ิง 
05.20 น. เดนิทางถงึสนามบินปักก่ิง ประเทศจีน สนามบนินานาชาตแิห่งนี้เปิดใหบ้รกิารเพื่อตอ้นรบัโอลมิปิก 2008 

สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได ้ 55 ลา้นคนมขีนาดกว่า 1 ลา้นตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของ
สหรฐัอเมรกิา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผูอ้อกแบบสนามบนิเชค็แลปก๊อกทีฮ่่องกง) ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงใจกลางกรงุปักกิง่ เมอืงประวตัศิาสตรเ์ก่าแก่ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
การชมทศันียภาพของเมอืงปักกิง่ พรอ้มฟังประวตัคิวามเป็นมาอนัน่าสนใจ น าท่านเทีย่วชมจตัรุสัเทียนอนั
เหมิน (ความหมายประตูของสนัตภิาพอย่างสวรรค)์ เป็นจตุัรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามยาวตัง้แต่ทศิเหนือ
จรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวนัออกจรดทศิตะวนัตก 500 เมตร พืน้ทีท่ ัง้สิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ
ประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรสัเทยีนอนัเหมนินบัเป็นจตุัรสัใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
สญัลกัษณ์ของประเทศจนีใหมซ่ึง่เป็นสถานทีจ่ดัพธิฉีลองเนื่องในโอกาสส าคญัต่างๆซึง่บรเิวณนัน้ยงัเป็นทีต่ ัง้
ของ อนุสาวรยีว์รีชนศาลาประชาคม จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคญั ไดแ้ก่ 
หอประตูเทยีนอนัเหมนิทีต่ ัง้อยูท่างทศิเหนือสุดของจตุัรสั ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสา
ธงกลางจตุัรสั  

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้เทีย่วชมพระราชวงัต้องห้ามกู้กงTHEFORBIDDEN CITYสรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดหิยง่เล่อแห่ง
ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจกัรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์ พระราชวงั
เก่าแก่ทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มชีื่อในภาษาจนีว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวงัเดมิ มชีื่อเรยีกอกี
อยา่งหนึ่งว่า ‘จือ่จิน้เฉิง’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระราชวงัตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนี
ถอืคตใินการสรา้งวงัว่า จกัรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้ โบราณสถานแห่งนี้เป็นสิง่ก่อสรา้งทรงคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้บนพืน้ที ่ 720,000 ตารางเมตร น าท่านชมอาคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ 
ถงึ 9,999 หอ้ง ชมต าหนกัว่าราชการพระต าหนกัชัน้ใน หอ้งบรรทมของจกัรพรรด ิ และหอ้งว่าราชการหลงั
มูล่ ีไ่มไ้ผ่ของพระนางซสูไีทเฮาจากนัน้น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเท้าเป็นการแช่
เท้าด้วยยาสมนุไพรจีน และนวดผ่อนคลายที ่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบั
การแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนัการส่งเสรมิการใช้สมนุไพรจนีทีม่มีานานนบัพนัปี พรอ้มรบัฟังการ
วนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูผู้เ้ชีย่วชาญ น าท่านเทีย่วชมถนนโบราณเฉียนเหมิน ซึง่เป็นถนนคนเดนิ
วฒันธรรมอายกุว่า 600 ปี ตัง้แต่สมยัราชวงศห์มงิและชงิ ตัง้อยูฝั่ง่ตรงขา้มกบัป้อมธนูเฉียนเหมนิ มคีวาม
ยาว 845 เมตร กวา้ง 21 เมตร สองขา้ทางเตม็ไปดว้ยอาคารรปูแบบโบราณสองชัน้ ทีเ่ป็นสถาปัตยธรรมจนี
โบราณผลมตะวนัตก ซึง่ทัง้หมดถูกดดัแปลงใหเ้ป็นธนาคาร รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นเบอเกอรี ่ รา้นแบรนด์
เนมชื่อดงั เหมาะกบัการเดนิางเล่นบรรยากาศความสวยงาม และเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั หรอื
จะแวะชมิลิม้รสอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกทัง้แบบจนี และฟาสต์ฟู้ดกไ็ด ้ ซึง่ถอืว่าเป็นถนนคนเดนิทีม่คีรบทุกรปูแบบ
เลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารน าท่านชมโชวก์ายกรรมปักก่ิง ศลิปะแห่งการโชวท์ีง่ดงามและอ่อนชอ้ย
แต่แขง็แรง ตน้ต าหรบักายกรรมทุกแขนงของประเทศจนี พรอ้มความตื่นเตน้เรา้ใจกบัการแสดงชุดต่างๆ 
มากมาย 
พกัท่ี FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUA HOTELหรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีสาม พระราชวงัฤดรู้อน-ร้านไข่มกุ-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ช้อปป้ิงหวงัฟู่ จ่ิง 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่พระราชวงัฤดรู้อน “อ้ีเหอหยวน” ของพระนางซสูไีทเฮา อุทยานทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี 
พระราชวงัฤดรูอ้นอีเ๋หอหยวนในปัจจบุนันี้ มปีระวตัศิาสตรม์าเกอืบพนัปีแลว้ ยอ้นหลงัไปราวครสิตศ์กัราชที ่
11 สมยัราชวงศจ์นิ (ค.ศ. 1115-1234)พืน้ทีใ่นเขตไห่เตีย้นนอกกรงุปักกิง่ มภีูมปิระเทศของขุนเขางดงาม 
ประดุจภาพวาด อากาศเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผ่อน อกีทัง้ไมไ่กลจากเมอืงหลวงมากนกั จงึเหมาะเป็น
สถานทีท่ีเ่จา้นายผูป้กครองในระบบศกัดนิานิยมมาพกัผ่อนตากอากาศ และก่อสรา้งพระราชวงัฤดรูอ้นขึน้ใน
สมยัจกัรพรรดหิยง่เจิง้แห่งราชวงศช์งิ (ค.ศ.1644-1911) พระราชวงัฤดรูอ้นไดท้วคีวามส าคญัขึน้ โดย
จกัรพรรดต่ิอมาอกีหลายพระองคโ์ปรดเสดจ็มาประทบัทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดนิทีพ่ระราชวงัฤดู
รอ้นนอกเขตพระราชฐาน จนท าใหพ้ระราชวงัฤดรูอ้นมบีทบาทส าคญัในดา้นเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง
กล่าวกนัว่า การก่อสรา้งพระราชวงัฤดรูอ้นนอกพระราชฐานนี้ด าเนินมาตลอดเวลา 800 ปีจวบจนกระทัง่
สิน้สุดกาลสมยัของราชวงศ์แมนจ ู  ท าใหพ้ระราชวงัฤดรูอ้นบรเิวณชานกรงุปักกิง่บนเขา 3 ลกู ไดแ้ก่ เขา
เซยีงซนั เขาอีว้เ์ฉวยีนซนั และเขาวัน่โซ่วซนั มพีืน้ทีก่วา้งใหญ่รวมทัง้สิน้กว่า 100 ตารางกโิลเมตร ก่อน
อุทยานแห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของพระนางซสูไีทเฮาสมยัยงัมชีวีติอยูช่มความงามของทะเลสาปจ าลองคุนหมงิที่
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ขดุขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมเรอืหนิอ่อนระเบยีงกตญัญู ในอดตีอุทยานแห่งนี้ถูกทหารสมัพนัธมติรองักฤษ 
ฝรัง่เศสเผาท าลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซสูไีทเฮาไดใ้ชง้บประมาณของกองทหารเรอืของชาตมิา
สรา้งอุทยานขึน้ใหม ่ น าท่านเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากไข่มกุน ้าจดืของเมอืงจนี เช่นเครือ่งประดบั ครมีไขม่กุ 
หรอืผงไขม่กุ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ***ล้ิมรสเป็ดปักก่ิงต้นต ารบั 2 ตวั/โตะ๊ 
 น าท่านเดนิทางสู่หอฟ้าเทียนถาน เดมิเรยีก 'หอสกัการะฟ้าดนิ' แรกเริม่เป็นสถานทีท่ีจ่กัรพรรดเิสดจ็มา

เซ่นไหวเ้ทพเจา้ฟ้าและดนิ มาในสมยัราชวงศห์มงิปีที ่ 9 แห่งรชักาลหมงิเจยีจิง้ (ค.ศ.1530) ไดม้กีารสรา้ง 
'หอสกัการะดนิ'ขึน้ทางทศิเหนือชานกรงุปักกิง่ สถานทีแ่ห่งนี้จงึเป็นทีส่ าหรบัเซ่นไหวส้กัการะเฉพาะเทพเจา้
แห่งฟ้า แลว้เปลีย่นมาใชน้าม เทยีนถนัทัง้นี้ การประกอบพธิสีกัการะ และสวดมนตภ์าวนาต่อสวรรคข์อง
กษตัรยิร์าชวงศห์มงิ(ค.ศ.1368-1644) และชงิ(ค.ศ.1644-1911) กระท าขึน้เพื่อขอความสริมิงคลแก่ตน ขอ
ฟ้าขอฝนใหพ้ชืผลในไรน่าอุดมสมบรูณ์ พสกนิกรอยู่ร่มเยน็เป็นสุขบนพืน้ทีก่ว่า 2 ลา้นตารางเมตรของเทยีน
ถนัใหญ่กว่า ‘กูก้ง-พระราชวงัตอ้งหา้ม’ 4 เท่า น าท่านแวะร้านหมอนยางพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้
และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 
น าท่านสู่ศนูยก์ารค้าหวงัฟู่ จ่ิง (Wangfujing) ซึง่เป็นทีช่อ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงปักกิง่ เป็นถนนเสน้ยาวๆ 
ส าหรบัคนเดนิหา้มรถทุกชนิดวิง่ผ่าน มหีา้งสรรพสนิคา้ พลาซ่า และรา้นคา้น้อยใหญ่เรยีงรายสองขา้งถนน 
รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนงัสอื ครบครนั พาท่านจบัจา่ยกนัอย่างเพลดิเพลนิอยา่งยิง่ ส่วน
ใหญ่เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมราคาตายตวัต่อรองไมไ่ด ้ และยงัมรีา้นกิฟ๊ชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลอืกซือ้ 
นอกจากนี้ บรเิวณใกลเ้คยีงยงัมถีนนอาหารนานาชาต ิ ซึง่น่าชมแต่เป็นสตัวแ์ปลกๆ ทีไ่มถู่กปากคนไทย
เท่าไหร ่ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรปู ชอ้ปป้ิง ชมววิตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUA HOTELหรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีส่ี ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีน-สกีเซน็เตอร-์ร้านบวัหิมะ-ผา่นชมสนามกีฬารงันก-สระว่ายน ้า 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ก าแพงเมอืงจนี ระหว่างทางแวะชมหยกของเมอืงจนีพรอ้มทัง้ใหท้่านไดร้บัค าแนะน าและ
วธิกีารดหูยก และใหท้่านเลอืกชมและเลอืกซือ้หยกไวเ้ป็นของฝากล ้าค่า จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อเพื่อไป
เทีย่วชมก าแพงเมืองจีน (ด่านจหูยงกวน) สิง่มหศัจรรยห์นึ่งในเจด็ของโลกในยคุกลางสมยัจกัรพรรด ิจิน๋ซี
ฮ่องเต ้สรา้งดว้ยแรงงาน เลอืดเนื้อ และชวีติของคนนบัลา้นคน มคีวามยาว 6,350 กม. ก่อสรา้งขึน้ครัง้แรก
เมือ่ประมาณกว่า 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ปี ค.ศ. 1987 สรา้งในปี – ราว 700 ปีก่อน
ครสิตกาล ถงึ ราชวงศห์มงิ ปี ค.ศ.1368-1644 อาณาเขต – ความยาว 14,600 ลี ้ (ราว 6,700 กโิลเมตร) 
สมญานาม‘ก าแพงหมื่นลี’้ปัจจุบนัส่วนทีห่ลงเหลอืใหเ้หน็เป็นรปูก าแพงตามดนิแดนตอนเหนือของจนี ไดแ้ก่ 
กรงุปักกิง่(18 ด่าน) นครเทยีนจนิ(2 ด่าน) มณฑลกนัซู่(20 ด่าน) มณฑลเหอเป่ย(43 ด่าน) มณฑลเหลยีวห
นิง( 2 ด่าน) มณฑลหนิงเซีย่(15 ด่าน) มณฑลซนัซ(ี61 ด่าน) และมณฑลส่านซ(ี24 ด่าน) ลว้นเป็นก าแพง
เมอืงทีก่่อสรา้งในสมยัราชวงศ์หมงิทัง้สิน้ โดยสุดดา้นตะวนัออก คอื ด่านซนัไห่กวน ในมณฑลเหอเป่ย และ
สุดดา้นตะวนัตก คอื ด่านเจยีอีว้ก์วน ในมณฑลกนัซู่น าท่านเลอืกซือ้ยาสมนุไพรและครมียาทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด
ของรฐับาลจนีคอืเป่าฟู่ หลิงหรือบวัหิมะ เหมาะกบัการเกบ็เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร***พิเศษ สก้ีุมองโกลพร้อมน ้าจ้ิมรสเดด็ 
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น าท่านเดนิทางสู่อ าเภอมีห่ยสูกีเซน็เตอร ์ (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ ภายใน
สกีเซน็เตอร)์ อยู่ทางทศิใต้ของเมอืงปักกิง่ เป็นเขตท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีสุ่ดและทนัสมยัทีสุ่ดทางภาคเหนือของ
จนี มเีครือ่งสกกีว่า 3,000 ชุดทีซ่ือ้จากประเทศออสเตรยีมคีวามยาวถงึ 1,318 เมตร ภายในม ี3 ระดบั โดย
จดัแบ่งเป็นลานสกสี าหรบัผูห้ดัเล่นโดยเฉพาะ ใหท้่านอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบน
ลานหมิะ อาทเิช่น การเล่นสก ี แครเ่ลื่อนรถมา้ลาก ท่ามกลาสงบรรยากาศเมอืงหนาวกบัทวิทศัน์ธรรมชาติ
อนังดงามทีถู่กแต่งแตม้ดว้ยสขีาวของเกลด็หมิะ ***กรณีลานสกีปิดให้บริการ ซ่ึงขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ 
จะเปล่ียนไปขึ้นตึกโอลิมปิค Olympic Tower ชมไนทวิ์วเมืองปักก่ิงยามค า่คืน โดยหอคอยโอลิมปิก
มีความสงู 258 เมตร เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารค์ของปักก่ิง สร้างขึ้นเพ่ือต้อนรบั มหกรรมโอลิมปิก ปี 
2008 แต่ได้ท าการเปิดให้เข้าชมในปี 2014 เป็นหน่ึงในผลงานการออกแบบท่ีได้รบัรางวลัการ
ออกแบบประจ าชาติ*** 
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรอื “รงันก (Bird Net) เป็นอกี
ชื่อหนึ่งทีรู่จ้กักนัดซีึง่เป็นทีจ่ดัพธิเีปิดและปิดผ่านชมสระว่ายน ้าแห่งชาติ (Gymnasium) โดยมรีปูลกัษณ์
เหนือจนิตนาการคลา้ย "กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่" โดยใชว้สัดุเทฟลอนท าเป็นโครงรา่งเน้นใชพ้ลงังาน
แสงอาทติยแ์ละยงัใชเ้ทคโนโลยทีีส่ามารถท าใหก้ าแพงอาคารดเูหมอืนฟองน ้าทีเ่คลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึง่
นอกจากจะท าสระว่ายน ้าแห่งแดนมงักรน้ีดดูเีป็นเอกลกัษณ์แลว้ยงัสามารถตา้นทานกบัแรงสัน่สะเทอืนอนั
เกดิจากแผ่นดนิไหวไดด้ว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUA HOTELหรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีห้า สวนกู่ถ่ากงหยวน-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม-ร้านผเีซียะ-ตลาดรสัเซีย-ปักก่ิง-สวุรรณภมิู 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่วดัสวนกู่ถ่ากงหยวน หรือสวนวดัเก่า สวนแห่งนี้ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ปักกิง่พืน้ที ่ 836 ไร ่ เดมิพืน้ทีภ่ายในสวนแห่งนี้เคยเป็นวดั จากทีบ่นัทกึไวก้็ยอ้นกลบัไปเมือ่ปีค.ศ. 1545 
อายกุร็าวๆ 470 กว่าปีได ้ และในบรเิวณนัน้ทุกท่านจะไดเ้หน็รปูปัน้องคเ์จ้าแม่กวนอิมท่ีสงูท่ีสดุในปักก่ิง
เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมสนัติภาพ สงู 33 เมตร สรา้งขึน้ในเดอืนตุลาคมพ.ศ. 2552 ใชทุ้นในการสรา้งถงึ 
3000 ลา้นหยวน องคเ์จา้แมก่วนอมิชุบทองทัง้องคง์ดงามมาก และยงัหนัหน้าตรงกบัจตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ
เปรยีบเหมอืนว่าเจา้แมก่วนอมิไดป้ระทานพรใหก้บัประชาชน จากนัน้น าท่านแวะชมผเีซียะ ซึง่เป็นลกูหลาน
มงักรรุน่ที ่ 9 มพีลงัอ านาจในการดูดกลนืสิง่ชัว่รา้ยทัง้หลายให้หมดไป มกัจะวางหนัหน้าออกตวัอาคารหรอื
หอ้งเพื่อป้องกนัขจดัภยนัตรายต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากใหก้บัคนทางบา้น 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ตลาดรสัเซีย Xiushui สถานทีน่ิยมส าหรบัการชอ้ปป้ิง และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของสนิคา้
แบรนดเ์นมทัง้ของจรงิ และของเลยีนแบบยีห่อ้ดงัต่าง หรอืของทีร่ะลกึ และสนิคา้หลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้ หรอืจะซือ้เป็นของฝาก สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

17.05 น.  เดนิทางโดยสายการบินไทย แอรเ์วยเ์ท่ียวบินท่ี TG615(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
21.20 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 
 



6 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

21-25 ก.พ. 17,999 17,999 17,999 4,000 
7-11 มี.ค. 17,999 17,999 17,999 4,000 
21-25 มี.ค. 17,999 17,999 17,999 4,000 
12-16 เม.ย. 29,999 29,999 29,999 5,500 

 

ลกูค้าท่ีเคยเดินทางไปประเทศดงัต่อไปน้ีจะต้องย่ืนวีซ่าเด่ียวเท่านัน้!! 
(นับตัง้แต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา) 

อิสราเอล / อฟักานิสกาถน / ปากีสถาน / อซุเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติรก์เมนิสถาน 
อิหร่าน / อิรกั / ตรุกี / อียิปต ์/ ซาอดีุอาระเบีย / ซีเรีย / เลบานอน / จอรแ์ดน / อินเดีย / ศรีลงักา 

ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คาซคัสถาน /โซมาเรีย/เยเมน/โอมาน/ รฐัปาเลสไตน์ 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ปักกิง่-กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ 30 กโิลกรมั / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าวซี่า
จนีแบบกรุ๊ปท่องเทีย่วซึง่ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (กรณทีีไ่มส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วได ้บรษิทัฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วปกต ิ 4 วนัท าการ จะตอ้งช าระค่าส่วนต่างเพิม่ ท่านละ 700 บาท)อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 
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ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 200 หยวน/ท่าน*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ /ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 
7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการใบก ากบัภาษ/ีค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่าง
สายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าวีซ่าจีนแบบเด่ียวจ่ายเพ่ิมท่านละ 1,500 บาท กรณีทางรฐับาลจีน
ยกเลิกการใช้วีซ่ากรุป๊ 
 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาทพร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 21 วนั 
 
เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่ากรุป๊ 
1. สแกนสหีน้าแรกของหนงัสอืเดนิทาง (หน้าทีม่รีปูและรายละเอยีด ตามตวัอยา่ง) 
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
มหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
**รายการน้ีจะเข้าร้านรฐับาลจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเท่ียว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 1-1.30 
ชัว่โมง*** เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรณุาให้ท่านตามคณะท่องเท่ียว
ตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการท่ีจะไม่ท่องเท่ียวตามรายการ
ในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรณุาให้ท่านช าระเงินเพ่ิม 2,000 บาท ต่อวนัต่อท่านเน่ืองจากราคาทวัร ์เป็น

ราคาพิเศษซ่ึงได้รบัการสนับสนุนจากการท่องเท่ียวปักก่ิง และร้านค้าต่างๆ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเปล่ียนกฎในการย่ืนวีซ่าจีนบ่อยครัง้การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางครัง้บริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
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กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียว เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่า ***ใช้เวลาย่ืน 4 วนัท าการ*** 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รปูถ่ายสพีืน้หลงัสขีาว ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ **ถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน** อดัภาพดว้ยกระดาษส าหรบัอดัภาพเท่านัน้ ห้าม
ย้ิม ห้ามใส่เส้ือสีขาว ภาพถ่ายหน้าตรง และต้องเหน็ห ูห้ามใส่เคร่ืองประดบั 
(ท่านทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซี่า กรณุาเตรยีมหนงัสอืรบัรองจากต้นสงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่งหนงัสอื
เดนิทาง) 
 
เอกสารเพ่ิมเติมในกรณีต่างๆ  

- กรณีมีอาชีพอิสระ / วยัเกษียณอาย ุ/ แม่บ้าน  
(  ) สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ปรบัปรงุยอด ณ วนัปัจจุบนั และ มยีอดเคลื่อนไหวยอ้นหลงั 6 เดอืน มยีอดเงนิในบญัชี
ล่าสุดขัน้ต ่า 50,000 บาท  

- กรณีผู้เดินทางเป็นเดก็ท่ีเดินทางโดยล าพงั 
(  ) หนงัสอืออกค่าใชจ้า่ยจากพ่อ / แม่ / ผูป้กครอง  พรอ้มเอกสารของผูอ้อกหนงัสอื เสมอืนว่าเดนิทางดว้ย 
(  ) หนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทาง ทางอ าเภอเป็นคนออกให ้(ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางอายตุ ่ากว่า 18 ปี) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเดก็โดยมีบิดา มารดา / ผูป้กครองเดินทางไปด้วย 
(  ) ส าเนาสตูบิตัร / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรนกัเรยีนหรอืบตัรประชาชน / ส าเนาสมดุ
บญัชอีอมทรพัย ์อพัเดทล่าสุดยอ้นไป 6 เดอืนของบดิา หรอืมารดา หรอืผูป้กครอง 
(  ) หนงัสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทาง ทางอ าเภอเป็นคนออกให ้(ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางอายตุ ่ากว่า 18 ปี) 

- กรณีท่ีมีการออกค่าใช้จ่ายให้โดย 
(  ) ญาต ิ.... หนงัสอืออกค่าใชจ้า่ย/ ทะเบยีนทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นญาตกินัจรงิ พรอ้มเอกสารของผูอ้อกหนงัสอื เสมอืน
ว่าเดนิทางดว้ย 
(  ) บุคคลอื่น .... หนงัสอืออกค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์พรอ้มเอกสารของผูอ้อกหนงัสอื เสมอืนว่าเดนิทางดว้ย 
(  ) บรษิทั .... จดหมายน าและจดุประสงคก์ารออกค่าใชจ้า่ย / หนงัสอืรบัรองบรษิทัอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน / บญัชเีงนิฝาก
บรษิทั 

- กรณีเป็นแม่บ้าน (สามีไม่ได้เดินทางด้วย)  
(  ) หนงัสอืออกค่าใชจ้า่ยจากสาม ีพรอ้มเอกสารของสาม ีเสมอืนว่าเดนิทางดว้ย 
(  ) หนงัสอืรบัรองความเป็นภรรยา (ในกรณทีีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน) / ใบเกดิบุตร (ถา้ม)ี 
 
กรณีย่ืนด่วน2 วนัจ่ายเพ่ิม 1,000 บาท(ต่างชาติฝรัง่เศสไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 
 
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ 
1. หนงัสอืเดนิทางของคนต่างชาต ิจา่ยเพิม่ 300 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั / อเมรกินั) เอกสารพาสปอรต์+รปูถ่ายสี
ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ + ทีอ่ยู ่+ ใบอนุญาตการท างาน (ถา้ม)ี 
2. หนงัสอืเดนิทางคนไตห้วนั (ตอ้งกรอกเอกสารเป็นภาษาจนี รายละเอยีดทีอ่ยู ่ใบอนุญาตการท างาน)  
3. หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 
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สถานทูตจีน ไม่รบัเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดงัน้ีคือ 
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีด่เูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แต่งหน้า ทาปาก น ารปูเก่าทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้น ารปูถ่าย
เล่นๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซี่า น ารปูทีเ่ป็นกระดาษสตคิเกอร ์หรอื รปูทีใ่ชก้ระดาษพรนิซ์
จากคอมพวิเตอร-์ หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 
กรอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรณุาระบรุายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน          ○ หมา้ย          ○ หยา่   
○ ○ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส
.....................................................................................................  
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย.์................................. โทรศพัทบ์า้น..............................................มอืถอื................................................. 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์.....................................................โทรศพัทบ์้าน.......................................................... 
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) .................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์...........................................................โทร..................................................................  
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู
โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย    ○ เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่............. เดอืน............................ปี...................  ถงึ วนัที.่............เดอืน.............................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย   ○ เคย  โปรดระบุ  
เมือ่วนัที.่............. เดอืน.............................ปี.................  ถงึ วนัที.่.............เดอืน.............................ปี...................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
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2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
**   กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**   ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 
** แผนกกงสุล สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 
เง่ือนไข และข้อควรทราบในการจองทวัร ์
ตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้ 
นกัท่องเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผเีซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุ 
ในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนให้กบันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง 
รบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบ
ของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ใน
อนาคต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วม
ภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อน
การเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 

5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่า
ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ดงักล่าว  คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นหยก รา้นไข่มกุ รา้นนวดเทา้ รา้นผเีซีย๊ะ รา้นชา หาก
ท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไข
ดงักล่าวแลว้ 


