
  1   ปักกิ่ง SNOW WORLD  พิชิตกําแพงเมืองจีนดา่นซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์ไชน่า    [GQ1PEK-CA003]                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กําแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า)ด่านซือหม่าไถ | เมอืงโบราณกู่เปุย  | พระราชวังกู้กง | พระราชวังฤดูร้อน  
ลานสกี SNOW WORLD |  หอฟูาเทียนถาน | ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล  

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

     ปักกิ่ง SNOW WORLD  พิชิตก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 
33  

ราคาเริ่มต้นเพียง 20,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20) 
วันที่ 2. ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – เมืองโบราณกู๋เปุย – กําแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (นั่งกระเช้า) 
วันที่ 3. ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) – ศูนย์บัวหิมะ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – BEIJING  ART FUN – ถนนหวังฝุูจิ่ง 
วันที่ 4. จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านยางพารา – หอฟูาเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง  
วันที่ 5. ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง – ร้านผ่ีเซ๊ียะ – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ   
          (CA979/19.35 – 23.40) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20) 
22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้

การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

วันที่2 
ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – เมืองโบราณกู๋เป่ย – ก าแพง
เมืองจีนด่านซือหม่าไถ(นั่งกระเช้า) 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA980 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพ่ือเปิดให้บริการ 

ต้อนรับกีฬาโอลิมปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่า
แพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการ
ออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพ่ือช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้
แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตัวอาคาร นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองหม่ีหยุน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อําเภอม่ีหยุนเป็นเมืองโบราณ มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานไปประมาณ 10 ล้านปี ที่ผ่านมาบรรพบุรุษสร้างเมืองในแผ่นดินน้ี พ้ืนที่หม่ีหยุน เป็นเนินเขาที่เงียบสงบ  
นําท่านเที่ยว ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย์ ซ่ึงตั้งอยู่ในอําเภอม่ีหยุน อยู่ใต้กําแพงเมืองจีนโบราณ มีประวัติยาวนานถึง 4100 กว่าปี  
ซ่ึงเป็นกําแพงเมืองจีนโบราณส่วนหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดของจีน ใต้เชิงเขาที่ตั้งด่านซือหม่าไถ มีบ่อน้ําพุ 2 แห่ง ซ่ึงแห่งหนึ่งเป็น
น้ําพุร้อน และอีกแห่งหนึ่งเป็นนํ้าพุเย็น และนํ้าพุทั้งสองแห่งไหลมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบยวนหยางหู การสร้างเมือง
ริมน้ํานี้แห่งนี้จึงใช้ธารน้ําที่ไหลจากทะเลสาบเป็นหลัก ให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารที่
เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จัดแสดงได้อย่างลงตัว 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเที่ยวชม ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (โดยสารกระเช้า Cable Carไป-กลับ) กําแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มี
ชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกําแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นกําแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิ
งเพียงแห่งเดียวของจีนที่ยังไม่ผ่านการบูรณะซ่อมแซม อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทําให้ทิวทัศน์สวย งาม
มาก  กําแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสันเขาที่สูงชัน เล่ืองชื่อเพราะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีปูอมปราการตั้ง
ตระหง่านอยู่สองฟากของไหล่เขา ปูอมปราการเหล่านี้เรียงรายอยู่เป็นจํานวนมาก และมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่ละ
ปูอมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 ม. สวยงามอลังการ ประกอบกับขุนเขาที่สูงตระหง่าน ทําให้ด่าน ซือหม่าไถเป็นกําแพง
เมืองจีนที่งดงามยิ่งนัก   
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร   

 นําท่านเดินทางเข้ากลับสู่ เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง นครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งใน
ประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากับ
มณฑล หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80
ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมี
ถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่
ของโลก   

ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3 
ลานสกี SNOW WORLD(ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) – ศูนย์บัวหิมะ  พระราชวัง
ฤดูร้อน – ร้านหยก – BEIJING  ART FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
  

นําท่านเดินทางสู่ลานสก ีSNOW WORLD ซ่ึงมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร สถานที่จะทําให้ท่าน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสก ี(ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์ต่างๆ)  ให้ท่านได้อิสระ
เล่นสกีตามอัธยาศัย 
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 นําท่านเข้าฟังบรรยาย ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ําร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ 
เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านชม พระราชวังฤดู อวี้เหอหยวน  ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระราช

อุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเน้ือที่ทั้งหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็น
ดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน และทะเลสาบ “คุนหมิงหู บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตําหนัก 
พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะ
ทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอัน
สวยงามเชื่อมติดกับฝ่ังทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้าง
อุทยานของจีน นําท่านได้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดับจากไข่มุก ครีมไข่มุก ผง
ไข่มุก เป็นต้น  

 นําท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์
มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นนําท่านสู่ย่าน  ART BEIJING FUN  มีพ้ืนที่โดยรวม 146000 ตร. ย่านนี้สร้างตามโครงการเมือง
สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมใหม่และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบจีน”สําหรับการปฏิบัติการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเทศ
จีน ยังมีแนะนําแบรนด์ของนานาชาติแบรนด์ของแฟชั่นและแบรนด์จีนทันสมัยอย่างร้านหนังศือ PageOneร้านอาหาร 
Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL และนําท่านแวะชม ร้านกาแฟ STARBUCK Reserve Tevana 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง  
 นําท่านสู่ ถนนหวังฝูจ่ิง ซ่ึงเป็นศูนย์กลางสําหรับการช้อปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อ

ดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหารศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้เชิญ
ท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4 
จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านยางพารา - หอฟ้าเทียนถาน - 
กายกรรมปักก่ิง    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 

ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พ้ืนที่ทั้งสิ้น 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืน
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ใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส 
ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก  นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี
หอรําลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมินหรือเฉียนเหมิน 

 

 
 นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังกู้กง สร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิใน

ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า „กู้กง‟ 
หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า „จ่ือจิ้นเฉิง‟ ซ่ึงแปลว่า „พระราชวังต้องห้าม‟ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม
เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น 
„ที่ต้องห้าม‟ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ําเข้าไปได้ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 นําท่านเข้าชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพือ
สุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 

 นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์เป็นสถานซ่ึงจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปีพระ
จักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพ่ือให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน
ตําหนักหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เป็นต้น 
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 นําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชว์กายกรรมที่ตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดง

ผสมผสาน ทั้งหวาดเสียวและตื่นเต้น หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชว์ความสามารถหลายๆ 
ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนที่สูง เป็นต้น 

 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 5 
ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง- ร้านผ่ีเซี๊ยะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ปักกิ่ง
(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) –กรุงเทพฯ (CA979/19.35 – 23.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําท่านสู่ ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินที่มีขนาดใหญ่และดีงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง 

อยู่ทางทิศเหนือของพระราชวังต้องห้าม ทั้งสองข้างทางกว่า 800 เมตรเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้า 
เครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่าง ร้านกาแฟ ผับ บาร์ ร้านอาหาร 
 นําท่านแวะศูนย์ผีเซ๊ียะ  เครื่องรางของขลังตามความเชื่อเรื่องโชคลาภของชาวจีน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  สุกี้มองโกล 
 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม และสินค้าCOPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า 

รองเท้า และอ่ืนๆอีกมากมาย   
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 

19.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA979 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
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23.40 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรม:ปักก่ิง SNOW WORLD  พิชิตก าแพงเมืองจีนซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่ 27-31 ธ.ค. 62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 10,900.- 

วันที่ 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 1,0900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเดินทางกลับคิดค่าบริการเพิ ม ท่านละ 3,000 บาท 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครั้ง เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมาย
ทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
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    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่า

มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 
หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

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

บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์  

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 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 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 

กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
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4. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป //หัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจในการให้บริการ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บปุวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย 
อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจาก
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
ค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  
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10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

เต็ม   
 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. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วย

ตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของ

เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน 

ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อม
ส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้ง
บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
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 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทํา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น 
 - หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ

จีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า 
และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาว
เท่านั้น] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา

ประทับร้านที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 



  12   ปักกิ่ง SNOW WORLD  พิชิตกําแพงเมืองจีนดา่นซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์ไชน่า    [GQ1PEK-CA003]                          

 

2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นทําวีซ่า 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 

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

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่
สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ตําแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี..................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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หมายเหต ุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด) 


