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WONDERFUL CHINA 
สัมผสัส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ  เมืองโบรำณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้ 

5 วนั 3 คืน 

    ไฮไลท์ 

 ชวนคุณบินลดัฟ้ำสู่แดนมงักร ด้วยสำยกำรบนิไทย 

 พชิิตก ำแพงเมืองจนี 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนควำมยำวหม่ืนลี ้ที่ท้ำคุณก้ำวไปให้ถึง 

 นั่งกระเช้ำชมววิทิวทัศน์บนก ำแพงเมืองจนี ด่ำนซ่ือหม่ำไถ ที่มช่ืีอเสียงว่ำสวยงำมมำกที่สุด 

 ชมเมืองโบรำณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้  เมืองเก่ำโบรำณแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชำวจนีและชำวต่ำงชำติ 

 ชมควำมยิง่ใหญ่ของพระรำชวงัฤดูร้อน สถำนที่ตำกอำกำศในยุครุ่งเรืองของพระนำงซูสีไทเฮำ  พร้อมใส่ชุดจนีถ่ำยรูปเป็นที่ระลกึ 

 เที่ยวชมพระรำชวงัต้องห้ำมที่รวมประวตัศิำสตร์อนัยำวนำนของชำวจนีไว้ที่นี่ และชมควำมยิง่ใหญ่ของจตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ 

 อึง้..ทึ่ง..เสียว..กบัสุดยอดโชว์ระดับแนวหน้ำของเมืองจนี..กำยกรรมปักกิง่ 

 ช้อปป้ิงกนัให้จุใจที่ตลำดรัสเซีย ยิง่ซ้ือเยอะยิง่ถูก ทั้งเส้ือผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ ฯลฯ 

 อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษมำกมำย เป็ดปักกิง่  สุกีม้องโกล  อำหำรจนีพื้นเมือง  ฯลฯ 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

20,999.- ก ำหนดเดนิทำง : 12-16 กรกฎำคม 2562 
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วันแรก       ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ - ปักก่ิง      

21.00 น.  พร้อมกันท่ีท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำเตอร์ D ประตู 2-3                                      
สำยกำรบิน THAI AIRWAY (TG) พบเจ้ำหน้ำที่ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.50 น. เหินฟ้ำสู่มหำนครปักก่ิง โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY (TG) เที่ยวบินที่ TG 674 
 

วันที่สอง        ปักก่ิง - เมืองโบรำณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้(รวมรถรำง) - ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ (รวมกระเช้ำไป-กลับ)   (B/L/D) 

05.30 น.  ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินครปักก่ิง....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงได้รับการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี  1949 
โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE
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สลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยักลายเป็นเมืองใหญ่ของ
โลก ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านชม เมืองโบรำณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้ (รวมรถราง) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเมืองเก่าโบราณแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของทั้ง
ชาวจีนและชาวต่างชาติ นอกจากทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงเราสามารถเลือกว่าจะเดินหรือล่องเรือชมตามล าน ้ าแลว้ ยงัมี
โรงเรียนสมยัโบราณ และหากเดินข้ึนเขาไปดา้นบนก็จะเจอกบัโบสถ์คริสต์เก่า นอกจากน้ีภายในบริเวณของกู๋ เป่ยสุ่ย
เจ้ินยงัมีร้านคา้ของโบราณ ทั้งอาหาร ของท่ีระลึก ขนม รองเทา้ หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบนัให้
เลือกชอ้ปอีกมากมาย   

กลำงวัน          รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร   

น าท่านเท่ียวชม ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ (รวมกระเชา้ไป-กลบั) ก าแพงเมืองจีนด่านน้ีเป็นด่านท่ีมีช่ือเสียงมาก ได้
ช่ือวา่เป็นสุดยอดแห่งก าแพงเมืองจีน  "The best of great wall in China"  เน่ืองจากเป็นก าแพงเมืองจีนท่ียงัคงสภาพเดิม
ของสมยัราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีนท่ียงัไม่ผ่านการบูรณะซ่อมแซม  ท าใหดู้คลาสสิค มีช่วงท่ีก าแพงถูกท าลายมี
ซากปรักหกัพงัขาดเป็นช่วง ท าใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสับรรยากาศเก่าๆอย่างใกลชิ้ด  อีกทั้งยงัตั้งอยู่บนภูมิประเทศท่ี
เป็นผาสูงชนั เป็นด่านท่ีสูงกวา่นะดบัน ้าทะเลเป็นพนัๆเมตร ท าใหไ้ดเ้ห็นววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามมากกวา่ด่านอื่นๆ  

 
ค ่ำ                  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร 

 พักที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

 

วันที่สำม         จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระรำชวังกู้กง - ร้ำนไข่มุก - ถนนโบรำณเฉียนเหมิน - กำยกรรมปักก่ิง        (B/L/D) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
   น าท่านเท่ียวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศ

ตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนั
จตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัพิธี
ฉลองเน่ืองในโอกาสส าคญัต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ อนุสำวรีย์วีรชนศำลำประชำคม จตุัรัสเทียนอนัเหมินลอ้
มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 
ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตุัรัส   จากนั้นเท่ียวชม พระรำชวังต้องห้ำม THE FORBIDDEN CITY 
สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวม

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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ทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงั
เดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซ่ึงแปลว่ำ ‘พระรำชวังต้องห้ำม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งห้าม เน่ืองมาจาก
ชาวจีนถือคติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงตอ้งเป็น ‘ท่ี
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้ าเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้างทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร น าท่านชมอาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยห้องต่างๆ ถึง 9,999 
หอ้ง ชมต าหนกัวา่ราชการพระต าหนกัชั้นใน หอ้งบรรทมของจกัรพรรด์ิ และหอ้งวา่ราชการหลงัมู่ลี่ไมไ้ผ่ของพระนางซู
สีไท่ จากนั้นน าท่านแวะเลือกซ้ือ ไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีท าจากไข่มุกน ้าจืดท่ีเพาะเลี้ยงในทะเลสาบ       

 
กลำงวัน         รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร --- มือ้พิเศษ อาหารกวางตุ้ง 

บ่ำย น าท่านเท่ียวชม ถนนโบรำณเฉียนเหมิน สถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง ใหม่ล่าสุดของปักก่ิง เปิดใหเ้ท่ียวชมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 
2551 เพ่ือรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีเขา้ร่วมพิธีแข่งขนักีฬาโอลิมปิกปี2008 หลงัจากรัฐบาลปักก่ิงไดปิ้ดปรับ ปรุง
บูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยุคสมยัราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดทา้ยก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝ่ังถนน มีทั้งภตัตาคาร ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง
และสินคา้ของท่ีระลึกในรูปแบบของปักก่ิง  น าท่านชม กำยกรรมปักก่ิง ท่านจะไดช้มกายกรรมตน้ฉบบั ดัง่เดิมแบบจีน 
แสนอลงัการทั้งแสงสี ตระการตา 

ค ่ำ                  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร  
 พักที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วันที่ส่ี ผีเซ๊ียะ - พระรำชวังฤดูร้อน - ร้ำนบัวหิมะ - ร้ำนหยก - สนำมกีฬำรังนกและสระว่ำยน ้ำ (ด้ำนนอก)                  (B/L/D)                                                                     

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 หลงัจากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ “ผีเซ๊ียะ” ซ่ึงชาวจีนเช่ือว่าจะน าโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบติัไว้

เพราะผีเซ๊ียกินเงินทองแลว้เก็บไวไ้ม่ถ่ายออกมา  น าท่านสู่ พระรำชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอหยวน”  
อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน สร้างข้ึนเม่ือประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮา
สมยัยงัมีชีวิตอยู่  "พระรำชวังฤดูร้อน" จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชำกำรของพระนำง ทั้งยงัเป็นคุกคุมขงัพระ
จกัรพรรดิกวางสู หลงัจากท่ีจกัรพรรดิกวางสู ไม่เช่ือฟังค าสั่งของพระนาง ท าการปิิรูปจีนตามขอ้เสนอของ คงัอิ่วหวุย 
ปัจจุบนัท่ีคุมขงัจกัรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ท่ีเรียกว่า "หอหยก" ก็ยงัถูกบูรณะไวใ้ห้นกัท่องเท่ียวชมอยู่ ภายใน
พระราชวงัฤดูร้อน ติดๆ กบั ระเบียงยำว (Long Corridor) ที่ยำวกว่ำ 728 เมตร ระเบียงยาวน้ีไม่เพียงข้ึนช่ือว่า ยาว แต่
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ยงัข้ึนช่ือในฐานะของความวจิิตรทางศิลปะ เน่ืองจาก บรรจุไปดว้ยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้งภาพดอกไม ้ตน้ไม ้ส่ิง
ปลูกสร้างในวรรณกรรม เร่ืองราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอิ๋ว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ไดเ้ป็นภาพท่ีวาดข้ึนอย่าง
สั่วๆ เพราะ แต่ละภาพนั้นมีเร่ืองราวในตนเองทั้งส้ิน    

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- มือ้พิเศษ  สุกีม้องโกล เสิร์ฟพร้อมน า้จิม้ไทยรสเดด็ 

บ่ำย  น าท่านเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่ำฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  จากนั้นน าท่านชม 
โรงงำนผลิตหยก  ท่ีข้ึนช่ือของชาวจีน ท่ีมีความเช่ือวา่ มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีใหค้วามคุม้ครอง  จากนั้นน าท่าน ชมสนำมกีฬำ
แห่งชำติและสระว่ำยน ้ำ ซ่ึงสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก โคลิเซ่ียม
แห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักก่ิงน้ีพยายามท่ีจะคิดออกแบบใหม่ให้เอื้ออ  านวยต่อ
ส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัมากข้ึนสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron ตอ้งการท่ีจะช่องระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ท่ีนัง่ อาจถือไดว้่า เป็นสนามกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในขณะน้ีสนามกีฬาดงักล่าวซ่ึงจะใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั "รังนก" ท่ีมี
โครงตาข่ายเหลก็สีเทาๆเหมือนก่ิงไม ้ห่อหุม้เพดานและผนงัอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรง
ชามสีแดง ซ่ึงดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งน้ี จึงดูคลา้ยพระราชวงัสีแดง ท่ี
อยู่ภายในร้ัวก าแพงสีเทาเขียว ซ่ึงใหก้ลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก   

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร    

 พักที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

 

วันที่ห้ำ            ร้ำนยำงพำรำ - ตลำดรัสเซีย - ปักก่ิง - กรุงเทพฯ                                                 (B/L/-)                                                                                        

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
                       เขา้ชมศูนย์สินคา้ ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ เป็นในลกัษณะสินคา้ท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคา้เพ่ือสุขภาพ

พร้อมวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลิตภณัฑ ์น าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ ตลำดรัสเซีย เลือกซ้ือสินคา้ Brandname กอ้ปป้ิ 
อาทิ เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้หนงัมียี่หอ้ช่ือดงัมากมาย และราคาถูกกวา่เมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง    

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย ไดเ้วลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินครปักก่ิง  

17.05 น.         น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ ด้วยสำยกำรบิน  THAI AIRWAY (TG)  เที่ยวบินที่  TG 615 
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21.15 น.         เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภำพ 

 
******************ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร****************** 

 

ข้อควรควรทรำบ :  
 กำรเดินทำงไปท่องเท่ียวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จัก คือ                 

หยก, บัวหิมะ, ยำงพำรำ ,ไข่มุก, ผีเซ๊ียะ  ซ่ึงจ ำเป็นต้องใส่ไว้ในรำยกำรทัวร์ เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร์ จึงขอเรียนให้กับ
นักท่องเท่ียวทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนที่ใส่ในรำยกำรทัวร์ จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำประมำณ 60–90นำที  ซ้ือ
หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังส้ิน  บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในกำรขำยสินค้ำจำกร้ำนช้
อปป้ิงขึน้อยู่กับควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  สินค้ำทุกช้ินไม่สำมำรถแลกเปล่ียนหรือคืนได้  

 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกต๋ัว 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี 
มีเตียงและไม่มีเตยีง 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 

12-16 กรกฎำคม 2562 
(วันอำสำฬหบูชำ) 20,999 23,999 4,500 

 

**ราคานีส้ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้**  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ200 หยวน/ลกูคา้ 1 ทา่น/ทรปิ 

**ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าจนี(แบบเดีย่ว) ทา่นละ 1,650 บาท** 
 

กรณีคณะออกเดินทำงได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อัตรำนี้รวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
ค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทัประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อัตรำนี้ไม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 

 ค่ำทิปมคัคุเทศน์ท้องถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ทริป 
หำกมีหัวหน้ำทัวร์ จ่ำยค่ำทปิเพิม่ รวม 250 หยวน/ ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ทริป 
 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปิิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเก็บเงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

 หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่
มีการคืนคา่มดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเลือ่นการเดินทาง ผูจ้องจะไม่
สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

 

กำรส ำรองที่น่ังและช ำระเงิน 
 ยืนยันกำรส ำรองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อนิเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
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o จีน ไตห้วนั เวยีดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอื่นท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีา) 
 

กำรยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวซ่ีาได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวซ่ีา และค่าเปลีย่นช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษสีนามบิน, ค่าภาษนี ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพัก 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญเ่ป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอืน่ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญไ่ม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
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 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน
ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

 
 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตน ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น 

Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง
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เอกสำรประกอบกำรย่ืนวซ่ีำท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

 หนงัสือเดินทาง ที่มีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้ว่าง
ส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณำอ่ำนกฎกำรใช้รูปส ำหรับย่ืนวีซ่ำ หน้ำที่สอง ส ำคญัมำก)      

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียน
สมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
(ถา้มี) 

 กรณีเป็นเดก็ อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูติบัตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ  ่ากว่า 6 ปี ใช ้สูติบัตร (ส ำเนำ) และแปลเป็นภำษำอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท้ี่ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เดก็อายตุ  ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตที่ท่านอยู ่

 กรณีท างานเกี่ยวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต  าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น และ
อยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วีซ่า 

 ผูท้ี่ประสงคใ์ช ้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 บริษทัฯ รับยืน่วีซ่าใหช้าวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้ำต้องโชว์ตัวที่สถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

 บริษทัฯ ไม่รับย่ืนวีซ่ำให้หนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณีย่ืนวีซ่ำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 1,400 บาท 
 

 
 
 
 

http://www.consular.go.th/
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กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท้ี่ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง   2 
ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
  
1.  รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 
3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 

หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยที่ศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได ้ยกเวน้ แว่นตาที่มีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพื้นหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
  

ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายที่ถูกตอ้งกรุณากด
ที่น่ี  ทางศูนยว์ีซ่าจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวีซ่าจีนใหท้ราบว่า หากถูกปิิเสธในการอนุมติัวีซ่า เน่ืองจากสาเหตุรูปถ่ าย
ไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

หมำยเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม อาจ

ถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้่าท่านจะถูกปิิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปิิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพ้ิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวีซ่ำไม่รับย่ืนวซ่ีำประเภทอ่ืน นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้ำมีทริปเดินทำงต่อกับทำง
บริษัทฯจึงจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำประเภทอ่ืนให้ 

 โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 
 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่านั้น 
การปฏิเสธวซ่ีา อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการย่ืนขอวซ่ีาท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg
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หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 

 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอยีดท่ีอยู่ 
+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถ้ือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอยีดท่ีอยู่+ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
สถำนทูตจีนไม่รับย่ืนวีซ่ำ ในกรณี ดังน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญงิ ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ้่ายจากร้าน ยืนเอยีง 

 

หมำยเหตุ ต้ังแต่ วนัท่ี 25 กันยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มีกำรปรับเปลีย่นระบบกำรย่ืน
วซ่ีำโดยสำมำรถยื่นเอกสำรขอวซ่ีำผ่ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
กำรปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ท้ังนี ้สำมำรถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ท่ี 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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ข้อมูลและรำยละเอียดส ำหรับกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน                                                                    

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตวัพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกุล (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคูส่มรส  .......................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำนENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน......................................................มือถือ........................................................ 

ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ต ำแหน่งงำน............................................. 

ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีสำมำรถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้ท่ำน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่ำนมีประกันสุขภำพครอบคลุมในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจนีมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานที.่..........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว พร้อมระบุควำมสัมพันธ์: 

 ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกุล .................................................................... อำชีพ......................................... ควำมสัมพันธ์ ................................              

ช่ือผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์................................................... 
 


