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โปรแกรมทัวร์ 

วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – นครปักกิ่ง – เฉ๋งเต๋อ 

07.30 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 
เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่
ท่าน 

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

วันที่ ก าหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – นครปักกิ่ง – เฉ๋งเต๋อ - 
 

 
JIAHE INTERNATIONAL HOTEL 

(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

2 วัดกวนอิม – พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ – ตลาดรัสเซีย    
PULL MAN HOTEL (5 ดาว)           

หรือเทียบเท่า 

3 วังฤดูร้อนปักกิ่ง – ก าแพงเมืองจีนด่านจิงยงกวน    
PULL MAN HOTEL (5 ดาว)           

หรือเทียบเท่า 

4 เทียนอันเหมิน – กู้กง – เทียนถาง – ถนนหวังฝู่จิ่น    
PULL MAN HOTEL (5 ดาว)           

หรือเทียบเท่า 

5 วัดลามะ – ผ่านชม สนามกีฬารังนก – ปักก่ิง – กรุงเทพ   
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
10.10 น. เหิรฟ้าสู่ นครปักกิ่ง สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614 ( ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่ง ) บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนครปักกิ่ง 
              น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่น าท่านทางสู่ 

เมืองเฉิงเต๋อ เป็นเมืองท่องเท่ียวในภาคเหนือของจีน อยู่จากกรุง
ปักกิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร เมือง
เฉิงเต๋อเป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงของจีน ล้อมรอบด้วยภูเขา 
ทางเหนือติดกับทุ่งหญ้า เมืองเฉิงเต๋อยังเป็นเมืองท่ีมีวัฒนธรรม
โบราณ เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมหงซานของเมื่อ 5,000 ปีก่อน เป็น
แหล่งเลี้ยงสัตว์และท านาในภาคเหนือของจีน ขณะเดียวกันยังเป็นเมืองหลวงส ารองของราชวงศ์ชิงด้วย ฤดู
ร้อนของทุกปีกษัตริย์ราชวงศ์ชิงจะเสด็จออกจากวังต้องห้ามไปเมืองเฉิงเต๋อเพื่อพักร้อนและล่าสัตว์  

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 
ที่พัก JIAHE INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  วัดกวนอิม – พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ – ตลาดรัสเซีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)  
 น าชมวัดกวนอิม “เจี้ยนฝูกวานยินซื่อ” มีพื้นท่ี 8,400 ตารางเมตร นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ สูง 

8.6 เมตร ของล้ าค่าชิ้นท่ีหนึ่งของวัดนี้ ภายในวัดมีต้นกุยซู่ มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นของล้ าค่าสิ่งท่ีสองและ
สิ่งล้ าค่าชิ้นท่ีสาม คือ ระฆังโบราณสมัยราชวงศ์ซ่ง เส้นผ่าศูนย์ กลาง 2 เมตร ท าด้วยทองแดงน้ าหนัก 5 ตัน 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)  
 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1703 - 1792 ใช้เวลากว่า 89 ปี 

ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิคังซี จักรพรรดิหย่งเจิ้น และจักรพรรดิ์เฉียนห
ลง ในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 5,640,000 
ตารางเมตร เป็น Imperial Garden ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกท่ียังคงอยู่ 
โซนด้านเหนือจะอยู่บนภูเขา โซนด้านใต้เป็นทะเลสาป ในขณะท่ี
โซนด้านตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นพื้นท่ีราบ ภาพลักษณ์ของ
พื้นท่ีโดยรวมจะมีลักษณะคล้ายแผนท่ีประเทศจีน ในปี 1994 ได้



 

ถูกกล่าวขานให้เป็น "World Heritage" จากยูเนสโก  
หลังจากนั้นท าเดินทางกลับสู่ปักกิ่ง จากนั้นน าท่านไปช้อบปิ้งท่ี ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่ง
ราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปป้ิงสินค้าราคาถูก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4)  
ที่พัก PULL MAN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  วังฤดูร้อนปักกิ่ง – ก าแพงเมืองจีนด่าน JU-YONGGUAN 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)  
 จากนั้นน าท่านชมพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของกรุงปักกิ่ง เป็นพระราชอุทยานท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 290 เฮกต้าร์ 
ประกอบด้วยเนื้อท่ีท่ีเป็นน ้า 3 ส่วน เนื้อท่ีท่ีเป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา"ว่านโซ่วซาน" 
และ ทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซาน  ได้สร้างวิหาร ต าหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้
หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ท่ีเชิงเขามีระเบียงทางเดินท่ีมีระยะทางไกลถึง 728 
เมตร ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ท่ัวท้ัง
อุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) 
 ก าแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน (Juyongguan) เป็นหนึ่งในก าแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใกล้กับนคร

ปักกิ่ง ประเทศจีน โดยก าแพงเมืองจีนด่านจวียงกวนถือเป็น ก ำแพงเมืองจีนท่ีอยู่ใกล้กับเมืองปักกิ่งมำก
ท่ีสุด และเป็นอีกหนึ่งจุดท่ีขึ้นชื่อในเรื่องของความงามของทิวทัศน์ก าแพงเมืองจีนท่ีอยู่บนภูเขาสูงใหญ่ ถือ
เป็นหนึ่งในก าแพงเมืองจีนท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวไม้แพ้ท่ีอื่น  ท้ังนี้ ก าแพงเมืองจีนด่านจวียง
กวนถือเป็นส่วนหนึ่งของก าแพงเมืองจีน หรือท่ีรู้จักกันในนามของ “ก ำแพงหมื่นลี้”  สิ่งปลูกสร้างด้วยมือ
ของมนุษย์ท่ียิ่งใหญ่จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และได้รับการแต่งตั้ง
จาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1987  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) 
ที่พัก PULL MAN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

วันที่สี่ เทียนอันเหมิน – กู้กง – เทียนถาง – ถนนหวังฝู่จ่ิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8) 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจ
กลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร 
พื้นท่ีท้ังสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมิน
นับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ล้อมรอบด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินท่ี
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบก
สะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส 
มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส  พิพิธภัณฑ์
การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่ง
ตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอร าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียน
เหมินเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นท้ังบ้านและชีวิตของ
จักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมท้ังสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 
500 ปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) 
               น าท่านเข้าชมหอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี 

เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และ
ใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ท่ีนี่เคยถูกใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิ
ในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร จากนั้นน า
ท่านช้อปปิ้ง ถนนหวังฟู่จิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางส าหรับการช้อปปิ้งท่ีคึกคักมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักกิ่ง 
รวมท้ังห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายท่ีจะสร้างสีสัน
ให้กับผู้ท่ีมาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) 
ที่พัก PULL MAN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 
 



 

วันที่ห้า วัดลามะ – ผ่านชม สนามกีฬารังนก – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11) 
 จากนั้นน าท่าน ผ่านชม สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอย
สนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิเซี่ยมแห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักกิ่งนี้
พยายามท่ีจะคิดออกแบบใหม่ให้เอื้ออ านวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมากขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ 
Herzog & de Meuron ต้องการท่ีจะช่องระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ท่ีนั่ง อาจถือได้ว่า 
เป็นสนามกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีใหญ่ท่ีสุด ในขณะนี้
สนามกีฬาดังกล่าวซึ่งจะใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 
2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ท่ีมีโครงตาข่าย
เหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารท่ีท า
ด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ซึ่งดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ภาพ
โครงสร้างของสนามกีฬาแห่งนี้ จึงดูคล้ายพระราชวังสีแดง ท่ีอยู่ภายในรั้วก าแพงสีเทาเขียว ซึ่งให้กลิ่นอาย
งดงามแบบตะวันออก ส าหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสร้างให้กลมกลืนกับโครงตาข่าย ซึ่งให้ภาพลักษณ์
ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอกภาพ ซึ่งภายในยังมี “สระว่ายน้ าแห่งชาติ” (GYMNASIUM 
ฟองอากาศ) ซึ่งสระว่ายน้ าแห่งชาตินี้ สร้างขึ้นส าหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนือ
จินตนาการคล้าย " ก้อนน้ าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอน
ท าเป็นโครงร่าง นอกจากนั้น ท่ีสามารถท าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ าท่ีเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
นอกจากจะท าสระว่ายน้ าแห่งแดนมังกรนี้ดูดีเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับแรงสั่นสะเทือนอัน
เกิดจากแผ่นดินไหวได้ด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนเทพเจ้าน าโชคของคนจีนในเรื่องการค้าขายรุ่งเรือง ให้ท่านฟัง
ประวัติและเลือกเช่าซื้อเพื่อความเป็นสิริมงคล น าท่านไหว้พระท่ี วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง ซึ่ง
เป็นท่ีประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาได้สร้างเป็นวัดลามะภายในวัดได้ตั้งพระพุทธรูปยืน ซึ่ง
ท าด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
17.05 น.    เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 



 

21.20 น.    ถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ 

 

 

 โรงแรมที่พัก    พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง 

❖ รายการทัวร์นี ้   ไม่รวมทิป //ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน 
 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากท่ี
บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถไปเท่ียว
ตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัท
ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

  
วันที่เดินทาง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

19 – 23 ต.ค. 2562 43,900.- 41,900.- 39,900.- 9,000.- 

29 ธ.ค. 2562 – 02 ม.ค. 2563  43,900.- 41,900.- 39,900.- 9,000.- 

รายการท่องเทีย่วนี้อาจเปลีย่นแปลง หรอื สลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ท ัง้น้ีถอืเป็นเอกสทิธิ์ของผูจ้ดั โดยยดึถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าดื่มตลอดการเดินทาง  



 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 20 หยวน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน 

เงื่อนไขการจอง วางเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
 
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558) 
**เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ  ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลงัขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เคร่ืองประดับ ห้ามสวมเสื้อสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป หา้มแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบติด
กับพาสปอร์ต   

      (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 

ใช้เอกสารดังนี้ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาว

ถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติด
กับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 



 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 

กรณีเดินทางกับญาต ิ
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาว

ถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติด
กับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย 
 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการท างาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น 
      (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริ ง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว      

หน้าตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 
 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 

ข้อมูลส าคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้ 
 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานท่ีศึกษา ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ท่ีท างาน.......แจ้งชื่อสถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ท่ีท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีบ้านท่ีติดต่อได้ 
 ผู้ท่ีแต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ท่ีเป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้จริง  

 
 
 
 



 

โปรดรับทราบว่า  
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย

และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง 

 ข้อมูลท่ีท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

 ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว 

โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสาร
นั้นๆ 
 

กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันท าการ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์
จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปย่ืนเอกสารและชี้แจงความจ าเป็นด้วย
ตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 
 



 

ท่านที่ถือบัตร APEX 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า 
กับองค์กรฯ ท่ีออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผู้ถือเอกสารนี้ท่านท่ีถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวงัรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า 
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะท่ีท่านอยู่ต่อ เพื่อ

ท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 

ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมี
การสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./MR.)NAME.....................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
............................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน.................................. 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ท างานเก่าแทน) 
............................................................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน........................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา
............................................................................................................................................................................................
.................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร .................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี...............เดือน............................ปี.......................  ถึง วันท่ี.................เดือน.............................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................................. 
เมื่อวันท่ี...............เดือน............................ปี.......................  ถึง วันท่ี.................เดือน.............................ปี........................ 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME............................................................RELATION.......................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME............................................................RELATION.......................................................... 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ทั้งนี้เพ่ือ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


