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

แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม 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 เมอืงประวตัศิาสตร์เก่าแก่ 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 าคญัต่างๆซึ่งบรเิวณนัน้ยงัเป็นทีต่ ัง้
ของ อนุสาวรยีว์รีชนศาลาประชาคม จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคญั ไดแ้ก่ 
หอประตูเทยีนอนัเหมนิทีต่ ัง้อยูท่างทศิเหนือสุดของจตุัรสั ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสา
ธงกลางจตุัรสั  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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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
การแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนัการส่งเสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนบัพนัปี 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 / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเท่า 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
ขดุขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมเรอืหนิอ่อนระเบยีงกตญัญู ในอดตีอุทยานแห่งนี้ถูกทหารสมัพนัธมติรองักฤษ 
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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 / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีส่ี ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีน-หลงชิงเสีย ชมเทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็และโคมไฟ-ร้านบวัหิมะ-ผา่นชม
สนามกีฬารงันก-สระว่ายน ้า 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ก าแพงเมอืงจนี ระหว่างทางแวะชมหยกของเมอืงจนีพรอ้มทัง้ใหท้่านไดร้บัค าแนะน าและ
วธิกีารดหูยก และใหท้่านเลอืกชมและเลอืกซือ้หยกไวเ้ป็นของฝากล ้าค่าจากนัน้น 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
เมอืงทีก่่อสรา้งในสมยัราชวงศห์มงิทัง้สิน้ 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 าท่านเดนิทางสู่เมืองหลงชิงเสีย (Long Qing Xia or Longqing Gorge)ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆทีอ่ยูห่่างจาก
ปักกิง่ราว  80 กม. เป็นเขตหนาวอยูท่างตอนเหนือของปักกิง่  เมอืงนี้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ภีเูขาสงูลบิและ
ยงัมหีุบเขาลกึ  ระหว่างหุบเขามทีะเลสาบทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่น ซึง่ต่อมาไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาต ิ  แต่เนื่องจากภเูขาทีน่ี่ค่อนขา้งสงูชนั บางแห่งกม็รีปูรา่งประหลาด จงึใหท้ าเกดิทศันียภาพที่
สวยงามคลา้ยกบัแกรนดแ์คนยอ่น ในช่วงฤดูรอ้นหรอืฤดอูื่นทีไ่มไ่ช่ฤดหูนาว   นกัท่องเทีย่วนิยมนัง่กระเชา้
ขึน้ไปชมทวิทศัน์บนยอดเขา  หรอืล่องเรอืไปตามทะเลสาบส่วนฤดหูนาวกจ็ะหนาวจดัจนอุณหภูมติดิลบ 
การท่องเทีย่วจงึเปลีย่นมานิยมเล่นสก ีและในช่วงฤดหูนาวของทุกๆ ปีจะมกีารจดัเทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็
และโคมไฟท่ีหลงชิงเสีย ท่านจะไดช้มการแกะสลกัน ้าแขง็ประดบัดว้ยโคมไฟหลากสอียา่งสวยงามและน่า
อศัจรรยใ์จยิง่ใหญ่ตระการตาไปดว้ยแสงไฟหลากหลายสสีนัวจิติรสวยงามมาก มกีารแกะสลกัน ้าแขง็ใหเ้ป็น
รปูต่างๆซึง่เหมอืนกบัของจรงิ เช่น เจดยี ์ปราสาท ก าแพงแกว้ และบางส่วนกเ็กดิจากการจบัตวัเป็นน ้าแขง็
เป็นรปูทรงต่างๆ ตามธรรมชาต ิ เช่น หนิงอกหนิยอ้ย ทุกท่านจะไดเ้ดนิชมความสวยงามท่ามกลาง
บรรยากาศทีห่นาวเยน็ พรอ้มกบัถ่ายรปูสวยๆ เป็นทีร่ะลกึ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัตวัเมอืงปักกิง่ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008(Olympic 
National Stadium) หรอื “รงันก (Bird Net) เป็นอกีชื่อหนึ่งทีรู่จ้กักนัดซีึง่เป็นทีจ่ดัพธิเีปิดและปิดผ่านชมสระ
ว่ายน ้าแห่งชาติ(Gymnasium) โดยมรีปูลกัษณ์เหนือจนิตนาการคลา้ย"กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่" โดยใช้
วสัดุเทฟลอนท าเป็นโครงรา่งเน้นใชพ้ลงังานแสงอาทติย์และยงัใชเ้ทคโนโลยทีีส่ามารถท าใหก้ าแพงอาคารดู
เหมอืนฟองน ้าทีเ่คลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึง่นอกจากจะท าสระว่ายน ้าแห่งแดนมงักรนี้ดดูเีป็นเอกลกัษณ์แลว้
ยงัสามารถตา้นทานกบัแรงสัน่สะเทอืนอนัเกดิจากแผ่นดนิไหวไดด้ว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีห้า วดัลามะ-ร้านผีเซียะ-ตลาดรสัเซีย-ปักก่ิง-สวุรรณภมิู 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านสู่วดัลามะ (หย่งเหอกง) วดัทีส่ าคญัทีสุ่ดในพุทธศาสนาของปักกิง่ สรา้งในปี ค.ศ. 1694 เดมิเป็น

ต าหนกัทีป่ระทบัขององคช์ายหยง่เจิง้ (องคช์ายสี)่ เมือ่ครัง้ยงัทรงพระเยาว ์ เมือ่ขึน้ครองราชยแ์ลว้พระองค์
ทรงยกใหเ้ป็นทีก่่อตัง้วดัลามะ ภายในมวีหิารกษตัรยิแ์ห่งสรวงสวรรคป์ระดษิฐานพระโพธสิตัวศ์รีอรยิะเมต
ไตร ถดัจากนัน้ไปเป็นวหิารอกี 4 วหิาร และแต่ละวหิารจะมลีานกวา้งตามสถาปัตยกรรมบา้นแบบซอืเหอย่
วนของปักกิง่คัน่กลาง และแต่ละวหิารลว้นไมอ่นุญาตใหถ่้ายภาพทัง้สิน้ วิหารท่ีสองเรียกว่าวิหารสนัติ
สมานฉันท ์ (ยงเหอกง) ดา้นหน้ามกีระถางก ายานส ารดิโบราณแกะสลกัอยา่งงดงาม เดมิทชีาวจนีคงโยน
เหรยีญใส่เป็นจ านวนมาก เพราะเหน็ยงัมเีหรยีญคาอยู่ในรอ่งบางแห่งทีแ่กะไมอ่อก ซึ่งเป็นการท าลายวตัถุ
โบราณทางวดัจงึเอารัว้มาลอ้มไว ้ และเขยีนป้ายตดิหา้มไว ้ สามคือวิหารเจ้าฝโูหลว แท่นพระพุทธรปูใน
วหิารเจา้ฝโูหลว ขา้งในมพีระพุทธรปูศากยมุนีทีห่ล่อดว้ยทองเหลอืง ดา้นหลงัของพระพุทธรปูม ี
ประภามณฑลเหมอืนฉากบงัตา แท่นบชูาพระพุทธรปูและประภามณฑลลว้นแกะสลกัดว้ยไมช้ื่อว่า "จนิเซอ
หนานมู"่ ฝีมอืแกะสลกักป็ระณตีมาก แท่นพระพุทธรปูมสี่วนบนสงูจรดเพดาน แบ่งเป็นชัน้นอกชัน้ใน 3 ชัน้ 
ในยามตะวนัตกดนิ พระพุทธรปูประทบัยนือย่างสง่างาม แสงอาทติยส์่องกระทบกระจกเงาทีท่ าดว้ย
ทองเหลอืงทีต่ดิอยูบ่นประภามณฑล แสงสะทอ้นตามกระจกเงาทองเหลอืงเป็นวงกลมลอ้มรอบองค์
พระพุทธรปู บวกกบัแสงของตะเกยีงทีไ่ม่มวีนัดบั ท าใหข้า้งในวหิารสว่างไสวไปทัว่ แท่นพระพุทธรปูส่วนบน
มเีสาไมแ้กะสลกัมงักรทองค า 2 เสาค ้ารบัไว ้ คานเพดานหุม้ดว้ยทองค า แกะสลกัมงักร 99 ตวัพนั อยู่
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โดยรอบมงักรบางตวักางเลบ็ออกมา บางตวัท าท่าก าลงัทะยานขึน้สู่ทอ้งฟ้า เหมอืนจรงิมาก วหิารแห่ง
ธรรมจกัร (ฟ่าหลุนเตีย๋น) เป็นอาคารทรงจตุัรมขุ บนหลงัคาวหิารมเีจดยีบ์ุทองค า 5 องค ์ ซึง่รวมเอา
ศลิปวฒันธรรมทัง้แบบชนชาตจินีและชนชาตทิเิบตเขา้ดว้ยกนั วหิารนี้ใชเ้ป็นหอสวดมนต ์ มทีีน่ัง่ส าหรบัพระ
เรยีงเตม็ไปหมด และทีว่หิารแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รกัษาอาสนะของทะไลลามะไวด้ว้ย สดุท้ายคือวิหารหม่ืน
สขุ (ว่านฝเูกอ๋) ซึง่มพีระพุทธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยประดษิฐานอยู ่ วหิารว่านฝเูก๋อ เป็นวหิารทีส่งูใหญ่
ทีสุ่ดภายในวดัลามะ มคีวามสงูกว่า 30 เมตร มหีลงัคา 3 ชัน้ ก่อดว้ยไมท้ัง้หมด พระพุทธรปูศรอีรยิ
เมตไตรยปางยนืทีแ่กะสลกัดว้ยไมจ้นัทน์หอมสขีาว สงู 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยูใ่ตด้นิ อกี 18 เมตร
อยูเ่หนือพืน้ดนิ พระพุทธรปูทัง้องคม์นี ้าหนกัประมาณ 100 ตนั เป็นพระพุทธรปูทีแ่กะสลกัจากตน้ไมต้น้
เดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และไดร้บัการบนัทกึไวใ้นกินเนสบุ๊กดว้ย 
จากนัน้น าท่านแวะชมผเีซียะ ซึง่เป็นลกูหลานมงักรรุน่ที ่9 มพีลงัอ านาจในการดูดกลนืสิง่ชัว่รา้ยทัง้หลายให้
หมดไป มกัจะวางหนัหน้าออกตวัอาคารหรอืหอ้งเพื่อป้องกนัขจดัภยนัตรายต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เป็น
ของฝากใหก้บัคนทางบา้น 

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

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

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

27-31 ธ.ค. 28,999 28,999 28,999 6,000 
15-19 ม.ค. 63 24,999 24,999 24,999 4,500 
19-23 ก.พ. 63 24,999 24,999 24,999 4,500 
11-15 มี.ค. 63 24,999 24,999 24,999 4,500 

 

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 
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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 900 บาท)อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 
ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 200 หยวน/ท่าน***(ทปิหวัหน้าทวัรข์ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้) / ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ/ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มที่
ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกั
รดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจอง
กรณตีอ้งการใบก ากบัภาษี/ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าวีซ่าจีนแบบเด่ียวจ่าย
เพ่ิมท่านละ 900 บาท กรณีทางรฐับาลจีนยกเลิกการใช้วีซ่ากรุป๊ 
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เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 10,000 บาทพร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 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 31 วนั   / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 16-30วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-15 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
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  
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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 จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไข
ดงักล่าวแลว้ 

 
โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเปล่ียนกฎในการย่ืนวีซ่าจีนบ่อยครัง้การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางครัง้บริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
 
กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียว เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าส าหรบัหนังสืถอเดินทางไทย***ใช้เวลาย่ืน 4 วนัท าการ*** 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
หมายเหต ุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารดุใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้าเกิดการช ารดุ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ายหน้าตรงถ่ายจากรา้นถ่ายรปูจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านัน้ 
ข้อห้าม: หา้มแมค็รปู, หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เสือ้สอ่ีอนและ
สขีาว (หา้มใส่เสือ้คอกวา้งแขนกุดซทีรลูกูไมส้ายเดีย่วชุดราชการชุดยนูิฟอรม์ชุด
ท างานชุดนกัเรยีนนกัศกึษา), หา้มใส่แวนตาสดี าหรอืกรอบแว่นสดี า, หา้มสวมใส่
เครือ่งประดบัทุกชนิดเช่นต่างหสูรอ้ยกิป๊ตดิผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รปูตอ้งเหน็คิว้และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหน้า 
รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจเิท่านัน้และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอรห์รอืรปูพ
ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 
***ท่านทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซี่ากรุณาเตรยีมหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่ง
หนงัสอืเดนิทาง 
***ท่านทีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจนี ท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัฯไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีด
การยกเวน้วซี่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย ์
 

กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดงัน้ี 
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 
1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อายตุ า่กว่า 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
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4. กรณชีื่อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
เดินทางพร้อมญาติ 
1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อายตุ า่กว่า 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
4. กรณชีื่อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 
 
กรณีผู้เดินทางท่ีช่ือเป็นชาย แต่รปูร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง)ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดงัน้ี 
1.หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน้  
2. หนงัสอืชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
4. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น 
***ตอ้งไปแสดงตวัต่อหน้าผูร้บัยื่นวซี่าทีศู่นยย์ืน่วซี่าจนีในวนัยื่นวซี่า*** 
 
กรณีย่ืนด่วน2 วนัจ่ายเพ่ิม 1,500 บาท 
ยกเว้นต่างชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม สาธารณรฐัเชก็
เดนมารก์ ฟินแลนด ์ ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ี ไอซแ์ลนด ์ อติาลลีทิวัเนียลตัเวยีลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์
โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย***ไม่สามารถย่ืนด่วนได้*** 
 
กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ 
หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,500 บาท / หนงัสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ กรณุาสอบถามเพิม่เตมิ 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรบัต่างชาติ 

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
หมายเหต ุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารดุใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้าเกิดการช ารดุ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากรา้นถ่ายรปูจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านัน้ 
4. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยตวัจรงิเท่านัน้ ต่ออายกุารท างานแลว้ไมต่ ่ากว่า 3 – 6 เดอืน หากไม่ได้

ท างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
5. หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ 
6. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
7. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

 
กรอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรณุาระบรุายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
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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 ์.....................................................โทรศพัทบ์า้น.......................................................... 
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............................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
**   กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**   ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 
 



14 
 

 


