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ก ำแพงเมืองจีน | พระรำชวงักูก้ง | หอฟำ้เทียนถำน | พระรำชวงัฤดรูอ้น 

ART BEIJING FUN | เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล|บฟุเฟ่ตเ์จงกิสขำ่น 

ปักกิง่ ก ำแพงหมื่นลี ้ จหียงกวน 5 วัน 3 คืน 

เดนิทำง มกรำคม-เมษำยน2563  
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์
พอรท์) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 

21.00 น. พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำร
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงใหก้บัทุกท่ำน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.50 น. ออกเดินทำงสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง – หอฟ้ำเทียนถำน – 
กำยกรรมปักกิ่ง 

05.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท สนำมบินนี ้ไดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริกำร ตอ้นรบักีฬำ
โอลมิปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถงึ  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนข

รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง 16,888.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัที่ 1.    กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภูมิ) – ปักก่ิง(สนำมบินปักก่ิง แคปิตอลแอรพ์อรท์) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 
วนัที่ 2   ปักก่ิง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง – หอฟ้ำเทียนถำน – กำยกรรมปักก่ิง 
วนัที่ 3   ศนูยผี์เซียะ – พระรำชวงัฤดรูอ้น – โรงงำนไข่มกุ – ART BEIJING FUN – ถนนหวงัฝู่ จิ่ง 
วนัที่ 4.  ศนูยย์ำบวัหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน – สวนผลไมต้ำมฤดกูำล-ศนูยห์ยก – ผ่ำนชมสนำมกีฬำรงันกและสระว่ำยน ำ้ 
วนัที่ 5.  ศูนยผ์ลิตภัณฑย์ำงพำรำ – ชอ้ปป้ิงตลำดหงเฉียว – ปักก่ิง (สนำมบิน ปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนำมบินสวุรรณภูมิ) 

(TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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อง สหรฐัอเมรกิำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงที่เขำ้ถงึจิตใจผูโ้ดยสำร ด้วยกำรออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ต่ติดสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรม
ใหม่ที่ช่วยลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร 
 หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง น  ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีน  ปัจจุบัน
ปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกับมณฑล หลงัจำกปักก่ิงไดร้บักำร
จดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ัฒนำ
อย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเชื่อ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหนำ้มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี ้ปักก่ิงมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่
เพียงแต่รกัษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถงึสภำพเมืองที่ทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติ่มซ ำ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู ่จตัุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จัตุรสัเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลำงกรุงปักก่ิง 

ควำมยำวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทั้งสิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจปุระชำกรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรสัเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรสัใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจัตุรสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัรุสั อนสุำวรยีว์ีรชนใจกลำงจัตุรสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวันตกของจัตุรสั ตลอดจน 
พิพิธภัณฑก์ำรปฏิวติัแห่งชำติและพิพิธภัณฑป์ระวัติศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวันออก นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้ังมี หอร  ำลกึ
ท่ำนประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรอืเฉียนเหมิน  

 

 
 น ำท่ำนเดินสู่ พระรำชวังกู้กง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศ์หมิง เป็นทั้งบำ้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

รำชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวัติศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มีชื่อในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ 
หมำยถงึพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรยีกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวังตอ้งหำ้ม’ เหตุที่เรียกพระรำชวังตอ้งหำ้ม 
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสรำ้งวงัว่ำ จกัรพรรดิเปรยีบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไม่สำมำรถลว่งล  ำ้เขำ้ไปได ้



  4 ปักก่ิง ก  ำแพงเมืองหม่ืนลี ้จีหยงกวน 5 วนั 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย                            [GQ1PEK-TG001] 

 

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนเดินทำงสู ่หอฟ้ำเทียนถำน ตั้งอยู่ทำงทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทั้งหมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึ่งจักรพรรดิแห่ง
รำชวงศห์มิง และรำชวงศช์ิงใชเ้ป็นที่บวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเขำ้ฤดหูนำวถงึเดือนอำ้ยตำมจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อใหก้ำรเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนักหวง
ฉงอี่และลำนหยวนชิว เป็นตน้  

 

 
 น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชว์กำยกรรมที่ ต่ืนเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักก่ิงเป็นกำรแสดง

ผสมผสำน ทัง้หวำดเสยีวและต่ืนเตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น 
เช่น โชวห์มนุจำน โชวค์วงสิ่งของ กำยกรรมผำดโผนบนที่สงู เป็นตน้ 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ท่ีพัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วันที ่3 
ศูนยผี์เซียะ – พระรำชวังฤดูร้อน – โรงงำนไข่มุก – ART BEIJING FUN – 
ถนนหวังฝู่จิ่ง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

น ำท่ำนแวะศูนยผี์เซ๊ียะ  เครื่องรำงของขลงัตำมควำมเชื่อเรื่องโชคลำภของชำวจีน  น  ำท่ำนเดินทำงสู่  พระรำชวังฤดูร้อนอวี ้

เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่ำงจำกตัวเมืองปักก่ิงประมำณ 15 กิโลเมตร 
พระรำชวังฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซี
ไทเฮำไดน้  ำงบประมำณของกองทัพเรือมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภำยในพระรำชวังประกอบดว้ย 
ต ำหนกัเลอโช่วถงั สถำนที่ประทบัของพระนำงฉือซีไทเฮำ ต ำหนกัเริ่นโช่วเตีย้น สถำนที่ว่ำรำชกำรของพระนำงฉือซีไทเฮำ ภูเขำ
ว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต ำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลดัเลำะไปตำมริม
ทะเลสำบคนุหมิงตกแต่งดว้ยภำพวำดต่ำงๆ) และต ำหนกัต่ำงๆ อีกมำกมำย 

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนูพิเศษ  บุฟเฟตเ์จงกิสข่ำน) 

 น ำท่ำนแวะชม ศูนย์ไข่มุก ให้ท่ำนได้ชมและเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่ท  ำมำจำกไข่มุก อำทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก  และ
เครื่องประดับที่ใช้ไข่มุกใรกำรตกแต่งใหส้วยงำม  เป็นตน้ จำกนั้นน  ำท่ำนสู่ย่ำน  ART BEIJING FUN  มีพืน้ที่โดยรวม 
146000 ตร. ย่ำนนีส้รำ้งตำมโครงกำรเมืองสถำนที่ส  ำคญัทำงวฒันธรรมใหม่และสรำ้งเสริมประสบกำรณช์ีวิตแบบจีน”ส ำหรบั
กำรปฏิบติักำรฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเทศจีน ยังมีแนะน ำแบรนดข์องนำนำชำติแบรนดข์องแฟชั่นและแบรนดจ์ีนทันสมัยอย่ำง
รำ้นหนงัศือ PageOne รำ้นอำหำร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL รำ้นกำแฟ STARBUCK Reserve Tevana น  ำท่ำนสู่ ถนน
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หวังฝูจิง่ ซึ่งเป็นศนูยก์ลำงส  ำหรบักำรชอ้ปป้ิงที่คึกคักมำกที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทั้งหำ้งสรรพสินคำ้ชื่อดังต่ำงๆ และ
รำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศนูยก์ลำงควำมบนัเทิงมำกมำยที่จะสรำ้งสสีนัใหก้บัผูท้ี่มำจับจ่ำยบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญท่ำนอิสระชอ้ป
ป้ิงตำมอธัยำศยั 

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร  
ท่ีพัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL    หรอืเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที ่4 
ศูนยย์ำบัวหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน – สวนผลไม้ตำม
ฤดูกำล-ศูนยห์ยก – ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสระว่ำยน ำ้ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพัก   
 น ำท่ำนเข้ำฟังบรรยำย ยำบัวหิมะ ที่สรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม้ น  ้ำรอ้นลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมำแลว้หลำย ๆ 

เหตกุำรณท์ี่เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้ำ่งกำย สำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบรอ้นได้ น  ำท่ำนเดินทำงสู่ ก ำแพง
เมืองจนีด่ำนจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบรำณ สรำ้งในสมัยพระเจำ้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก 
ก ำแพงสว่นใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจบุนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มิง ทั้งนีเ้พื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติรก์ 
หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ดว้ยกนัแต่ภำยหลงัก็มีเผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลียและแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำ
ก ำแพงเมืองจีนไดส้  ำเรจ็ มีควำมยำวทัง้หมดถงึ 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลำงดว้ย เชื่อ
กนัว่ำ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนไดก้  ำแพงอำคำรดเูหมือนฟองน ำ้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ 
สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได ้
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนแวะชม สวนผลไม้ตำมฤดูกำล ใหท้่ำนไดช้ม และถ่ำยรูปกับสวนผลไมต้ำมอัธยำศัย โดยในแต่ละเดือนจะมีผลไมใ้ห้
ท่ำนไดเ้ที่ยวชมแตกต่ำงกนัไป  ถำ้เป็นช่วงเดือนกมุภำพนัธ-์เมษำยน เป็นสวนสตรอเบอรี่  เดือนพฤษภำคม-มิถนุำยน เป็นสวน
เชอรรี่ เดือนกรกฏำคม-สิงหำคม สวนลกูทอ้หรือสวนแอปเป้ิล  เดือนกันยำยน-ตุลำคม เป็นสวนลกูพลบั ) หมำยเหตุ : หำก
สภำพอำกำศไม่เอือ้อ  ำนวย..มีผลท ำใหท้ำงสวนผลไมป้ระกำศปิดไม่ใหน้กัท่องเที่ยวเขำ้ชม...ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน 
และเปลี่ยนเป็นรำยกำรเที่ยว พิพิธภัณฑภ์ำพ3 มิติแทน  น  ำท่ำนแวะชม หยก ที่มีคุณภำพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้
ท่ำนได้เลือกซื ้อ ก  ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลที่มีชื่อเสียง  น  ำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอ
ลิมปิครังนก สนำมกีฬำโอลมิปิครงันกออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตำมรอยสนำม
กีฬำชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยำยำมใหเ้อือ้อ  ำนวยต่อสิ่งแวดลอ้ม ในสนำมจุได ้91 ,000 ที่นั่ ง ใชจ้ัดพิธีเปิด-ปิดกำร
แข่งขนัโอลมิปิก2008 มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกบั “รงันก”ที่มีโครงตำข่ำยเหล็กเหมือนก่ิงไม ้เพดำนและผนังอำคำรที่ท  ำดว้ย
วสัดโุปรง่ใส อฒัจนัทรม์ีลกัษณะรูปทรงชำมสแีดง ดคูลำ้ยกบัพระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่นอำยงดงำมแบบตะวันออก 
ผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สรำ้งขึน้เหนือจินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ำ้สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and 
Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท ำเป็นโครงรำ่ง เนน้ใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยเ์พื่อใหดู้เหมือนน ำ้ที่สดุ และใชเ้ทคโนโลยี
จำกงำนวิจยัของนกัฟิสกิสจ์ำก Dublin’s Trinity College 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันท่ี 5 
ศูนยผ์ลิตภัณฑย์ำงพำรำ – ช้อปป้ิงตลำดหงเฉียว – ปักก่ิง (สนำมบิน ปักก่ิงแคปิ
ตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพัก 
 เขำ้ชมศนูยส์นิคำ้ ผลิตภัณฑจ์ำกยำงพำรำ เป็นในลกัษณะสินคำ้ที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินคำ้เพือสขุภำพพรอ้ม

วิทยำกรบรรยำยสรรพคุณของผลิตภัณฑ ์ น  ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดหงเฉียว ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้แบรนเนม และสินค้ำ
COPY ย่ีหอ้ดงัมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอื่นๆอีกมำกมำย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร   (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดินทำงสู ่สนำมบิน 

17.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทำงถงึสนำมบิน สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
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อัตรำค่ำบริกำร : ปักก่ิง ก ำแพงหม่ืนลี้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน โดยกำรบินไทย 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 17-21 ม.ค.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 07-11 ก.พ.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 14-18 ก.พ.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 21-25 ก.พ.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 06-10 มี.ค.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 12-16 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 13-17 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 19-23 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 20-24 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 26-30 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 27-31 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 03-07 เม.ย.63 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,000.- 6,888.- 

รำคำเดก็ทำรก(อำยุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทำงกลับ) ท่ำนละ 5,900.- รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน(ไม่รวมวีซ่ำจีน) 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำเดี่ยว ท่ำนละ 1,800 บำท 
**พเีรียดเดินทำงต้ังแต่ 1ม.ค.63 เป็นต้นไปค่ำวซ่ีำเดีย่วจำกเดิม 1,650 บำทปรับเป็น 1,800 บำท** 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ท่ำน/ทริป 
กรณีเดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี บริบรูณ ์นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัคิดคำ่บริกำรเพ่ิม ท่ำนละ 3,000 บำท 

 
อัตรำดงักล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทำงไทยเทำ่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
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2.  ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลำนดัหมำยทัวร ์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ  ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลิกและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ  ำ 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรนัตีมดัจ  ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ  ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ
คำ่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจำกคำ่ตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได้           
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไมม่ีหวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไมอ่อกเดินทำง 
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อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1.  คำ่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองท่ำนตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
4.  คำ่อำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
5.  คำ่รถรบัสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส  ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยมุำกกว่ำ 16 หรอืนอ้ยกว่ำ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยนุอ้ยกว่ำ 16 หรอืมำกกว่ำ 75 ปี   
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 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแห่ง + ภำษีน ำ้มนั  
 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 

2. คำ่ธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 1,800บำท 

          **ส  ำหรบักรุ๊ปท่ีเดินทำงตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 63 เป็นตน้ไป ปรบัคำ่วีซ่ำจีนเดี่ยวจำกเดิม 1650 
บำทเป็น 1,800 บำท *** 

3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ในกรณีท่ีน ้ำหนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 20 
กิโลกรมั/ท่ำน 1 สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 

4. คำ่ท ำหนงัสือเดินทำง 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่ม, ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่ำ

โทรศพัท,์ คำ่ซกัรีดฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำติหรือคนตำ่งดำ้ว 
8. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่ำน/ทริป 
9.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพ่ิม 7% 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อำจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 

เหตกุำรณไ์มส่งบทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุัติเหต,ุ 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคำ่บริกำรท่ีท่ำนไดช้  ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไมถ่กูตอ้ง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตำ่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตั๋วเคร่ืองบินตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 
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7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษัทฯจะ
ด  ำเนินโดยสดุควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  ำหรับ
คำ่บริกำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

9. หำกไมส่ำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้  

10. ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส ำหรับผู้ท่ีมีควำมประสงคต้์องกำรขอยื่นวีซ่ำเด่ียว 
เอกสำรในกำรยืน่วซ่ีำจนีส ำหรับผู้ทีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่ำเดี่ยวคำ่บริกำรดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดำ 4 วนัท ำ 1,800 บำท  

- ย่ืนดว่น 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์มช่  ำรุด 
2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส  ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำและตรำเขำ้-ออก อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สีขำวเดด็ขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่ำนัน้ก่อนกำรสง่เอกสำรย่ืนวีซ่ำ 
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
5. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตวัจริง, ส ำเนำสตูิบัตรและสตูิบัตรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสืออนญุำตใหเ้ดินทำง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต  ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  ำงำน 

ญำติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ท่ีท  ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำใหข้อ้มลูเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอย่ำงตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนำ้ก่อนย่ืนวีซ่ำ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มสง่
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่ำงนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้
บริษัททวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำร
ท ำวีซ่ำท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเวน้วีซ่ำในรำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจีนอย่ำงนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทำงชำวตำ่งชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได ้เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท  ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
 - หำกไม่ไดท้  ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด  ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด  ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพ่ิม 5,500 บำท  

2.  หนงัสือเดินทำงของคนตำ่งชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพ่ิม  1,900 บำท 
ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนติน่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรท่ีตอ้งเตรียม   
1.พำสปอรต์ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส  ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และ
ตรำเขำ้-ออกอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ  ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สีขำวเดด็ขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน   6 เดือน 
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- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรำ

ประทบัรำ้นท่ีแปล 
 
สถำนฑูตจนีอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแตง่หนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พ่ือย่ืนท ำวีซ่ำ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์
 
อัตรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
ย่ืนวีซ่ำดว่น 2 วนั เสียคำ่ใชจ้่ำยเพ่ิมท่ำนละ  1,125 บำท  
 
[ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้ำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้] 

 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยื่นวีซ่ำโดย
ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มนัโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท  ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึ่งทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง  
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**สถำนทูตจนีมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 
ชื่อ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
ชื่อสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิตอ่ท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   
รำยชื่อบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจริง 
** ถำ้เอกสำรสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จงึขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำง
เคร่งครดั) 
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