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รหสัโปรแกรม : 17709 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
   

ลานสกีปักก่ิง Beijing Snow World สัมผสัอุณหภมูิติดลบ 
พร้อมกับบรรยากาศแบบหนาวๆ ขาวๆ ปกคลมุไปด้วยหิมะ 

จัตรัุสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน 

พระราชวังฤดรู้อน-กายกรรมปักก่ิง-ก าแพงเมืองจีน 
ช้อปป้ิงถนนหวังฟู่จ่ิง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ตลาดรัสเซีย-วัดลามะ 
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วนัแรก สวุรรณภมู ิ 

21.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3เคานเ์ตอร ์D สายการ
บนิไทย แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

 
23.40 น. เหนิฟ้าสูก่รงุปักกิง่ สายการบนิไทย แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิทีT่G674(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

วนัทีส่อง ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง–รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ-
กายกรรมปกัก ิง่ 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิปกัก ิง่ ประเทศจนี สนามบนินานาชาตแิหง่นีเ้ปิดใหบ้รกิารเพือ่ตอ้นรับ
โอลมิปิก 2008 สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้ 55 ลา้นคนมขีนาดกวา่ 1 ลา้นตารางเมตร ใหญก่วา่
แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผูอ้อกแบบสนามบนิเช็ค
แลปกอ๊กทีฮ่อ่งกง) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงใจกลางกรงุปักกิง่ เมอืงประวตัศิาสตรเ์กา่แก ่ ระหวา่งทางใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการชมทัศนยีภาพของเมอืงปักกิง่ พรอ้มฟังประวตัคิวามเป็นมาอันน่าสนใจ น าทา่น
เทีย่วชมจตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ (ความหมายประตขูองสนัตภิาพอยา่งสวรรค)์ เป็นจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในโลก มคีวามยาวตัง้แตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้ 880 เมตร ทศิตะวนัออกจรดทศิตะวนัตก 500 เมตร 
พืน้ทีทั่ง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจบุันจัตรัุสเทยีนอัน
เหมนินับเป็นจัตรัุสใจกลางเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนีใหมซ่ ึง่เป็นสถานที่
จัดพธิฉีลองเนือ่งในโอกาสส าคัญตา่งๆซึง่บรเิวณนัน้ยังเป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีว์รีชนศาลาประชาคม 
จัตรัุสเทยีนอันเหมนิลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่ หอประตเูทยีนอันเหมนิที่
ตัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญโ่บกสะบัดอยูเ่หนอืเสาธงกลางจัตรัุส  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้เทีย่วชมพระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งTHEFORBIDDEN CITYสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิ
หยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 
พระองค ์พระราชวงัเกา่แกท่ีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มชีือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึ
พระราชวงัเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีก
พระราชวงัตอ้งหา้ม เนือ่งมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวงัวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่
สวรรค ์ดังนัน้วงัของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้
ไปได ้ โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นสิง่กอ่สรา้งทรงคณุคา่ทางประวตัศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้บนพืน้ที ่ 720,000 
ตารางเมตร น าทา่นชมอาคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ถงึ 9,999 หอ้ง ชมต าหนักวา่
ราชการพระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ ีไ่มไ้ผข่องพระนางซู

http://bit.ly/2NMk5YE
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สไีทเฮาจากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้เป็นการแชเ่ทา้ดว้ยยา
สมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที ่ ศนูยว์จัิยทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับ
การแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุันการสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรับ
ฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูผู้เ้ชีย่วชาญ น าทา่นเทีย่วชมถนนโบราณเฉยีนเหมนิ ซึง่เป็นถนน
คนเดนิวฒันธรรมอายกุวา่ 600 ปี ตัง้แตส่มัยราชวงศห์มงิและชงิ ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มกับป้อมธนูเฉียน
เหมนิ มคีวามยาว 845 เมตร กวา้ง 21 เมตร สองขา้ทางเต็มไปดว้ยอาคารรปูแบบโบราณสองชัน้ ที่
เป็นสถาปัตยธรรมจนีโบราณผลมตะวนัตก ซึง่ทัง้หมดถกูดัดแปลงใหเ้ป็นธนาคาร รา้นคา้ รา้นอาหาร 
รา้นเบอเกอรี ่ รา้นแบรนดเ์นมชือ่ดัง เหมาะกับการเดนิางเลน่บรรยากาศความสวยงาม และเลอืกซือ้
สนิคา้ตา่งๆ ไดต้ามอัธยาศัย หรอืจะแวะชมิลิม้รสอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกทัง้แบบจนี และฟาสตฟ์ู้ดก็ได ้
ซึง่ถอืวา่เป็นถนนคนเดนิทีม่คีรบทกุรปูแบบเลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารน าทา่นชมโชวก์ายกรรมปกัก ิง่ ศลิปะแหง่การโชวท์ีง่ดงาม
และออ่นชอ้ยแตแ่ข็งแรง ตน้ต าหรับกายกรรมทกุแขนงของประเทศจนี พรอ้มความตืน่เตน้เรา้ใจกับ
การแสดงชดุตา่งๆ มากมาย 
พกัที ่FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่าม พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นหมอนยางพารา-ชอ้ปป้ิงหวงัฟู่ จ ิง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นสูพ่ระราชวงัฤดรูอ้น “อีเ้หอหยวน” ของพระนางซสูไีทเฮา อทุยานทีใ่หญท่ีส่ดุของ
ประเทศจนี พระราชวงัฤดรูอ้นอีเ๋หอหยวนในปัจจบุันนี ้มปีระวตัศิาสตรม์าเกอืบพันปีแลว้ ยอ้นหลังไป
ราวครสิตศ์ักราชที ่11 สมัยราชวงศจ์นิ (ค.ศ. 1115-1234)พืน้ทีใ่นเขตไหเ่ตีย้นนอกกรงุปักกิง่ มภีมู ิ
ประเทศของขนุเขางดงาม ประดจุภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแกก่ารพักผอ่น อกีทัง้ไมไ่กล
จากเมอืงหลวงมากนัก จงึเหมาะเป็นสถานทีท่ีเ่จา้นายผูป้กครองในระบบศักดนิานยิมมาพักผอ่นตาก
อากาศ และกอ่สรา้งพระราชวงัฤดรูอ้นขึน้ในสมัยจักรพรรดหิยง่เจิง้แหง่ราชวงศช์งิ (ค.ศ.1644-
1911) พระราชวงัฤดรูอ้นไดท้วคีวามส าคัญขึน้ โดยจักรพรรดติอ่มาอกีหลายพระองคโ์ปรดเสด็จมา
ประทับทรงงาน ตลอดจนวา่ราชการแผน่ดนิทีพ่ระราชวงัฤดรูอ้นนอกเขตพระราชฐาน จนท าให ้
พระราชวงัฤดรูอ้นมบีทบาทส าคัญในดา้นเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงกลา่วกันวา่ การกอ่สรา้ง
พระราชวงัฤดรูอ้นนอกพระราชฐานนีด้ าเนนิมาตลอดเวลา 800 ปีจวบจนกระท่ังสิน้สดุกาลสมัยของ
ราชวงศแ์มนจ ู  ท าใหพ้ระราชวงัฤดรูอ้นบรเิวณชานกรงุปักกิง่บนเขา 3 ลกู ไดแ้ก ่ เขาเซยีงซนั เขา
อีว้เ์ฉวยีนซนั และเขาวั่นโซว่ซนั มพีืน้ทีก่วา้งใหญร่วมทัง้ส ิน้กวา่ 100 ตารางกโิลเมตร กอ่นอทุยาน
แหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของพระนางซสูไีทเฮาสมัยยังมชีวีติอยูช่มความงามของทะเลสาปจ าลองคนุหมงิ
ทีข่ดุขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมเรอืหนิออ่นระเบยีงกตัญญ ู ในอดตีอทุยานแหง่นีถ้กูทหาร
สมัพันธมติรอังกฤษ ฝร่ังเศสเผาท าลาย ตอ่มาเมือ่ ค.ศ. 1888 พระนางซสูไีทเฮาไดใ้ชง้บประมาณ
ของกองทหารเรอืของชาตมิาสรา้งอทุยานขึน้ใหม ่ น าทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากไขม่กุน ้าจดืของ
เมอืงจนี เชน่เครือ่งประดบั ครมีไขม่กุ หรอืผงไขม่กุ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร***ลิม้รสเป็ดปกัก ิง่ตน้ต ารบั 2 ตวั/โตะ๊ 
 น าทา่นเดนิทางสูห่อฟ้าเทยีนถาน เดมิเรยีก 'หอสกัการะฟ้าดนิ' แรกเริม่เป็นสถานทีท่ีจั่กรพรรดิ

เสด็จมาเซน่ไหวเ้ทพเจา้ฟ้าและดนิ มาในสมัยราชวงศห์มงิปีที ่ 9 แหง่รัชกาลหมงิเจยีจิง้ (ค.ศ.
1530) ไดม้กีารสรา้ง 'หอสกัการะดนิ'ขึน้ทางทศิเหนอืชานกรงุปักกิง่ สถานทีแ่หง่นีจ้งึเป็นทีส่ าหรับ
เซน่ไหวส้กัการะเฉพาะเทพเจา้แหง่ฟ้า แลว้เปลีย่นมาใชน้าม เทยีนถันทัง้นี ้การประกอบพธิสีกัการะ 
และสวดมนตภ์าวนาตอ่สวรรคข์องกษัตรยิร์าชวงศห์มงิ(ค.ศ.1368-1644) และชงิ(ค.ศ.1644-1911) 
กระท าขึน้เพือ่ขอความสริมิงคลแกต่น ขอฟ้าขอฝนใหพ้ชืผลในไรน่าอดุมสมบรูณ์ พสกนกิรอยู่
รม่เย็นเป็นสขุบนพืน้ทีก่วา่ 2 ลา้นตารางเมตรของเทยีนถันใหญก่วา่ ‘กูก้ง-พระราชวงัตอ้งหา้ม’ 4 
เทา่ น าทา่นแวะรา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพชนดิ
ตา่งๆ 
น าทา่นสูศ่นูยก์ารคา้หวงัฟู่ จ ิง่ (Wangfujing)ซึง่เป็นทีช่อ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงปักกิง่ เป็น
ถนนเสน้ยาวๆ ส าหรับคนเดนิหา้มรถทกุชนดิวิง่ผา่น มหีา้งสรรพสนิคา้ พลาซา่ และรา้นคา้นอ้ยใหญ่
เรยีงรายสองขา้งถนน รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสอื ครบครัน พาทา่นจับจา่ยกัน
อยา่งเพลดิเพลนิอยา่งยิง่ สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมราคาตายตัวตอ่รองไมไ่ด ้ และยังมี
รา้นกิ๊ฟชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลอืกซือ้ นอกจากนี ้บรเิวณใกลเ้คยีงยังมถีนนอาหารนานาชาต ิซึง่น่า
ชมแตเ่ป็นสตัวแ์ปลกๆ ทีไ่มถ่กูปากคนไทยเทา่ไหร ่ ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปู ชอ้ปป้ิง ชมววิตาม
อัธยาศัย  

ค า่ รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 
พกัที ่FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรอืเทยีบเทา่ 4* 
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วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก-ก าแพงเมอืงจนี-Beiming Snow World-รา้นบวัหมิะ-ผา่นชมสนามกฬีารงันก-
สระวา่ยน า้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูก่ าแพงเมอืงจนี ระหวา่งทางแวะชมหยกของเมอืงจนีพรอ้มทัง้ใหท้า่นไดรั้บ
ค าแนะน าและวธิกีารดหูยก และใหท้า่นเลอืกชมและเลอืกซือ้หยกไวเ้ป็นของฝากล ้าคา่จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปเทีย่วชมก าแพงเมอืงจนี (ดา่นจหูยงกวน)สิง่มหัศจรรยห์นึง่ในเจ็ดของ
โลกในยคุกลางสมัยจักรพรรด ิ จิน๋ซฮีอ่งเต ้สรา้งดว้ยแรงงาน เลอืดเนือ้ และชวีติของคนนับลา้นคน 
มคีวามยาว 6,350 กม. กอ่สรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่ประมาณกวา่ 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 
ปี ค.ศ. 1987 สรา้งในปี – ราว 700 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ราชวงศห์มงิ ปี ค.ศ.1368-1644 อาณา
เขต – ความยาว 14,600 ลี ้ (ราว 6,700 กโิลเมตร) สมญานาม‘ก าแพงหมืน่ลี’้ปัจจบุันสว่นที่
หลงเหลอืใหเ้ห็นเป็นรปูก าแพงตามดนิแดนตอนเหนอืของจนี ไดแ้ก ่กรงุปักกิง่(18 ดา่น) นครเทยีน
จนิ(2 ดา่น) มณฑลกันซู(่20 ดา่น) มณฑลเหอเป่ย(43 ดา่น) มณฑลเหลยีวหนงิ( 2 ดา่น) มณฑลห
นงิเซีย่(15 ดา่น) มณฑลซนัซ(ี61 ดา่น) และมณฑลสา่นซ(ี24 ดา่น) ลว้นเป็นก าแพงเมอืงที่
กอ่สรา้งในสมัยราชวงศห์มงิทัง้ส ิน้ โดยสดุดา้นตะวนัออก คอื ดา่นซนัไหก่วน ในมณฑลเหอเป่ย 
และสดุดา้นตะวนัตก คอื ดา่นเจยีอีว้ก์วน ในมณฑลกันซูน่ าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรและครมียาทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของรัฐบาลจนีคอืเป่าฟู่ หลงิหรอืบวัหมิะ เหมาะกับการเก็บเป็นยาสามัญประจ าบา้น 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร***พเิศษ สกุ ีม้องโกลพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 
เดนิทางสูล่านสกปีกัก ิง่ BEIJING SNOW WORLD ใหท้กุทา่นไดส้มัผสัอณุหภมูติดิลบ 
พรอ้มกบัรรยากาศแบบหนาวๆ ขาวๆ ปกคลมุไปดว้ยหมิะ สนามสกชีานเมอืงปักกิง่ พืน้ทีส่ ีด่า้น
ลอ้มรอบดว้ยภเูขาสวยงามรวม 500,000 ตารางเมตร สว่นทีเ่ลน่สกไีดป้ระมาณ 30,000 ตารางเมตร 
ปีหนึง่เปิดบรกิารได ้270 วนั เพราะมเีครือ่งท าหมิะเทยีม อปุกรณ์ของสนามสกทัีง้หมดสัง่เขา้มาจาก
แคนนาดา และสหรัฐอเมรกิา สถานทีแ่หง่นีเ้องทีจ่ะท าใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ บนลาน 
ซึง่มรีะดับความหนาของหมิะอยูใ่นราว 60–100 เซนตเิมตร สถานทีแ่หง่นีพ้ร่ังพรอ้มไปดว้ยอปุกรณ์
การเลน่บนลานน ้าแข็งอยา่งครบครัน ไดแ้กแ่ผน่เลือ่นสกหีมิะ, มา้ลากเลือ่นหมิะ, บอลลนู, สโนวโ์ม
บลิ, เครือ่งเลน่สไลดจ์ากภเูขาน ้าแข็ง และอืน่ๆ อกีมากมาย รวมทัง้กจิกรรมบนลานน ้าแข็งทีจ่ะท า
ใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์ และกจิกรรมตา่งๆ ภายในสกเีซ็นเตอร)์ 
ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิคแหง่ชาต ิ2008 (Olympic National Stadium) หรอื “รังนก (Bird 
Net) เป็นอกีชือ่หนึง่ทีรู่จั้กกันดซี ึง่เป็นทีจั่ดพธิเีปิดและปิด ผา่นชมสระวา่ยน า้แหง่ชาติ
(Gymnasium) โดยมรีปูลกัษณ์เหนอืจนิตนาการคลา้ย "กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ"่ โดยใชว้สัดุ
เทฟลอนท าเป็นโครงรา่งเนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยแ์ละยังใชเ้ทคโนโลยทีีส่ามารถท าใหก้ าแพง
อาคารดเูหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา ซึง่นอกจากจะท าสระวา่ยน ้าแหง่แดนมังกรนีด้ดู ี
เป็นเอกลักษณ์แลว้ ยังสามารถตา้นทานกับแรงสัน่สะเทอืนอันเกดิจากแผน่ดนิไหวไดด้ว้ย  

ค า่ รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 
พกัที ่FUTEL HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีห่า้ วดัลามะ-รา้นผเีซยีะ-ตลาดรสัเซยี-ปกักิง่-สวุรรณภมู ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าทา่นสูว่ดัลามะ (หยง่เหอกง) วดัทีส่ าคัญทีส่ดุในพทุธศาสนาของปักกิง่ สรา้งในปี ค.ศ. 1694 

เดมิเป็นต าหนักทีป่ระทับขององคช์ายหยง่เจิง้ (องคช์ายสี)่ เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาว ์ เมือ่ข ึน้
ครองราชยแ์ลว้พระองคท์รงยกใหเ้ป็นทีก่อ่ตัง้วดัลามะ ภายในมวีหิารกษัตรยิแ์หง่สรวงสวรรค์
ประดษิฐานพระโพธสิตัวศ์รอีรยิะเมตไตร ถัดจากนัน้ไปเป็นวหิารอกี 4 วหิาร และแตล่ะวหิารจะมลีาน
กวา้งตามสถาปัตยกรรมบา้นแบบซอืเหอยว่นของปักกิง่คั่นกลาง และแตล่ะวหิารลว้นไมอ่นุญาตให ้
ถา่ยภาพทัง้สิน้ วหิารทีส่องเรยีกวา่วหิารสนัตสิมานฉนัท ์(ยงเหอกง) ดา้นหนา้มกีระถางก ายาน
ส ารดิโบราณแกะสลักอยา่งงดงาม เดมิทชีาวจนีคงโยนเหรยีญใสเ่ป็นจ านวนมาก เพราะเห็นยังมี
เหรยีญคาอยูใ่นรอ่งบางแหง่ทีแ่กะไมอ่อก ซึง่เป็นการท าลายวตัถโุบราณทางวดัจงึเอารัว้มาลอ้มไว ้
และเขยีนป้ายตดิหา้มไว ้ สามคอืวหิารเจา้ฝโูหลว แทน่พระพทุธรปูในวหิารเจา้ฝโูหลว ขา้งในมี
พระพทุธรปูศากยมนุทีีห่ลอ่ดว้ยทองเหลอืง ดา้นหลังของพระพทุธรปูม ี ประภามณฑลเหมอืนฉาก
บังตา แทน่บชูาพระพทุธรปูและประภามณฑลลว้นแกะสลักดว้ยไมช้ือ่วา่ "จนิเซอหนานมู"่ ฝีมอื
แกะสลกัก็ประณีตมาก แทน่พระพทุธรปูมสีว่นบนสงูจรดเพดาน แบง่เป็นชัน้นอกชัน้ใน 3 ชัน้ ในยาม
ตะวนัตกดนิ พระพทุธรปูประทับยนือยา่งสงา่งาม แสงอาทติยส์อ่งกระทบกระจกเงาทีท่ าดว้ย
ทองเหลอืงทีต่ดิอยูบ่นประภามณฑล แสงสะทอ้นตามกระจกเงาทองเหลอืงเป็นวงกลมลอ้มรอบ
องคพ์ระพทุธรปู บวกกบัแสงของตะเกยีงทีไ่มม่วีนัดับ ท าใหข้า้งในวหิารสวา่งไสวไปท่ัว แทน่
พระพทุธรปูสว่นบนมเีสาไมแ้กะสลกัมังกรทองค า 2 เสาค ้ารับไว ้ คานเพดานหุม้ดว้ยทองค า 
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แกะสลกัมังกร 99 ตัวพัน อยูโ่ดยรอบมังกรบางตวักางเล็บออกมา บางตัวท าทา่ก าลังทะยานขึน้สู่

ทอ้งฟ้า เหมอืนจรงิมาก วหิารแหง่ธรรมจักร (ฟ่าหลนุเตีย๋น) เป็นอาคารทรงจัตรุมขุ บนหลังคาวหิาร
มเีจดยีบ์ทุองค า 5 องค ์ ซึง่รวมเอาศลิปวฒันธรรมทัง้แบบชนชาตจินีและชนชาตทิเิบตเขา้ดว้ยกัน 
วหิารนีใ้ชเ้ป็นหอสวดมนต ์ มทีีน่ั่งส าหรับพระเรยีงเต็มไปหมด และทีว่หิารแหง่นีย้ังเป็นทีเ่ก็บรักษา
อาสนะของทะไลลามะไวด้ว้ย สดุทา้ยคอืวหิารหมืน่สขุ (วา่นฝเูกอ๋) ซึง่มพีระพทุธรปูพระศรอีรยิ
เมตไตรยประดษิฐานอยู ่ วหิารวา่นฝเูกอ๋ เป็นวหิารทีส่งูใหญท่ีส่ดุภายในวดัลามะ มคีวามสงูกวา่ 30 
เมตร มหีลังคา 3 ชัน้ กอ่ดว้ยไมทั้ง้หมด พระพทุธรปูศรอีรยิเมตไตรยปางยนืทีแ่กะสลักดว้ยไม ้
จันทนห์อมสขีาว สงู 26 เมตร สว่นลา่ง 8 เมตรฝังอยูใ่ตด้นิ อกี 18 เมตรอยูเ่หนอืพืน้ดนิ 
พระพทุธรปูทัง้องคม์นี ้าหนักประมาณ 100 ตัน เป็นพระพทุธรปูทีแ่กะสลกัจากตน้ไมต้น้เดยีวทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก และไดรั้บการบันทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊ดว้ย 
จากนัน้น าทา่นแวะชมผเีซยีะ ซึง่เป็นลกูหลานมังกรรุน่ที ่ 9 มพีลังอ านาจในการดดูกลนืสิง่ชัว่รา้ย
ทัง้หลายใหห้มดไป มักจะวางหันหนา้ออกตัวอาคารหรอืหอ้งเพือ่ป้องกันขจัดภยันตรายตา่งๆ ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากใหก้ับคนทางบา้น 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูต่ลาดรสัเซยี Xiushui สถานทีน่ยิมส าหรับการชอ้ปป้ิง และยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง
ของสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ของจรงิ และของเลยีนแบบยีห่อ้ดังตา่ง หรอืของทีร่ะลกึ และสนิคา้
หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ หรอืจะซือ้เป็นของฝาก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.05 น.  เดนิทางโดยสายการบนิไทย แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่TG615(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
21.20 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

6-10 ก.พ. 63 18,999 18,999 18,999 4,000 

20-24 ก.พ. 63 16,999 16,999 16,999 4,000 

11-15 ม.ีค. 63  16,999 16,999 16,999 4,000 

26-30 ม.ีค. 63 16,999 16,999 16,999 4,000 

 
ลกูคา้ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งยืน่วซีา่เด ีย่วเทา่น ัน้!! 

(นบัต ัง้แต ่1 มกราคม 2557 เป็นตน้มา) 
อสิราเอล / อฟักานสิกาถน / ปากสีถาน / อซุเบกสิถาน / ทาจกิสิถาน / เตริก์เมนสิถาน 

อหิรา่น / อริกั / ตรุก ี/ อยีปิต ์/ ซาอดุอีาระเบยี / ซเีรยี / เลบานอน / จอรแ์ดน / อนิเดยี / ศรลีงักา 
ลเิบยี / ซูดาน / แอลจเีรยี / ไนจเีรยี / คาซคัสถาน /โซมาเรยี/เยเมน/โอมาน/ รฐัปาเลสไตน ์
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อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ปักกิง่-กรงุเทพฯ(ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ทา่น ทา่น
ที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 30 กโิลกรัม / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่วซีา่จนีแบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วซึง่ตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (กรณีทีไ่ม่
สามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วได ้บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วปกต ิ4 วนัท าการ จะตอ้งช าระคา่สว่น
ตา่งเพิม่ ทา่นละ 900 บาท)อัตราดังกลา่วขา้งตน้ ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ / คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการ
เดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง /  
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 200 หยวน/ทา่น*** (ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยู่
กับความพอใจของลกูคา้) / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ /
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีาร
เรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วจา่ยเพิม่ทา่นละ 900 บาท กรณีทางรฐับาลจนียกเลกิการใชว้ ี
ซา่กรุป๊ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทพรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่กรุป๊ 
1. สแกนสหีนา้แรกของหนังสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปและรายละเอยีด ตามตัวอยา่ง) 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
มหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิ
ภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชน์
ของลกูคา้ 
 

**รายการนีจ้ะเขา้รา้นรฐับาลจนี เพือ่โปรโมทการทอ่งเทีย่ว แตล่ะรา้นใชเ้วลาในการน าเสนอ
ประมาณ 1-1.30 ช ัว่โมง*** เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ เมือ่ทา่นเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ขอความ
กรณุาใหท้า่นตามคณะทอ่งเทีย่วตามรายการ ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หาก
ทา่นตอ้งการทีจ่ะไมท่อ่งเทีย่วตามรายการในแตล่ะวนั ทางบรษิทัฯ ขอความกรณุาใหท้า่นช าระเงนิ
เพิม่ 2,000 บาท ตอ่วนัตอ่ทา่นเนือ่งจากราคาทวัร ์เป็นราคาพเิศษซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจากการ

ทอ่งเทีย่วปกัก ิง่ และรา้นคา้ตา่งๆ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั
จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล ตา่งๆ 

2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้
ในอนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยัง
ไมไ่ดร้วมภาษีน ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ 
หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่
จะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ
ช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

7. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นหยก รา้นไขม่กุ รา้นนวดเทา้ รา้นผี
เซี๊ยะ รา้นชา หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 
โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีเปลีย่นกฎในการยืน่วซีา่จนีบอ่ยคร ัง้การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู ซึง่บางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

 
กรณียืน่วซีา่เด ีย่ว เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ส าหรบัหนงัสถือเดนิทางไทย 
***ใชเ้วลายืน่ 4 วนัท าการ*** 
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1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรงถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ 
ขอ้หา้ม: หา้มแม็ครปู, หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใสเ่สือ้สอีอ่นและสขีาว (หา้มใสเ่สือ้คอ
กวา้งแขนกดุซทีรลูกูไมส้ายเดีย่วชดุราชการชดุยนูฟิอรม์ชดุท างานชดุ
นักเรยีนนักศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดี าหรอืกรอบแวน่สดี า, หา้มสวมใส่

เครือ่งประดับทกุชนดิเชน่ตา่งหสูรอ้ยกิ๊ปตดิผมคาดผมเข็มกลัด เป็นตน้ 
รปูตอ้งเห็นคิว้และใบหทัูง้ 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 
รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดัก หรอืฟจูเิทา่นัน้และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอรห์รื
อรปูพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 
***ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่กรณุาเตรยีมหนังสอื
รับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกับการสง่หนังสอืเดนิทาง 
***ทา่นทีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการ
เดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
เนือ่งจากบรษัิทฯไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่น
เอง หากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 1  ปีเดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่
1. ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
4. กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

เดนิทางพรอ้มญาต ิ
1. ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
4. กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 
 
กรณีผูเ้ดนิทางทีช่ ือ่เป็นชาย แตร่ปูรา่ง หนา้ตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง)ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จาก
ขอ้ 1-3 ดงันี ้
1.หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจรงิเทา่นัน้  
2. หนังสอืชีแ้จงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิเทา่นัน้ 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อัพเดทยอดปัจจบุัน ขัน้ต า่ 100,000 บาท 
4. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น 
***ตอ้งไปแสดงตัวตอ่หนา้ผูรั้บยืน่วซีา่ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่จนีในวนัยืน่วซีา่*** 
 
กรณียืน่ดว่น 2 วนั จา่ยเพิม่ 1,500 บาท 
ยกเวน้ตา่งชาตฝิร่ังเศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็กเดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรซี ฮังการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทัิวเนยีลัตเวยีลักเซมเบริก์
มอลตา้เนเธอแลนด ์ โปแลนด ์ นอรเ์วย ์ โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์
เอสโทเนยี***ไมส่ามารถยืน่ดว่นได*้** 
 
กรณีหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิ
หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 5,500 บาท / หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ กรณุาสอบถาม
เพิม่เตมิ 
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เอกสารทีต่อ้งใชส้ าหรบัตา่งชาต ิ

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ 
4. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยตัวจรงิเทา่นัน้ ตอ่อายกุารท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดอืน 

หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเอง 

5. หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซ็น 
6. ส าเนาบุค๊แบงค ์อัพเดทยอดปัจจบุัน ขัน้ต า่ 100,000 บาท 
7. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

 
กรอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS./ MRS./ MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................ 

สถานภาพ      ○ โสด  ○ แตง่งาน          ○ หมา้ย          ○ หยา่   

○ ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    ○ จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส.............................................................................. 

 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย.์................... โทรศัพทบ์า้น.....................................มอืถอื.......................................... 
 
ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย.์................... โทรศัพทบ์า้น.....................................มอืถอื.......................................... 
 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่................................................................ 
ต าแหน่งงาน.................................................. 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย ์.....................................................โทร..................................................................  
(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทร
เช็คขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย    ○ เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่.......... เดอืน.........................ปี..............  ถงึ วันที.่.........เดอืน.........................ปี............... 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย   ○ เคย  โปรดระบ ุ 
เมือ่วนัที.่.......... เดอืน.........................ปี..............  ถงึ วันที.่.........เดอืน.........................ปี............... 
 
รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME................................................................... 
RELATION................................................................................................................................ 
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2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME................................................................... 
RELATION................................................................................................................................ 
 
หมายเหต ุ
**   กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**   ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ
ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่ง
เครง่ครัด) 
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