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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่12 – 16 กรกฎำคม 2561 29,900.- 
วนัที ่27 – 31 กรกฎำคม 2561 30,900.- 
วนัที ่02 – 06 สงิหำคม 2561 31,900.- 

วนัที ่16 – 20 สงิหำคม 2561 32,900.- 
วนัที ่01 – 05 กนัยำยน 2561 29,900.- 

วนัที ่20 – 24 ตลุำคม 2561 33,900.- 
วนัที ่27 – 31 ตลุำคม 2561 31,900.- 
วนัที ่10 – 14 พฤศจกิำยน 2561 29,900.- 

New experience！ 

เจำะลกึปกัก ิง่ ล ิม้รสไวนแ์ดง  

5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 29,900.- 

 

 เทีย่วก ำแพงเมอืงจนี...หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลก 
 ลอ่งเรอืชมควำมงำมของพระรำชวังฤดรูอ้น ....พเิศษแถมฟรแีตง่ชดุชำววังหลวงถำ่ยรปู ทำ่นละ 1 ใบ  

 ชมควำมงดงำมและยิง่ใหญ ่ของพระรำชวังกูง้กง…เขำ้ชมหอ้งเก็บสมบัตจัิกรพรรด ิ 

 เมนูพเิศษ...อำหำรกวำงตุง้, สกุีม้องโกล, อำหำรแมนจ,ู เป็ดปักกิง่  
 ลิม้รสชำตไิวน์แดง .... ฟรบีรัน่ดทีำ่นละ 1 ขวด 
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วนัที ่01 – 05 ธนัวำคม 2561 31,900.- 

 

 

 

 

 

 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิูรณ์ เก็บเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท 
รำคำรวมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท ำกำร 

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่+ คนขบัรถทำ่นละ 150 หยวนตอ่ทรปิ   
*กรณีผูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่นเก็บทปิเพิม่เป็นทำ่นละ 200 หยวน/ทรปิ* 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ปกักิง่ – ผำ่นชมสนำมกฬีำรงันกและสนำมกฬีำวำ่ยน ำ้ 

07.30น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิเคำน์เตอร ์D สำยกำรบนิ ไทย (TG) โดยมีเจำ้หนำ้ที ่คอย

ใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้บัทกุทำ่น 

10.10น.  ออกเดนิทำงสู ่กรุงปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG 614 

15.50น. เดนิทำงถงึสนำมบนิ กรงุปกักิง่ สนำมบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิำร ตอ้นรับกฬีำโอลมิปิก  

2008  คำดว่ำสำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดม้ำกถงึ  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบนิมขีนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอ

นของ สหรัฐอเมรกิำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนกินักเดนิทำงทีเ่ขำ้ถงึจติใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำร

ออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขำ้ง ทอดตัวจำกทศิใตไ้ปสู่ทศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอรอ้นจำกแสงอำทติย์แต่ตดิ

สกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิำณกำ๊ซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร  

น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมอืงปักกิง่ เมืองหลวงของสำธำรณรัฐ

ประชำชนจนี มชีือ่ย่อว่ำ จงิ ตัง้อยู่ทีภ่ำคตะวันตกเฉียงเหนือของทีร่ำบหวำเป่ย ชือ่เดมิคอื จี่ สมัยชนุชวิจำ้นกั๋ว

เป็นเมืองหลวงของแควน้ยัน สมัยรำชวงศเ์หลยีว เป็นเมืองหลวงรอง ช ิอ้ยันจงิ เป็นเมืองหลวงของจีนตัง้แต่

สมัยรำชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สำธำรณรัฐจีน เคยใชช้ือ่จงตู ตำ้ตู เป่ยผงิและเป่ยจงิ เร ิม่ตัง้เป็นเมือง

ตัง้แตปี่ 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อ ำเภอ เป็นนครทีข่ ึน้ตรงต่อสว่นกลำง พื้นทีท่ั่วนครเป่ยจงิมีถงึ 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 กรงุเทพฯ เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – ปักกิง่ – ผ่ำนชมสนำมกฬีำรังนกและสนำมกฬีำวำ่ยน ้ำ  ✈ �  
EASELF HOTEL 

OR SAME 

2 

พระรำชวังฤดรูอ้น (น่ังเรอืชมววิ+แถมรูปทำ่นละ 1 ใบ ฟรแีตง่ชดุ

โบรำณ) – จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ – พระรำชวังกูก้ง (พเิศษเขำ้ชม

หอ้งเก็บสมบัตจิกัรพรรด+ิก ำแพง 9 มังกร) – พพิธิภณัฑอ์ำหำร

จักรพรรต ิ(งำนเลีย้งแบบฮ่งแต+้รวมโชวแ์มนจ)ู 

�  �  �  
EASELF HOTEL 

OR SAME 

3 
ศนูยแ์พทยแ์ผนจนี+บัวหมิะ – สวนผลไมต้ำมฤดกูำล – ก ำแพง

เมอืงจนี (ดำ่นจหียงกวน) – ถนนหวังฝูจ ิง่ 
�  �  �  

EASELF HOTEL 

OR SAME 

4 
ก ำแพงเกำ่รำชวงศห์มงิ –พพิธิภณัฑผ์ีเ่ซยีะ – ตลำดหงเฉียว – 

ศนูยห์ยก – ซอยหูถง (น่ังรถสำมลอ้ชมววิ) – ตลำดรัสเซยี 
�  �  �  

EASELF HOTEL 

OR SAME 

5 
ไร่องุ่น (ผ่ำนชม) – พพิธิภณัฑไ์วนแ์ดง+หมู่บำ้นยุโรป+แถมฟรี

บรั่นด ีทำ่นละ 1ขวด (ปรมิำณ 100ML.) – ปักกิง่ 
�  �  ✈  
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16,800 ตำรำงกโิลเมตร นครปักกิง่เป็นศูนยก์ำรเมืองวัฒนธรรม วทิยำศำสตร ์กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำร

คมนำคมทัว่ประเทศจนีและก็เป็นเมืองท่องเทีย่วทีม่ีชือ่ดังทัง้ในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขต

กำรปกครองพเิศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึง่มีฐำนะเทยีบเท่ำกับมณฑล หลังจำกปักกิง่ไดร้ับกำร

จัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำกสมัย 80ศตวรรษที ่20 เมือง

ปักกิง่ไดพ้ัฒนำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลอืเชือ่ มกีำรเปลีย่นแปลงจำกหนำ้มอืเป็นหลงัมอื ปัจจุบันนี้ปักก ิง่มีถนนที่

สลบักนั ตกึสงูๆ โดยไม่เพยีงแตร่ักษำสภำพเมอืงโบรำณ และยังแสดงถงึสภำพเมอืงทีท่ันสมัย กลำยเป็นเมือง

ใหญ่ของโลก  น ำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิกรงันก สนำมกีฬำโอลมิปิกรังนก

ออกแบบโดยสถำปนกิชำวสวสิเซอรแ์ลนด์ Herzog & de Meuron  เดนิตำมรอยสนำมกฬีำชือ่ดังของโลก 

“โคลอสเซี่ยม” พยำยำมใหเ้อื้ออ ำนวยต่อส ิง่แวดลอ้ม ในสนำมจุได ้91,000 ที่น่ัง ใชจ้ัดพธิีเปิด-ปิดกำร

แข่งขันโอลมิปิก2008 มีลักษณะภำยนอกคลำ้ยกับ “รังนก”ทีม่ีโครงตำข่ำยเหล็กเหมือนกิง่ไม ้เพดำนและ

ผนังอำคำรทีท่ ำดว้ยวัสดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ีลักษณะรูปทรงชำมสแีดง ดูคลำ้ยกับพระรำชวังตอ้งหำ้มของจีน 

ซึง่ใหก้ลิน่อำยงดงำมแบบตะวนัออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ้ำแห่งชำต ิสระว่ำยน ้ำแห่งชำต ิสรำ้งขึน้เหนือจนิตนำกำร

คลำ้ย “กอ้นน ้ำสีเ่หลีย่มขนำดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง 

เนน้ใชพ้ลงังำนแสงอำทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้ำทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีำกงำนวจิัยของนักฟิสกิสจ์ำก Dublin’s 

Trinity Collegeที่ท ำใหก้ ำแพงอำคำรดูเหมือนฟองน ้ ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ  สำมำรถตำ้นทำน

แรงสัน่สะเทอืนจำกแผ่นดนิไหวได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่EARSELF HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 พระรำชวงัฤดูรอ้น (รวมน ัง่เรอื) – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง (พเิศษเขำ้ชมหอ้งเก็บ

สมบตัจิกัรพรรด+ิก ำแพง 9 มงักร) – โชวแ์มนจ ู

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำทำ่นเขำ้ชม พระรำชวงัฤดูรอ้น อวี้เหอหยวน (น่ังเรือชมววิ) ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทศิตะวันตกเฉียง

เหนือของกรุงปักกิง่ห่ำงจำกตวัเมอืงปักกิง่ประมำณ 15 กโิลเมตร พระรำชวังฤดูรอ้นอวี้เหอหยวนเดมิเป็นสวน

ฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซไีทเฮำไดน้ ำงบประมำณของ

กองทพัเรอืมำบูรณะซอ่มแซมจนเป็นลกัษณะทีเ่ห็นในปัจจุบัน ภำยในพระรำชวังประกอบดว้ย ต ำหนักเลอโชว่

ถัง สถำนทีป่ระทับของพระนำงฉือซไีทเฮำ ต ำหนักเริน่โชว่เตีย้น สถำนทีว่่ำรำชกำรของพระนำงฉือซไีทเฮำ 

ภเูขำว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคนุหมงิ เกง๋พระหอม ต ำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลัด

เลำะไปตำมรมิทะเลสำบคุนหมงิตกแต่งดว้ยภำพวำดต่ำงๆ) และต ำหนักต่ำงๆ อีกมำกมำย พเิศษ!!! แถมรูป

ทำ่นละ 1 ใบ (ฟรีแต่งชดุโบรำณ)  โปรดทรำบ : เนื่องจำกฤดูหนำวในแต่ละปีนัน้ทะเลสำบ อวี้เหอหยวน จะ

กลำยเป็นน ้ำแข็งและไม่สำมำรถล่องเรือได ้ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรน่ังเรือชมววิ และยังคงเขำ้เทีย่ว 

ชมอวีเ้หอหยวน ตำมรำยกำรปกต ิ

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซ ึง่เป็นจัตรุัสทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจ

กลำงกรุงปักกิง่ ควำมยำวตัง้แตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่

ทัง้ส ิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุประชำกรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมนินับเป็น

จัตรุัสใจกลำงเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมทีม่ีควำมส ำคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอันเห
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มินที่ตัง้อยู่ทำงทศิเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสำธงกลำงจัตุรัส 

อนุสำวรยีว์รีชนใจกลำงจัตุรัส มหำศำลำประชำคมดำ้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ำรปฏวิัต ิ

แห่งชำตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิำสตรช์ำตจิีนทำงฝ่ังตะวันออก นอกจำกนี้ทำงดำ้นทศิใตย้ังมี หอร ำลกึท่ำน

ประธำนเหมำและหอประตูเจิง้หยำงเหมิน หรือเฉียนเหมิน จำกนั้นเดนิสู่ พระรำชวังกูก้ง สรำ้งขึน้ในสมัย

จักรพรรดหิย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มงิ เป็นทัง้บำ้นและชวีติของจักรพรรดใินรำชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 

พระองค ์พระรำชวังเกำ่แกท่ีม่ปีระวัตศิำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปีมชีือ่ในภำษำจนีว่ำ ‘กูก้ง’ หมำยถงึพระรำชวัง

เดมิ มชีือ่เรยีกอกีอย่ำงหนึง่ว่ำ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลว่ำ ‘พระรำชวังตอ้งหำ้ม’ เหตุทีเ่รียกพระรำชวังตอ้งหำ้ม 

เนื่องมำจำกชำวจนีถอืคตใินกำรสรำ้งวังว่ำ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วังของบุตรแห่งสวรรค์

จงึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมัญไม่สำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้  

พเิศษ!!!! น ำทำ่นเขำ้ชมหอ้งเก็บสมบตัจิกัรพรรด ิเป็นหอ้งทีเ่ก็บของล ำ้คำ่ของฮอ่งเต ้ดำ้นในเต็มไป

ดว้ยสิง่ล ำ้คำ่ อำท ิเพ็ชร จวิเวอรร์ ี ่เครือ่งเงนิเครือ่งทอง  ยงัมหียก มรกต ไขมุ่ก มงกุฎทอง งำชำ้ง 

และจดุเดน่ของหอ้งนีม้เีจดยห์ยก ทีห่นกักวำ่ 5,000 กโิลกรมั และชมควำมงำมของก ำแพง 9 มงักร 

สรำ้งขึน้ในปี คศ. 1756  ก ำแพงมคีวำมสุง 1.2 เมตร และยำววกวำ่ 27 เมตร เป็นกำรแสลกัสำมมติ ิ

ท ำดว้ยกระเบือ้งแกว้เกำ้ส ีคลำ้ยมงักรทีว่ำ่ยอยูผ่นืทะเลอนักวำ้งใหญ ่

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร น ำท่ำนเทีย่วชมพพิธิภัณฑอ์ำหำรจักรพรรต ิ หลังจำกนั้น ลิม้รสอำหำร

ฮอ่งเต ้ระหวำ่งรับประทำนอำหำร ใหท้ำ่นไดช้มโชวแ์มนจู สมัผัสกับวัฒนธรรมควำมเป็นอยูข่องชนเผ่ำแมนจู   

 
 พกัที ่EARSELF HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ศนูยแ์พทยแ์ผนจนี + บวัหมิะ – สวนผลไมต้ำมฤดูกำล – ก ำแพงเมอืงจนี (ดำ่นจวหียงกวน) – ถนน

หวงัฝจู ิง่ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำท่ำนชม ยำบัวหมิะ ที่สรรพคุณในกำรแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ำรอ้นลวก เป็นที่พสิจูน์สรรพคุณมำแลว้หลำย ๆ 

เหตกุำรณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่ำงกำย สำมำรถใชย้ำนี้ทำลดอำกำรพองหรอืแสบรอ้นได ้ 

น ำท่ำนแวะชมสวนผลไม ้ตำมฤดูกำล เชน่ ชมสวนสตรอเบอรี่ สวนเชอรี่  หรือสวนแอปเป้ิล หมำยเหตุ : หำก

สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย..มผีลท ำใหท้ำงสวนผลไมป้ระกำศปิดไมใ่หนั้กทอ่งเทีย่วเขำ้ชม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

เงนิหรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรใดๆ ทดแทน 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ก ำแพงเมอืงจนีด่ำนจวหียงกวน เป็นก ำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นชว่ง ๆ ของจีนสมัยโบรำณ 

สรำ้งในสมัยพระเจำ้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงสว่นใหญ่ทีป่รำกฏในปัจจุบันสรำ้งข ึน้ในสมัยรำชวงศห์มงิ 

ทัง้นี้เพือ่ป้องกนักำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจำกนัน้ยังมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้

ดว้ยกนัแตภ่ำยหลงัก็มเีผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลยีและแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำก ำแพงเมืองจีนไดส้ ำเร็จ มีควำม

ยำวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลำงดว้ย เชือ่กันว่ำ หำกมอง

เมอืงจนีจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมอืงจนีได  ้
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 

 น ำท่ำนสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซ ึง่เป็นศูนยก์ลำงส ำหรับกำรชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมำกทีส่ดุของเมืองหลวงปักกิง่รวมทัง้

หำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดงัตำ่งๆ และรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศูนยก์ลำงควำมบันเทงิมำกมำยทีจ่ะสรำ้งสสีนัใหก้ับผูท้ีม่ำ

จับจ่ำยบนถนนคนเดนิแห่งนี้เชญิทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศยั 
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  พกัที ่ EASELF HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 ก ำแพงเกำ่รำชวงศห์มงิ – พพิธิภณัฑผ์ีเ่ซยีะ – ตลำดหงเฉยีว – ศนูยห์ยก – ซอยหถูง (น ัง่รถสำมลอ้

ชมววิ) – ตลำดรสัเซยี 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ประตชูยั หรอืก ำแพงเกำ่รำชวงศห์มงิ เรยีกเป็นภำษำจนีว่ำประตู "เต๋อเซิง่เหมนิ" ประตู

นี้เมือ่กอ่นใชเ้วลำฮ่องเตเ้สด็จไปสงครำมก็จะออกจำกเมืองโดยใชป้ระตูแห่งนี้ สรำ้งในสมัยรำชวงศห์มงิ ซึง่มี

อำยุ 500 กว่ำปี  พำทำ่นสู ่พพิธิภณัฑผ์ีเ่ซยีะ หรอืผีซ่วิ หรอืป่ีเซี๊ยะ ถอืเป็นสตัวเ์ทพชนดิหนึง่ และเป็นลูกตัวที่

เกำ้ของมังกร ผี่เซียะถือเป็นสตัวด์ุรำ้ยชนิดหนึง่ แบ่งเป็นเพศผู ้เพศเมีย เพศเมียเรียกว่ำ “ผี่” ส่วนเพศผู ้

เรยีกว่ำ “ซวิ” โดยผีเ่ซี๊ยะตวัผูจ้ะหำทรัพย ์สว่นตวัเมยีก็เฝ้ำทรัพย ์ดงันัน้ คนจนีจงึนยิมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู่ ทีค่น

จนีเชือ่ว่ำ ผีเ่ซยีะ สำมำรถน ำเงนิทองและโชคลำภใหก้ับผูเ้ป็นเจำ้ของและชว่ยเก็บรักษำทรัพยท์ีห่ำมำได ้น ำ

ทำ่นสู ่ตลำดหงเฉียว ตัง้อยู่ใจกลำงของเมอืงปักกิง่ หรอืทีเ่รยีกว่ำ ตลำดมุกหงเฉียว เนื่องจำกว่ำ ทีน่ี่เป็นศูนย์

กระจำยสนิคำ้ทีเ่กีย่วกับมุกที่ใหญ่ทีสุ่ดในภำคเหนือของประเทศจีน และของขำยอื่นๆๆมำกมำย ยังมีอำคำร

ส ำนักงำน โรงแรม รำ้นอำหำร ธนำคำร และส ำนักงำนไปรษณียอ์กีดว้ย น ำท่ำนแวะชมหยก ทีม่ีคุณภำพและมี

ชือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

บำ่ย จำกนัน้น ำทำ่น น ัง่สำมลอ้ชมกรงุปกักิง่ เมอืงหลวงของสำธำรณะรัฐประชำชนจนี ซึง่มปีระวัตกิว่ำ 3,000 ปี 

หูถง เป็นชือ่เรยีก ตรอกซอกซอย สรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศห์ยวน (รำวศตวรรษที ่ 13) มปีระวัตคิวำมเป็นมำที่

ยำวนำน มวีวิัฒนำกำรและกำรพัฒนำมำหลำยรอ้ยปีแลว้ ส ิง่ปลกูสรำ้งในหูถง้สว่นใหญ่เป็นบำ้นจนีแบบโบรำณ

ทีเ่รยีกว่ำ ซือ่เหอยว่น เป็นลกัษณะบำ้นชัน้เดยีวมลีำนตรงกลำง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทำงเดนิทีอ่ยู่

ระหวำ่งซือ่เหอยว่นก็คอื หูถง น่ันเอง ทำ่นจะไดน่ั้งรถสำมลอ้ชมเมอืงโบรำณ ชมวถิชีวีติควำมเป็นอยู่ของคนใน

สมัยโบรำณ **ใหท้ำ่นน่ังสำมลอ้ คนัละ 2 ทำ่น**      น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ตลำดรสัเซยี ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงของ 

COPY ยีห่อ้ดงัมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอืน่ๆอกีมำกมำย   

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่EASELF HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 ไรอ่งุน่ – พพิธิภณัฑไ์วนแ์ดง + หมูบ่ำ้นยุโรป – ปกักิง่ – กรงุเทพฯ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำทำ่นสู ่ ไรอ่งุน่ ภำยในไรจ่ะมผีูเ้ชยีวชำญ อธบิำยประวัตขิองไร่ และน ำทำ่นชมองุ่นพนัธุต์ำ่งๆนำนำชนดิ 

หลงัจำกนัน้ น ำทำ่นดขูบวนกำรผลติไวนช์นดิตำ่งๆ ทีพ่พิธิภณัฑไ์วนแ์ดง ใหท้ำ่นไดล้ ิม้รสไวนด์ำ้นใน  หลงัจำก

นัน้น ำทำ่นสู ่  หมู่บำ้นยุโรป  ทีเ่พิง่สรำ้งเสร็จเมือ่ปี 2007 ใหท้ำ่นไดช้มบำ้นเรอืนทีต่กแตง่สไตลต์ำ่งๆ เชน่ 

ฝรั่งเศส, อเมรกิำ,อติำลี,่โปรตเุกส เป็นตน้ ถอืเป็นจุดชมววิและสถำนทีพ่ักผอ่นระดบั  4A มพีืน้ทีโ่ดยรวมกว่ำ 

1,500 ไร่ (ทีป่ระกอบไปดว้ยไร่องุ่น โรงงำนบ่มไวน ์และโรงกลัน่สรุำ) 

พเิศษ!!! แถมฟรบีร ัน่ด ีทำ่นละ 1ขวด (ปรมิำณ 100ML) 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

17.05น. อ ำลำกรุงปักกิง่ เดนิทำงกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 615 
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21.15น. เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนินำนำชำตสิุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

New experience เจำะลกึปกักิง่ ล ิม้รสไวนแ์ดง 5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (GO1PEK-TG001) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

ผูเ้ดนิทำงอำยตุ ำ่

กวำ่ 20 ปี  

(เสรมิเตยีง) 

ผูเ้ดนิทำงอำยุ

ต ำ่กวำ่ 20 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทำ่นละ 

วนัที ่12 – 16 ก.ค. 61 29,900 32,900 32,900 6,500 11,400 

วนัที ่27 – 31 ก.ค. 61 30,900 33,900 33,900 6,500 12,400 

วนัที ่02 – 06 ส.ค. 61 31,900 34,900 34,900 6,500 13,400 

วนัที ่16 – 20 ส.ค. 61 32,900 35,900 35,900 6,500 14,400 

วนัที ่01 – 05 ก.ย. 61 29,900 32,900 32,900 6,500 11,400 

วนัที ่20 – 24 ต.ค. 61 33,900 36,900 36,900 6,500 15,400 

วนัที ่27 – 31 ต.ค. 61 31,900 34,900 34,900 6,500 13,400 

วนัที ่10 – 14 พ.ย. 61 29,900 32,900 32,900 6,500 11,400 

วนัที ่01 – 05 ธ.ค. 61 31,900 34,900 34,900 6,500 13,400 

 

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท ำกำร  ทำ่นละ 1,500 บำท *** 

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 150 หยวนตอ่ทรปิ *** 

*กรณีผูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่นเก็บทปิเพิม่เป็นทำ่นละ 200หยวน/ทรปิ* 

*** ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจในบรกิำร *** 

*** อำยุต ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพิม่จำกรำคำทวัร ์ 3,000 บำท *** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 
จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หัีวหนำ้ทัวรไ์ทย 
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ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้ (ขอควำมร่วมมอืลกูคำ้ทกุทำ่นแชเ่ทำ้), ไขมุ่ก, 

รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบว่ำ 

ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไม่มกีำรบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลำนัดหมำยทัวร์ หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

     3.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  

     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทำง 

4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจ่ำยเงนิมัดจ ำ 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วัน คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วัน เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิหรือค่ำมัดจ ำที่พัก

โดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำร

เหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไม่มหีัวหนำ้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไม่ออกเดนิทำง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยัด  

2.  คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

5.  คำ่รถรับสง่และระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

6.  คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี (พำสปอรต์ไทย) แบบเดีย่ว 4 วันท ำกำร 1,500 บำท  

       7.  ค่ำประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รักษำพยำบำลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกว่ำ 16 หรอืนอ้ยกว่ำ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอุบัตเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกว่ำ 16 หรอืมำกกว่ำ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอุบัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแห่ง + ภำษีน ้ำมัน 

9.  คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรัม/ท่ำน สว่นเกนิน ้ำหนักตำมสำย

กำรบนิก ำหนด 

3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 

5. คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

6. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

7. คำ่ทปิยกกระเป๋ำสมัภำระของพนักงำนโรงแรม 

8. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 150 หยวนต่อทรปิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน เก็บเพิม่

ทำ่นละ 50 หยวนเป็นทำ่นละ 200 หยวนตอ่ทรปิ 

 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ที่เกดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษัิทฯหรือค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำร

เจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอุบัตเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกทำ่นถอนตวักอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คำ่บรกิำรทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมีส ิง่ผิด

กฎหมำย หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 

6. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

รำคำตัว๋เครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีกำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำร

บรกิำรจำกสำยกำรบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะ

จัดบรกิำรทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำก

มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำม

ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่

อืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนี้โดยไม่แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทำงบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน/คน/รำ้น 

11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดำ 4 วันท ำกำร 1,500 บำท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท ำกำร 2,550 บำท  

1.  หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดอืน และมสีภำพสมบูรณ์ไม่ช ำรุด 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้ว่ำง ส ำหรับประทบัตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
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 รูปถำ่ยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

 - ตอ้งมอีำยุของรูปถำ่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหูทัง้  2ขำ้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ 

3. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้ก่อน

กำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

5. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส ำเนำสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน ญำตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ทีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทตูตรวจสอบได ้

ว่ำใหข้อ้มูลเท็จ อำจมกีำรระงับกำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสำรทกุอย่ำงตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่ำงนอ้ย 5-7 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทตูจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม่ กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วีซ่ำใน

รำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณำดแูลบัตรของทำ่นเป็นอย่ำงด ีหำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดนิทำง 

ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจนีอย่ำงนอ้ย 2 อำทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

 - ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำตทิี่ท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิม่ 3,560 บำท  

2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จ่ำยเพิม่  100 บำท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พำสปอรต์ ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดอืน ตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรับประทับตรำวีซ่ำ และตรำเขำ้-ออกอย่ำง

นอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

2.รูปถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถำ่ยมำไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

- ตอ้งมอีำยุของรูปถำ่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหูทัง้  2ขำ้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ 

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสอืว่ำจำ้งในกำรท ำงำน  

5.สมุดบัญชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
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6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รูปถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรูปถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกว่ำ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรูปถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลงั ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขำ้ง มำตดัใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรูปถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วัน เสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจำกสภำวะน ้ำมันโลกทีม่กีำรปรับรำคำสงูข ึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซึง่ทำง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษีน ้ำมันเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หย่ำ    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต ำแหน่งงำน................................................................................................................. ................ 

 

ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพันธ ์(ภำษำอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION.......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION.......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 

 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
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https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
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https://goo.gl/ue1w75
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https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

