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   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่11 – 15/ 19 – 23/ 20 – 24 ต.ค.61 22,900.- 

วนัที ่ 26 – 30 ต.ค. 61 22,900.- 

วนัที ่01 – 05  พ.ย. 61 20,900.- 

วนัที ่08 – 12/ 15 – 19/ 22 – พ.ย. 61 21,900.- 

  

 

ผูเ้ดนิทำงอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท 

รำคำรวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 
 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 กรงุเทพฯ เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(CA980/01.05-06.20 )   ✈ 
 
 

2 
ปักกิง่ – จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวังกูก้ง – ศนูยน์วดฝ่าเทา้ 

– กายกรรมปักกิง่ – ถนนหวังฝู่ จ ิง่ 
�  �  �  

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL OR SAME  4* 

 

ปกักิง่  ภตัตำคำรเต ิง้ลวีจ่วนิ  

หอคอยโอลมิปิกทำวเวอร ์

5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชนำ่ (CA) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 20,900.- 

 

 

 ชมหนึง่ในสิง่มหศัจรรยข์องโลก...ก ำแพงเมอืงจนี (ดำ่นจหียงกวน) 
 เทีย่วครบไฮไลท ์พระรำชวงักูก้ง  และพระรำชวงัฤดรูอ้น 

 ชมววิตวัเมอืงปกักิง่ ยำมค ำ่คนื  บนตกึโอลมิปิคทำวเวอร ์

 เมนูข ึน้ชือ่ ..เป็ดปกักิง่ สุก ีม้องโกล และสุดพเิศษ..ลิม้รสอำหำร  ณ  ภตัตำคำรเติง้ลวีจ่วนิ  
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภมู ิ

22.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศเคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบนิแอร ์

ไชนำ่(CA) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร

การเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัที ่2 ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-รำ้นนวดฝ่ำเทำ้-กำยกรรมปกักิง่-ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูม่หำนครปกักิง่ โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชนำ่ เทีย่วบนิที ่CA980 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปกักิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีา

โอลมิปิก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมีขนาดใหญ่
กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึ
จติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตวัจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอ

รอ้นจากแสงอาทติย์แต่ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซ
คารบ์อนภายในตวัอาคาร น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงปักกิง่ เมอืง

หลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชือ่ย่อว่า จงิ ตัง้อยู่ทีภ่าคตะวันตกเฉียงเหนือของทีร่าบหวาเป่ย 
มหานครปักกิง่เป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั่ว
ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเทีย่วที่มีชือ่ดังทัง้ในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการ

ปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึง่มีฐานะเทยีบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิง่ไดร้ับ
การจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมัย 80 ศตวรรษที ่
20 เมอืงปักกิง่ไดพ้ัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชือ่มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมือ ปัจจุบัน

นี้ปักก ิง่มถีนนทีส่ลบักนั ตกึสงูๆ โดยไม่เพยีงแตร่ักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมืองที่
ทนัสมัย กลายเป็นเมอืงใหญ่ของโลก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซ ึง่เป็นจัตุรัสทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ 
ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 
500 เมตร พื้นทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัส

เทยีนอันเหมนินับเป็นจัตรุัสใจกลางเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ 
ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัด

อยู่เหนือเสาธงกลางจัตรุัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตรุัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตรุัส 
ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏวิัตแิห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัตศิาสตร์ชาตจิีนทางฝ่ังตะวันออก  
นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมีหอร าลกึท่านประธานเหมาและหอประตูเจิง้หยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ 

ใหท้า่นเดนิสู ่พระรำชวงักูก้ง สรา้งข ึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเลอ่แห่งราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติ
ของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

กว่า 500 ปี มชีือ่ในภาษาจนีว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ‘จื่อจิน้เฉงิ’ ซึง่
แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้มเนื่องมาจากชาวจีนถอืคตใินการสรา้งวังว่า 
จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดา

สามัญไม่สามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าทา่นสู ่รำ้นนวดฝ่ำเทำ้  ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการ

ใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี รับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  พรอ้มผ่อนคลายนวดฝ่า

เทา้  หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ....กรุณาแช่เทา้ทุกท่าน (ไม่มีค่าใชจ้่ายในการแช่)  น าท่านชม 

กำยกรรมปกักิง่ การแสดงโชวก์ายกรรมทีต่ืน่เตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง กายกรรมปักกิง่เป็นการ

แสดงผสมผสาน ทัง้หวาดเสยีวและตืน่เตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป 

3 
ศนูยไ์ขมุ่ก – พระราชวังฤดรูอ้น – ศนูยผ์เีซยีะ – วัดเจา้แมก่วนอมิ
กูถ่า่ – พเิศษ อาหารค า่ ณ ภตัตาคารเติง้ลวีจ่วนิ 

�  �  �  
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL OR SAME  4* 

4 
รา้นบวัหมิะ-ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวยีงหวน-รา้นหยก-ผ่านชมสนาม
กฬีารังนก- ชมววิยามค า่คนื บนตกึโอลมิปิกทาวเวอร ์

�  �  �  
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL OR SAME  4* 

5 
ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาดรัสเซยี – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ                  

(CA979/19.35-23.40) 
�  �  ✈  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงส ิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนทีส่งู แตไ่ฮไลน์

คือการขับมอเตอร์ไซค์มากกว่า 4 คัน ในลูกโลกดว้ยความเร็วในพื้นที่จ ากัดท่านไม่ควรพลาดชม

กายกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร..เมนพูเิศษ...เป็ดปกักิง่  

 น าท่านสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซ ึง่เป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากทีสุ่ดของเมืองหลวงปักกิง่

รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัตา่งๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลางความบันเทงิมากมายทีจ่ะสรา้งสสีนั

ใหก้บัผูท้ีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดนิแห่งนี้เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่3 รำ้นไข่มุก-พระรำชวงัฤดูรอ้น-รำ้นผเีซยีะ-วดัเจำ้แม่กวนอมิกู่ถ่ำ-อำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร

เต ิง้ลวีจ่วนิ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์าก ไขมุ่ก ทีม่ีชือ่เสยีงของเมืองจีน เชน่ เครื่องประดับจากไข่มุก ครีม

ไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ น าท่านชมพระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทศิ

ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอุทยานทีม่ีทัศนียภาพทีส่วยงามมากแห่งหนึง่ มีเนื้อที่

ทัง้หมด 290 เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่น

คอื เขา “ว่านโซว่ซาน” และทะเลสาบ “คนุหมงิหู” บนเขาว่านโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก พลบัพลา 

และเกง๋จนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลัน่รับกนักบัภมูภิาพ ทีเ่ชงิเขามีระเบียงทางเดนิที่

มรีะยะทางไกลถงึ 728เมตร ลดัเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคุนหมงิมีเกาะเล็กๆ เกาะ

หนึง่ มีสะพาน 17 โคง้อันสวยงามเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการตา ซึง่

แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลกัษณ์ของศลิปะในการสรา้งอุทยานของจนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร…เมนพูเิศษ...สุกีม้องโกล 

บำ่ย  น าท่านชม รำ้นผเีซยีะ เครื่องรางโชคลาภตามความเชือ่ของชาวจีน  น าท่านชม วดัเจำ้แมก่วนอมิ

กูถ่ำ่  ภายในวัด   จะมเีจา้แม่กวนอมิปางยนืและประดษิฐานกลางแจง้ตัง้อยู่ภายในสวนกู่ถ่ากงหยวน มี

อายุราวๆ 470 กว่าปีเป็นเจา้แม่กวนอมิทีช่บุดว้ยทองทัง้องค ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ...พเิศษมือ้ค ำ่ ภตัตำคำร  เต ิง้ ลี ่จวนิ เมมโมเรยีล ดืม่

ด ำ่บรรยำกำศและฟงัดนตรสีดจำกศลิปินเงำเสยีง รา้นอาหารดนตร ี เต ิง้ลีจ่วนิ กอ่ตัง้โดย นอ้งชาย

คนที ่3 ของ เต ิง้ ลี ่จวนิ และยังเป็นภตัตาคารแห่งแรกนอกแผน่ดนิไตห้วันทีเ่อาชือ่ของเติง้ลีจ่วนิมาตัง้

ชือ่ ภตัตาคารตัง้อยู่ เขตซือ่จงิวาน ถนนไตห้วัน เป็นอาคารผสมผสานศลิปะตะวันออกและตะวนัตก 
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ภายในตกแตง่ออกเป็นโซนตา่งๆ เชน่ โซน VIP โซน กาแฟและไวน ์ ทัง้นี้ ยังมจีุดเดน่ในเรือ่งอาหาร 

ซึง่เป็นจุดเดน่ของภตัตาคารนี้ "รสชาตแิห่งความทรงจ า" เป็นค านยิามภตัตาคารนี้ หากทา่น อายุ

มากกวา่ 80 ปี จะเหมอืนอยู่ในเทพนยิาย หากทา่น อายุมากกวา่ 50 ปี ข ึน้ไป ทา่นจะมคีวามสขุ

หลงัจากทานอาหาร กบัการรือ้ฟ้ืนความทรงจ าของทา่นในอดตีอยา่งแน่นอน ตลอดทกุค า่คนื พบกบั

ศลิปินหลากหลายทีม่ชีือ่เสยีงผลดัเปลีย่นกนัข ึน้มาขบักลอ่มบรรเลงเพลงดงัในอดตี เชน่ เพลง

พระจนัทรแ์ทนใจฉัน  เถยีนหมมีี ่และอืน่ๆ  และหากโชคดทีา่นจะไดฟั้งศลิปินทีโ่ดง่ดงัจากการประกวด 

The Voice of China สญัชาตไิทยแทอ้กีดว้ย ใหท้า่นไดอ้ิม่หน าส าราญกบัเสยีงดนตรแีละอาหารทีแ่สน

จะอรอ่ยไปกบัค า่คนืทีแ่สนพเิศษ  

   พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่4 รำ้นบวัหมิะ-ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวยีงหวน-รำ้นหยก-ผำ่นชมสนำมกฬีำรงันก- ชมววิยำมค ่ำ

คนื บนตกึโอลมิปิกทำวเวอร ์

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชมยำบวัหมิะทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ารอ้นลวกเป็นทีพ่สิจูน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆ 

เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่างกายสามารถใชย้านี้ทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้ น า

ทา่นเดนิทางสู ่ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคัน่เป็นชว่ง ๆของจีนสมัยโบราณ

สรา้งในสมัยพระเจา้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริ์กหลังจากนัน้ยังมีการสรา้ง

ก าแพงต่ออีกหลายครัง้ดว้ยกันแต่ ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่า

ก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จมีความยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดส ิง่มหัศจรรย์

ของโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กนัว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนั้นแวะชม รำ้นหยก ที่มีคุณภาพและมีชือ่เสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก 
แหวนหยก หรือผีเซยีะสตัวม์งคลทีม่ีชือ่เสยีง น าท่าน ผำ่นชมและถำ่ยรูปหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิก

รงันก สนามกฬีาโอลมิปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิ
ตามรอยสนามกฬีาชือ่ดงัของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยตอ่ส ิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้

91,000 ทีน่ั่ง ใชจ้ัดพธิีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทีม่ี

โครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไมเ้พดานและผนังอาคารทีท่ าดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทรม์ีลักษณะรูปทรง
ชามสแีดงดคูลา้ยกบัพระราชวังตอ้งหา้มของจีน ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่าย

น ้าแห่งชาตสิระว่ายน ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ 

PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทติยเ์พื่อให ้
ดูเหมือนน ้าทีส่ดุและใชเ้ทคโนโลยีจากงานวจิัยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College ทีท่ าให ้

ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดนิไหวได ้จากนั้นน าท่านชม  หอคอย Olympic Tower ชมววิเมืองปักกิง่ยามค ่าคืน โดย 
หอคอยโอลมิปิก เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของปักกิง่ สรา้งขึน้เพือ่ตอ้นรับ มหกรรมโอลมิปิก ปี 2008 แต่

ไดท้ าการเปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2014 เป็นหนึง่ในผลงานการออกแบบทีไ่ดร้ับรางวัลการออกแบบประจ า
ชาต ิดว้ยความสงู 258 เมตร 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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วนัที ่5 รำ้นยำงพำรำ – ตลำดรสัเซยี – ปกัก ิง่ – กรงุเทพฯ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นแวะชม รำ้นยำงพำรำ  เป็นสนิคา้ของใชต้า่งๆในบา้นทีท่ ามาจากผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดรสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ และอืน่ๆ 

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

19.35 น. อ าลามหำนครปกักิง่ เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชนำ่ เทีย่วบนิที ่CA979 

23.40 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  

 

 

 
โปรแกรม : ปกักิง่  ภตัตำคำรเต ิง้ลวีจ่วนิ  หอคอยโอลมิปิคทำวเวอร ์ 5 วนั  3 คนืโดย แอรไ์ชนำ่  

 (GO1-PEKCA001) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2 – 3 

ทา่น 

ผูเ้ดนิทางอายุต า่

กว่า 20 ปี  
(เสรมิเตยีง) 

ผูเ้ดนิทางอายุ

ต า่กว่า 20 ปี  
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

รำคำ 
(จอยแลนด)์ 
ไมร่วมต ัว๋ 

วนัที ่11 – 15 ต.ค. 61 22,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,200.- 

วนัที ่19 –23 ต.ค. 61 22,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,200.- 

วนัที ่20-24 ต.ค. 61 22,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,200.- 

วนัที ่26 -30 ต.ค. 61 22,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,200.- 

วนัที ่01-05 พ.ย. 61 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 7,200.- 

วนัที ่08-12 พ.ย. 61 21,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 8,200.- 

วนัที ่15-19 พ.ย. 61 21,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 8,200.- 

วนัที ่22-26 พ.ย. 61 21,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 8,200.- 

***  รำคำเด็กทำรก (อำยุไมเ่กนิ 2 ขวบ) รำคำ 6,900 *** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 150 หยวน /ทรปิ /หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุยพนิจิของลกูคำ้*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผีเซยีะ , บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมือลูกคา้ทุก

ท่านแช่เทา้), ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับ

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็น

หลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดีย่ว (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย
การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง passport 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด
ฯลฯ 
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5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.      คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ...หัวหนา้ทวัรแืลว้แตด่ลุยพนิจิของลกูคา้ 
 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 
  

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
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5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้
ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท (ยกเวน้ บรำซลิ แคนำดำ อำรเ์จนตนิำ) 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  
5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 
 

(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)้ 
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**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มูลใหค้รบโดยเฉพำะเบอร ์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลกูคำ้ธุรกจิสว่นตวักรุณำระบใุหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ................................................................................................................................... .... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

 

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก
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ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 

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
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

