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CHINA 
  ปกักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี  ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ 

โดยสำยกำรบนิไทย 

 5 วนั 4 คนื 
 
ไฮไลทท์วัร…์ ปกักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี  ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ 
    •เทีย่ว ก ำแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก  
    • ชมควำมงดงำมของพระรำชวงักูก้ง พระรำชวงัเกำ่แกท่ีม่ปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 500 ปี  
    •สกักำระ หอฟ้ำเทยีนถำน สิง่ศกัดิส์ทิธ ิค์ูบ่ำ้น คูเ่มอืงปกักิง่ 
    •ชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ถนนหวงัฟู่จ ิง่ ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ และ ตลำดรสัเซยี 
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วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรุงเทพฯ – ถนนโบราณเฉียนเหมนิ 
       

�  

ROSEDALE 
HOTEL 
 หรอืเทยีบเทา่ 4* 

2 
จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวังกูก้ง – ศูนยใ์บชา – หอ
ฟ้าเทยีนถาน – ชมกายกรรมปักกิง่ 

�  �  �  
ROSEDALE 
HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 
ผ่านชมสนามกฬีารังนกและสนามกฬีาว่ายน ้า – ศนูยว์จิัย

การแพทยแ์ผนโบราณ – พระราชวังฤดรูอ้น – รา้นไขมุ่ก 
�  �  �  

ROSEDALE 
HOTEL                 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 
รา้นหยก – ก าแพงเมอืงดา่นจหียงกวน – รา้นบวัหมิะ – ชอ้ป

ป้ิงตลาดรัสเซยี – ถนนหวังฝู่ จ ิง่ 
�  �  �  

ROSEDALE 
HOTEL                    

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 
5 

ศนูยผ์า้ไหม – วัดลามะ – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ �  �  
  

 

 
** หมำยเหต ุ: ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซี่ำจนี (แบบเดีย่ว) ทำ่นละ 1,500 บำท ** 

                                   ผูเ้ดนิทำงอำยุต ำ่กวำ่ 20 ปี เก็บเพิม่จำกคำ่ทวัร ์3,000 บำท 
** ไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และทปิคนขบัรถ ทำ่นละ 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ เด็กเก็บเทำ่ผูใ้หญ ่** 

 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3 – 3 – 3 

เสรฟ์ิอำหำรรอ้น 
ท ัง้ขำไป – ขำกลบั 

น ำ้หนกัสมัภำระ 
ขำไป – ขำกลบั 30 กก. 
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วนัแรกของกำรเดนิทำง 

สนำมบนิสวุรรณภูม ิ– กรงุเทพฯ – ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ 

07.30 น. 
คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนินำนำชำตสุิวรรณภูม ิเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิ ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

10.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG 614 

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่สนามบนินี้ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกีฬาโอลมิปิก  
2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่กว่าแพนตากอ
นของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการ

ออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิสกาย
ไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร น าท่านผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มชีือ่ย่อว่า จงิ ปัจจุบัน

ปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี ซึง่มฐีานะเทยีบเทา่กับมณฑล หลังจากปักกิง่
ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที ่20 

เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลอืเชือ่มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบนันี้ปักกิง่มถีนน
ทีส่ลับกัน ตกึสงูๆ โดยไมเ่พยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมัย กลายเป็นเมอืง
ใหญ่ของโลก   

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร 
 น าทา่นเทีย่วชม ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ (Qianmen Street) สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุของปักกิง่          

                                                       เปิดใหเ้ทีย่วชมเมือ่วันที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2551 เพือ่รับนักทอ่งเทีย่ว 

                                                       จากทั่วโลกทีเ่ขา้รว่มพธิแีขง่ขันกฬีาโอลมิปิก 2008 หลังจากรัฐบาล 
                                                       ปักกิง่ไดปิ้ดปรับปรงุบรูณะ และกอ่สรา้งสถาปัตยกรรมอาคาร 
                                                       บา้นเรอืนในยคุสมัยราชวงศช์งิ ราชวงศส์ดุทา้ยกอ่นการเปลีย่นแปลง 

                                                       การปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเกา่ๆ สมัยราชวงศช์งิ บรเิวณ 
                                                       สองฝ่ังถนน มทีัง้ภัตตาคาร รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้ 
                                                       ของทีร่ะลกึในรปูแบบของปักกิง่ 

 
 
 

ทีพ่กั เดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั ROSEDALE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง 
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง – ศนูยใ์บชำ – หอฟ้ำเทยีนถำน – ชมกำยกรรมปกักิง่ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจ
กลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่
ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัส

ใจกลางเมืองทีใ่หญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอันเหมนิที่
ตัง้อยูท่างทศิเหนือสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรยีว์รีชน
ใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ารปฏวัิตแิห่งชาตแิละ

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมี หอร าลกึท่านประธานเหมาและ
หอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้่านเดนิสู ่พระรำชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแหง่
ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเก่าแก่ที่
มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มชีือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า 

‘จือ่จิน้เฉงิ’ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจีนถอืคตใินการ

สรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คน

ธรรมดาสามัญไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้
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เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นสู ่ศนูยใ์บชำ ชมิชาอวูห่ลงของปักกิง่ และชาทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากุหลาบ ฯลฯ  
น าทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้ำเทยีนถำน ตัง้อยูท่างทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตาร ์เป็นสถานซึง่
จักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถงึเดอืนอา้ยตาม

จันทรคติทุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ารเก็ บเกี่ยวไดผ้ลอุดม 
ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้น ต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ น าท่านชม กำยกรรมปักกิง่ การ
แสดงโชวก์ายกรรมทีต่ืน่เตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง กายกรรมปักกิง่เป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้หวาดเสยีว

และตืน่เตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชว์
หมนุจาน โชวค์วงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนทีส่งู แตไ่ฮไลน์คอืการขับมอเตอรไ์ซคม์ากกว่า 4 คัน ในลูกโลก
ดว้ยความเร็วในพืน้ทีจ่ ากัดทา่นไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั เดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั ROSEDALE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง 
ผำ่นชมสนำมกฬีำรงันกและสนำมกฬีำวำ่ยน ำ้ – ศนูยว์จิยักำรแพทยแ์ผนโบรำณ – พระรำชวงัฤดู
รอ้น – รำ้นไขม่กุ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 
น าทา่น ผำ่นชมและถ่ำยรูปหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิครงันก สนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามให ้
เอือ้อ านวยต่อสิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก2008 มลีักษณะ
ภายนอกคลา้ยกับ “รังนก”ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิง่ไม ้เพดานและผนังอาคารที่ท าดว้ยวัสดุโปร่งใส 

อัฒจันทรม์ลีักษณะรปูทรงชามสแีดง ดคูลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก 
ผ่านชมสระวา่ยน ้าแหง่ชาต ิสระวา่ยน ้าแหง่ชาต ิสรา้งขึน้เหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ 

PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวั้สดเุทฟลอนท าเป็นโครงรา่ง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ใหดู้เหมอืน
น ้าทีสุ่ด และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity Collegeที่ท าใหก้ าแพงอาคารดู
เหมือนฟองน ้ าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได ้น าท่านสู ่

ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิ
การใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  
หมายเหต ุ : ขอความรว่มมอื....กรณุาแชเ่ทา้ทกุทา่น (ไมม่คีา่ใชจ้่ายในการแช)่ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักกิง่หา่งจากตัวเมอืงปักกิง่ประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิเป็นสวนฤดูรอ้นและสวน

ดอกไมใ้นสมัยกบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาไดน้ างบประมาณของกองทัพเรอืมาบรูณะ
ซอ่มแซมจนเป็นลักษณะทีเ่หน็ในปัจจุบนั ภายในพระราชวังประกอบดว้ย ต าหนักเลอโชว่ถัง สถานทีป่ระทับของ
พระนางฉือซีไทเฮา ต าหนักเริ่นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโสว้ซาน 

ทะเลสาบคุนหมงิ เก๋งพระหอม ต าหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัดเลาะไปตามริม
ทะเลสาบคนุหมงิตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และต าหนักต่างๆ อกีมากมาย จากนั้นใหท้่านเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์
จาก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ค ำ่ รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร …เมนูพเิศษ..เป็ดปักกิง่ 

พกั เดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั ROSEDALE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง 
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รำ้นหยก – ก ำแพงเมอืงดำ่นจหียงกวน – รำ้นบวัหมิะ – ชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซยี – ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น าทา่นแวะชม หยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี

เซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง น าทา่นเดนิทางสู ่ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง 
ๆ ของจนีสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิ๋นซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้
ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรกุรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพง

ตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจีนได ้
ส าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กัน
วา่ หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเหน็ก าแพงเมอืงจนีได ้

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร 

 
 

บำ่ย น าท่านชม ยำบวัหมิะ ที่สรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ ารอ้นลวก เป็นที่พสิูจน์สรรพคุณมาแลว้หลาย ๆ 

เหตุการณ์ที่เกดิไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้่างกาย สามารถใชย้านี้ทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้น าท่าน
เดนิทางสู ่ตลำดรสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดังมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และอืน่ๆอกี
มากมาย   

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร  

 
น าท่านสู่ ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนย์กลางส าหรับการชอ้ปป้ิงที่คกึคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิง่รวมทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนย์กลางความบันเทงิมากมายทีจ่ะสรา้งสสีันใหก้ับผูท้ีม่า

จับจ่ายบนถนนคนเดนิแหง่นี้เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั เดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั ROSEDALE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัทีห่ำ้ของกำเรดนิทำง 
ศนูยผ์ำ้ไหมจนี – วดัลำมะ – ปกักิง่ – กรงุเทพฯ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นแวะชมสนิคา้พืน้เมอืงของจีน รำ้นผำ้ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงของ
จนี ทา่นชม วดัลำมะ ยงเหอกง สถานทีม่คีวามวจิติรและไดรั้บการ

บรูณะอยา่งยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1694 แต่เดมิ
เคยเป็นต าหนักทีป่ระทับของจักรพรรดหิยง่เจิน้ หรอืองคช์ายสีผู่เ้ป็น
พระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลงแหง่ราชวงศช์งิ ตอ่มาตัง้แต่ชว่ง

กลางศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ทีน่ี่ไดก้ลายป็นศนูยก์ลางของศาสนา
พุทธนิกายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมัสการพระศรีอารยเมต
ไตรทีง่ดงามและสงูถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กันวา่เป็นงานแกะสลักจาก

ไมจั้นทน์เพยีงชิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐานอยูภ่ายในศาลา 
หมืน่สขุ วา่นฟู่ เกอ๋ 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร…เมนูพเิศษ....สุกีห้มอ้ไฟ 

15.00 น. สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

17.05 น. อ าลากรุงปักกิง่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG615 

21.15 น. เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 

 
กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำยเหต ุ

  
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
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เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุ

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่

เดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณี

ใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน / 

คน / รำ้น 

 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไม่

ขอรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ

กำรจรำจรและเหตสุุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 
 

ปกักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี  ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ 

5 วนั 4 คนืโดยสำยกำรบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทำ่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1ทำ่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

รำคำจอย

แลนด ์

วนัที ่15 – 19 ม.ิย. 61 24,991.- 27,991.- 27,991.- 5,599.- 14,991.- 
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วนัที ่05 – 09 ก.ค. 61 25,991.- 28,991.- 28,991.- 5,599.- 15,991.- 

วนัที ่19 – 23 ก.ค. 61 25,991.- 28,991.- 28,991.- 5,599.- 15,991.- 

วนัที ่26 – 30 ก.ค. 61 26,991.- 29,991.- 29,991.- 5,599.- 16,991.- 

วนัที ่09 – 13 ส.ค. 61 25,991.- 28,991.- 28,991.- 5,599.- 15,991.- 

วนัที ่23 – 27 ส.ค. 61 25,991.- 28,991.- 28,991.- 5,599.- 15,991.- 

 
 “รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้” 

 

 

**รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 

ทำ่นละ 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 
กรณีทีม่จี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ จำ่ยทำ่นละ 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ** 

**ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่จนี (เดีย่ว) 1,500** 

รำคำเด็กต ำ่กวำ่ 20 ปี เก็บเพิม่จำกคำ่ทวัรข์ำ้งตน้ 3,000 บำท 

 
ขอ้ควรทรำบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรมดงัตอ่ไปนี้ อาทเิชน่ รา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหมและรา้น

หยก จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์เนื่องจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่าทกุรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็น

ส าคญั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยู่ในรา้นไม่ถงึตามเวลาทีร่า้นก าหนด และไม่เขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างรา้นจัด

ไวใ้ห ้ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทำงได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำบรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

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

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

 ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละ 1 ใบ ใบละ 30 กโิลกรมั เทำ่น ัน้  

 คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

       

อตัรำบรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี (วซี่ำเดีย่ว แบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร)  1,500 บำท 

         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถ

น าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ ี
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8. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่+ทปิคนขบัรถ 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 กรณีกรุป๊ออกเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

9. คำ่ภำษมีูลคำ่เพิม่ 7% 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่ง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เหน็ฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 
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5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สำมำรถ ดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยูท่ ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจาก

ผู ้เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

          ( ยกเวน้ ลกูคา้ทีถ่อืพาสแคนาดา อารเ์จนตนิา และบราซลิ  กรณุาสอบถามราคาอกีครัง้) 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 
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ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษี

น ำ้มนัข ึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพ ิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

  

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

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

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

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

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................. ................ 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  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

