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ปักกิ่ง ก ำแพงเสียดฟ้ำ วังต้องห้ำม 5วัน 3 คืน 

เดนิทำง ธันวำคม 2562 – เมษำยน 2563 

 

รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง 16,900.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมูิ) (CA980 : 01.00-06.20) 
วนัท่ี 2. ปักก่ิง (สนำมบนิปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จตัรัุสเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักู้กง –วดัลำมะยงเหอกง  
          -กำยกรรมปักก่ิง  
วนัท่ี 3. ศนูย์ไขม่กุ – พระรำชวงัฤดรู้อน – ศนูย์ผีเซียะ ––หอฟ้ำเทียนถำน- Beijing 3D Gallery -ถนนหวงัฝู่ จิ่ง 

วนัท่ี 4. ศนูย์ผลิตภณัฑ์บวัหิมะ-ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจวีหยงกวน-ศนูย์หยก-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสระวำ่ยน ำ้  

วนัท่ี 5. ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง- ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ – ช้อปปิง้ตลำดรัสเซีย – ปักก่ิง(สนำมบินปักก่ิง แคปิตอล แอร์
พอร์ท) – กรุงเทพฯ  (CA979/19.35 – 23.40) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภมู)ิ (CA980 : 01.00-06.20) 

 
22.00 น. 

คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ประต ู9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินแอร์ไชน่ำ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี คอยให้กำร
ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงให้กบัทกุท่ำน 

วันที่2 
ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน – 
พระรำชวังกู้กง – วัดลำมะยงเหอกง-กำยกรรมปักกิ่ง  

01.00 น. ออกเดนิทำงสู ่เมืองปักกิ่ง  โดยเท่ียวบนิที่ CA980 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.20 น. เดินทำงถึง สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนำมบินนีไ้ด้เปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพ่ือเปิด

ให้บริกำร ต้อนรับกีฬำโอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรับผู้ โดยสำรได้มำกถึง  55  ล้ำนคนในปี 2015  
สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนของ สหรัฐอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนัก
เดินทำงท่ีเข้ำถึงจิตใจผู้ โดยสำร ด้วยกำรออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้ำง ทอดตวัจำกทิศใต้ไปสู่ทิศตะวนัออกเพ่ือ
ช่วยลดไอร้อนจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ท่ีช่วยลดปริมำณก๊ำซ
คำร์บอนภำย ในตวัอำคำร น ำทำ่นผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง  
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตวั เมืองปักก่ิง เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีช่ือย่อว่ำ จิง นครปักก่ิงเป็นศนูย์
กำรเมืองวฒันธรรม วิทยำศำสตร์ กำรศกึษำ ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่ง
ของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกบัมณฑล หลงัจำกปักก่ิงได้รับกำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชน
จีนในปี 1949 ปัจจบุนันีปั้กก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตกึสงูๆ โดยไม่เพียงแตรั่กษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึง
สภำพเมืองท่ีทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติ่มซ ำ 
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 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรัุสท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก จตัรัุสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจ
กลำงกรุงปักก่ิง ควำมยำวตัง้แตท่ิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ี
ทัง้สิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจปุระชำกรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรัุสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรัุส
ใจกลำงเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมส ำคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมินท่ี
ตัง้อยูท่ำงทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัรัุส อนสุำวรีย์วีรชน
ใจกลำงจัตรัุส มหำศำลำประชำคมด้ำนทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์กำรปฏิวัติแห่งชำติและ
พิพิธภัณฑ์ประวตัิศำสตร์ชำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก  นอกจำกนีท้ำงด้ำนทิศใต้ยงัมีหอร ำลึกท่ำนประธำนเหมำ
และ หอประตูเจิง้หยำงเหมิน หรือ เฉียนเหมิน น ำทำ่นเดนิสู ่พระรำชวังกู้กง สร้ำงขึน้ในสมยัจกัรพรรดิหย่ง
เลอ่แหง่รำชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้ำนและชีวิตของจกัรพรรดใินรำชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระรำชวงั
เก่ำแก่ท่ีมีประวตัิศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กู้กง’ หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีก
อย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัต้องห้ำม’ เหตท่ีุเรียกพระรำชวงัต้องห้ำมเน่ืองมำจำกชำวจีนถือ
คติในกำรสร้ำงวังว่ำ จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนัน้วังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ี
ต้องห้ำม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ำ้เข้ำไปได้ 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำชม วัดลำมะ ยงเหอกง สถำนท่ีมีควำมวิจิตรและได้รับกำรบูรณะอย่ำงยอดเย่ียมท่ีสุดในปักก่ิง 

สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต ำหนกัท่ีประทบัของจกัรพรรดหิย่งเจิน้ หรือองค์ชำยส่ีผู้ เป็นพระรำชบิดำ
ของจกัรพรรดเิฉียนหลงแหง่รำชวงศ์ชิง ตอ่มำตัง้แตช่ว่งกลำงศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมำ ท่ีน่ีได้กลำยป็นศนูย์กลำง
ของศำสนำพทุธนิกำยมหำยำน และศิลปะแบบธิเบต นมสักำรพระศรีอำรยเมตไตรท่ีงดงำมและสงูถึง 23 เมตร 
โดยเช่ือกนัวำ่เป็นงำนแกะสลกัจำกไม้จนัทน์เพียงชิน้เดียว ซึง่ประดษิฐำนอยูภ่ำยในศำลำหม่ืนสขุ วำ่นฟู่ เก๋อ 

 

 
 น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชว์กำยกรรมท่ีต่ืนเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กำยกรรมปักก่ิงเป็น

กำรแสดงผสมผสำน ทัง้หวำดเสียวและต่ืนเต้น หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป โชว์
ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน เชน่ โชว์หมนุจำน โชว์ควงสิ่งของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู เป็นต้น 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร  (เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว ) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที่ 3 
ศูนย์ไข่มุก – พระรำชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – Beijing 3D Gallery -หอ
ฟ้ำเทยีนถำน-ถนนหวังฝู่จิ่ง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 

 

 

น ำท่ำนได้เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์จำก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจำกไข่มุก ครีมไข่มุก ผง
ไข่มกุ เป็นต้น น ำท่ำนชม พระรำชวงัฤดรู้อน “อวีเ้หอหยวน” ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองด้ำนทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของกรุงปักก่ิงเป็นพระรำชอุทยำนท่ีมีทัศนียภำพท่ีสวยงำมมำกแห่งหนึ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 290 เฮกต้ำร์ 
ประกอบด้วยเนือ้ท่ีท่ีเป็นน ำ้ 3 ส่วน เนือ้ท่ีท่ีเป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน” และ
ทะเลสำบ “คนุหมิงหู” บนเขำว่ำนโซ่วซำนได้สร้ำงวิหำร ต ำหนกั พลบัพลำ และเก๋งจีนอนังดงำมไว้หลำยรูป
หลำยแบบตัง้อยู่ลดหลัน่รับกนักบัภูมิภำพ ท่ีเชิงเขำมีระเบียงทำงเดินท่ีมีระยะทำงไกลถึง 728เมตร ลดัเลำะไป
ตำมริมทะเลสำบคนุหมิง ในทะเลสำบคนุหมิงมีเกำะเล็กๆ เกำะหนึง่ มีสะพำน 17 โค้งอนัสวยงำมเช่ือมติดกบัฝ่ัง
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ทัว่ทัง้อทุยำนจดัไว้ได้สดัส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะในกำรสร้ำงอทุยำนของ
จีน 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่ำน) 
 น ำท่ำนเข้ำชม ศนูย์ผีเซียะ เคร่ืองรำงน ำโชคตำมควำมเช่ือของชำวจีน คณุสมบตัิหรือคณุประโยชน์ของเทพป่ี

เซียะ หรือผีซิ่วนัน้ ในอดีตถือวำ่เป็นควำมลบัท่ีรู้กนัภำยในของคนชัน้สงูของจีน ว่ำเป็นเทพเรียกทรัพย์ และขบัไล่
สิ่งอปัมงคลชัว่ร้ำย จำกนัน้น ำท่ำนสู่ Beijing 3D Gallery เพ่ือชมพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมงำนศิลปะแบบ 3 มิติ ท่ี
ทำ่นสำมำรถถ่ำยรูปเสมือนอยูใ่นภำพจ ำลองเหตกุำรณ์นัน้ๆ ได้    

หมำยเหต ุ:  กรณี Beijing 3D Gallery ประกำศปิด ไม่ให้เข้ำชม.. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็น  เท่ียว
พิพิธภณัฑ์ภำพ3 มิตแิทน ** 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ หอฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยู่ทำงทิศใต้ของกรุงปักก่ิง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกตำร์ เป็นสถำนซึ่ง
จกัรพรรดแิหง่รำชวงศ์หมิง และ รำชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเข้ำฤดหูนำวถึงเดือนอ้ำยตำม
จันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงท่ีนั่นเพ่ื อให้กำรเก็บเก่ียวได้ผลอุดม 
ประกอบด้วยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนกัหวงฉงอ่ีและลำนหยวนชิว เป็นต้น  

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลำงส ำหรับกำรช้อปปิ้งท่ีคึกคกัมำกท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้

ห้ำงสรรพสินค้ำช่ือดงัตำ่งๆ และร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรศนูย์กลำงควำมบนัเทิงมำกมำยท่ีจะสร้ำงสีสนัให้กบัผู้ ท่ีมำ
จบัจำ่ยบนถนนคนเดนิแหง่นีเ้ชิญทำ่นอิสระช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั 
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ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที่ 4 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหมิะ-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่ำนชม
สนำมกีฬำรังนก  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ ท่ีสรรพคณุในกำรแก้แผลไฟไหม้น ำ้ร้อนลวกเป็นท่ีพิสจูน์สรรพคณุมำแล้ว

หลำยๆ เหตกุำรณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่ำงกำยสำมำรถใช้ยำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบร้อนได้  น ำ
ทำ่นเดนิทำงสู ่ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน เป็นก ำแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบรำณสร้ำงใน
สมยัพระเจ้ำจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก ำแพงส่วนใหญ่ท่ีปรำกฏในปัจจบุนัสร้ำงขึน้ในสมยัรำชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พ่ือ
ป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติร์กหลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสร้ำงก ำแพงตอ่อีกหลำยครัง้ด้วยกนัแต ่
ภำยหลงัก็มีเผำ่เร่ร่อนจำกมองโกเลียและแมนจเูรียสำมำรถบกุฝ่ำก ำแพงเมืองจีนได้ส ำเร็จมีควำมยำวทัง้หมดถึง 
6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลำงด้วย เช่ือกันว่ำ หำกมองเมืองจีนจำก
อวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนได้ 

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร   

 จำกนัน้แวะชม ร้ำนหยก ท่ีมีคณุภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก 
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หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง น ำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลิมปิกรังนก สนำมกีฬำโอลิมปิก
รังนกออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดงัของโลก 
“โคลอสเซ่ียม” พยำยำมให้เอือ้อ ำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนำมจุได้ 91,000 ท่ีนัง่ ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขนั
โอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภำยนอกคล้ำยกบั “รังนก” ท่ีมีโครงตำข่ำยเหล็กเหมือนก่ิงไม้เพดำนและผนงัอำคำรท่ี
ท ำด้วยวสัดโุปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดงดคูล้ำยกบัพระรำชวงัต้องห้ำมของจีน ซึ่งให้กลิ่นอำย
งดงำมแบบตะวนัออก ผำ่นชมสระวำ่ยน ำ้แหง่ชำตสิระวำ่ยน ำ้แห่งชำติ สร้ำงขึน้เหนือจินตนำกำรคล้ำย “ก้อนน ำ้
ส่ีเหล่ียมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดเุทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เน้นใช้พลงังำน
แสงอำทิตย์เพ่ือให้ดเูหมือนน ำ้ท่ีสดุและใช้เทคโนโลยีจำกงำนวิจยัของนกัฟิสิกส์จำก Dublin’s Trinity College ท่ี
ท ำให้ก ำแพงอำคำรดูเหมือนฟองน ำ้ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนจำก
แผน่ดนิไหวได้  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที่ 5 
ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง - ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ – ช้อปป้ิงตลำด
รัสเซีย – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ
(CA979/19.35 – 23.40) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
  น ำทำ่นสู ่ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินท่ีมีขนำดใหญ่และดีงำมท่ีสดุใน

กรุงปักก่ิงคำ่ อยูท่ำงทิศเหนือของพระรำชวงัต้องห้ำม ทัง้สองข้ำงทำงกว่ำ 800 เมตรเต็มไปด้วยร้ำนค้ำมำกมำย 
มีทัง้ร้ำนเสือ้ผ้ำ เคร่ืองประดบั ข้ำวของเคร่ืองใช้ทกุอย่ำง ร้ำนกำแฟ ผบั บำร์ ร้ำนอำหำร  จำกนัน้น ำท่ำนแวะชม 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ เป็นสินค้ำของใช้ต่ำงๆในบ้ำนท่ีท ำมำจำกผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ ให้ท่ำนได้เลือกซือ้
สินค้ำตำมอธัยำศยั  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร   (เมนูพเิศษ  สุกีม้องโกล) 
 น ำท่ำนสู่ ตลำดรัสเซีย ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิง้สินค้ำตำ่งๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกระเป๋ำ เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ และ

อ่ืนๆ อีกมำกมำย ตำมอธัยำศยั 
 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นสู ่สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 

19.35 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี  CA979 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.40 น. เดนิทำงถึงสนำมบนิ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 
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อัตรำค่ำบริกำร : ปักกิ่ง ก ำแพงเสียดฟ้ำ วงัต้องห้ำม 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบนิแอร์ไชน่ำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 22-26 พ.ย.62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 06-10 ธ.ค.62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัที 28 ธ.ค.-01ม.ค.63 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 07-11 ก.พ.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 20-24 ก.พ.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 06-10  มี.ค.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 13-17 มี.ค.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 20-24 มี.ค.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 23-27 เม.ย.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

รำคำเด็กทำรก(อำยุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ) ท่ำนละ 5,900.- รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่ำจนี) 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำเดี่ยว ท่ำนละ 1,800 บำท 
**พีเรียดเดนิทำงตัง้แต่ 1ม.ค.63 เป็นต้นไปค่ำวีซ่ำเดี่ยวจำกเดมิ 1,650 บำทปรับเป็น 1,800 บำท** 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่ำน/ทริป 
กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ นบัจากวนัเดินทางกลบัคิดค่าบริการเพ่ิม ท่านละ 3,000 บาท 

 
อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว  

 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 
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2.  ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูควำมถกูต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลำนดัหมำยทวัร์ 
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 100000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทำง 
4.  กำรยกเลิกและคืนคำ่ทวัร์หลงัจำกมีกำรจำ่ยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทำง 30 วนั คืนคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทำง 15 วนั เก็บคำ่ใช้จำ่ย ทำ่นละ 100000 บำท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้ำใช้จำ่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุหรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ
คำ่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้           
1. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมมี่หวัหน้ำทวัร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มีหวัหน้ำหวัหน้ำทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
4.  คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกว่ำ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. คำ่ธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซำ่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ทำ่นละ 1,800 บำท 

**ส ำหรับกรุ๊ปท่ีเดินทำงตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 63 เป็นต้นไป ปรับคำ่วีซ่ำจีนเด่ียวจำกเดิม 1 ,650 บำท
เป็น 1,800 บำท *** 

3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ในกรณีท่ีน ำ้หนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 20 
กิโลกรัม/ทำ่น 1 สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบนิก ำหนด 

4. คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืม , ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำ

โทรศพัท์, คำ่ซกัรีดฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนตำ่งชำตหิรือคนตำ่งด้ำว 
8. คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทำ่น/ทริป 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อำจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำต ิ

เหตกุำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ช้ำ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หำกทำ่นยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคำ่บริกำรท่ีทำ่นได้ช ำระไว้แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่กำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูต้อง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตำ่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบนิตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีให้บริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับ
คำ่บริกำรนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไมส่ำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำ  

10. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทำงบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส ำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์ต้องกำรขอยื่นวีซ่ำเดี่ยว 
เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ท่ีถือพำสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซำ่เด่ียวคำ่บริกำรดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 10800 บำท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท ำกำร 20925 บำท  
1. หนงัสือเดนิทำงท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรุด 
2. หนงัสือเดนิทำงต้องมีหน้ำวำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวีซำ่และตรำเข้ำ-ออก อยำ่งน้อย 2 หน้ำเตม็   
 รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
 - ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเดด็ขำด เชน่ เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุข้ำรำชกำร 
 - ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน  6 เดือน 
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 - รูปต้องหน้ำตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2 ข้ำง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทำงตำ่งด้ำว จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทำ่นัน้ก่อนกำรสง่เอกสำรย่ืนวีซำ่ 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้ เดนิทำง 
5. เอกสำรท่ีให้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ กรุณำกรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทำ่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส ำเนำสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทำงพร้อมกบับดิำ มำรดำ ต้องแนบหนงัสืออนญุำตให้เดนิทำง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท ำงำน 

ญำติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน ท่ีท ำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทตูมีกำรโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอยำ่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ำก่อนย่ืนวีซ่ำ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยำ่งน้อย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดนิทำง) 

8. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้
บริษัททวัร์ไมท่รำบลว่งหน้ำ   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำร
ท ำวีซำ่ทำ่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเว้นวีซ่ำในรำยละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหวำ่งเดนิทำง ทำ่นอำจต้องตกค้ำงอยูป่ระเทศจีนอยำ่งน้อย 2 อำทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
 - หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทำงตำ่งด้ำว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจำกผู้ เดนิทำงจะต้องไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
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ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทำงของคนอเมริกนั จำ่ยเพิ่ม 5,500 บำท  
2.  หนงัสือเดนิทำงของคนตำ่งชำตอ่ืินๆ จำ่ยเพิ่ม  1,900 บำท 

ยกเว้น แคนำดำ บรำซิล และอำร์เจนตนิำ่(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรท่ีต้องเตรียม   
1.พำสปอร์ต ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน ต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำ และ
ตรำเข้ำ-ออกอยำ่งน้อย 2 หน้ำเตม็   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
- ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเดด็ขำด เชน่ เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุข้ำรำชกำร 
- ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้ำตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2ข้ำง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือวำ่จ้ำงในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรำ

ประทบัร้ำนท่ีแปล 
 
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยำว หรือแตง่หน้ำทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไว้เกินกวำ่ 6 เดือนมำใช้ 
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวด้ำนหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้ำง มำตดัใช้เพ่ือย่ืนท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จำกคอมพิวเตอร์ 
 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ท่ีต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ  
ย่ืนวีซำ่ดว่น 2 วนั เสียคำ่ใช้จำ่ยเพิ่มทำ่นละ  10125 บำท  
 
[ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
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ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้] 

 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจนีอำจเปล่ียนกฎเกณฑ์กำรยื่นวีซ่ำโดย
ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มนัโลกท่ีมีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 
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**สถำนทตูจีนมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทตูจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบคุวำมสมัพนัธ์ (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกข้อมลูตำมควำมเป็นจริง 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่เติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง จงึขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด) 


