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SHOCK PRICE! เจาะลกึแดนมงักร 
ก าแพงเมอืงจนี ล ิม้รส BBQ 5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:วนัที ่27 – 31 ต.ค. 60 17,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:วนัที ่20 – 24 ต.ค. 60 (วนัหยดุ ปิยะฯ) 19,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:วนัที ่10 – 14 พ.ย. 60 17,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:วนัที ่17 – 21 /24 – 28 พ.ย. 60 18,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:วนัที ่01 – 05 ธ.ค. 60 (วนัหยุด ชำตไิทย) 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:วนัที ่08 – 12 ธ.ค. 60 (วนัหยุด รฐัธรรมนูญ) 
19,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:วนัที ่15 – 19 ธ.ค. 60 18,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 (วนัหยุด ปีใหม)่ 20,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 (วนัหยุด ปีใหม)่ 21,900.- 
 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(CA980/01.00-06.20)  ✈  
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2 
ปักกิง่-จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ –พระราชวังกูก้ง–หอฟ้าเทยีนถาน 

– ชมกำยกรรมปกักิง่ 
O O O 

YITEL Hotel หรอื
เทยีบเทำ่ 4 ดำว 

3 
พระราชวังฤดรูอ้น –รา้นไขม่กุ–รา้นผา้ใหม–วัดลามะ–ถนน

หวังฝจูงิ 
O O O 

YITEL Hotel หรอื

เทยีบเทำ่ 4 ดำว 

4 
ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวียงกวน – ร้ำนบวัหิมะ – สวนผลไม–้
ร้ำนหยก – ผำ่นชมสนำมกีฬำรังนก 

O O O 
YITEL  Hotel หรอื
เทยีบเทำ่ 4 ดำว 

5 
ผีเซียะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรัสเซยี – ปักกิง่ – กรงุเทพฯ 

(CA979/19.35-23.40) 
O O ✈  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

22.00น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิประต ู10 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำร

บนิแอร ์ไชนำ่ (CA) โดยมเีจำ้หนำ้ทีฯ่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-หอฟ้ำเทยีนถำน-กำยกรรมปกักิง่ 

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปกักิง่โดยเทีย่วบนิที ่CA980  

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุปกักิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพือ่เปิดให ้

บรกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิค  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55 
ลา้นคนในปี 2015สนามบนิมขีนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมรกิาออกแบบ 
โดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออก 

แบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอรอ้นจาก
แสงอาทติยแ์ต่ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณ

กา๊ซคารบ์อนภายในตวัอาคาร น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทาง 
เขา้สูต่ัวเมืองปักกิง่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชือ่ย่อว่า จงิ ตัง้อยู่ที่
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ทีร่าบหวาเป่ย ชือ่เดมิคอื จี่ สมัยชนุชวิจา้นกั๋วเป็นเมือง

หลวงของแควน้ยัน สมัยราชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ช ิอ้ยันจงิ เป็นเมืองหลวง
ของจนีตัง้แตส่มัยราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงต ูตา้ต ู

เป่ยผงิและเป่ยจงิ เร ิม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น16เขตและ2อ าเภอ 
เป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลาง พืน้ทีท่ัว่นครเป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นคร
ปักกิง่เป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศกึษาและเขตชุมทางการ

คมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวทีม่ีชือ่ดังทัง้ในประเทศจีนและใน
โลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึง่มี
ฐานะเทยีบเทา่กบัมณฑลหลงัจากปักกิง่ไดร้ับการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณ 

รัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมืองปักกิง่ได ้
พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชือ่มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลงัมอื ปัจจุบัน

นี้ปักก ิง่มีถนนที่สลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยัง
แสดงถงึสภาพเมอืงทีท่นัสมัย กลายเป็นเมอืงใหญ่ของโลก 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้แบบติม่ซ ำ ณ ภตัตำคำร    

  น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซ ึง่เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้880 

เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร 

 

*** หมำยเหต ุ*** 
***อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี เก็บเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท*** 

***รวม คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทำ่นละ 80 หยวน/ทรปิ*** 
***รวม คำ่วซีำ่กรุป๊ ทำ่นละ 1,000 บำท***  

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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สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตรุัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจ

กลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่ีความส าคัญ ไดแ้ก่ หอ
ประตูเทียนอันเหมนิที่ตัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรุัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตรุัส มหาศาลาประชา 

คมดา้นทศิตะวันตกของจัตรุัส ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิห่งชาตแิละพพิธิภณัฑ์
ประวัตศิาสตรช์าตจิีนทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมี หอร าลกึท่าน

ประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้า่นเดนิสู ่พระรำชวงั 
กูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิเป็นทัง้บา้นและชวีติของ
จักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองคพ์ระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัต ิ

ศาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มีชือ่ในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มีชือ่
เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราช 

วังตอ้งหา้มเนื่องมาจากชาวจีนถือคตใินการสรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรียบเสมือนบุตร
แห่งสวรรคด์งันัน้วังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไม่
สามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้ 

น าท่านสู่ ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์
โบราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้ม
รับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ**หมายเหตุ: ขอความร่วมมือลูกคา้....

กรุณาแชเ่ทา้ทกุทา่น(ไม่มคีา่ใชจ้่ายในการแชเ่ทา้)** 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   BBQ 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสูห่อฟ้ำเทยีนถำนตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มีเนื้อที่ทัง้หมด 
273 เฮกตา้ร์เป็นสถานซึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชงิใชเ้ป็นที่

บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถงึเดือนอา้ยตามจันทรคตทิุกปีพระ
จักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ารเก็บเกีย่วไดผ้ลอุดม

ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้นต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร สกุีม้องโก 

 น าทา่นชม กำยกรรมปกักิง่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแสดงทีม่ชีือ่เสยีง  

พกัที ่ YITEL  Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว  

วนัทีส่ำม พระรำชวงัฤดรูอ้น-รำ้นไขม่กุ-รำ้นผำ้ไหม-วดัลำมะ-ถนนหวงัฝูจงิ 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชมพระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทศิตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอุทยานทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงามมากแห่งหนึง่ มี
เนื้อทีท่ัง้หมด 290เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น 

ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขา “ว่านโซว่ซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมงิหู”บนเขาว่าน
โซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก พลบัพลา และเกง๋จนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบ
ตัง้อยู่ลดหลัน่รับกันกับภูมภิาพ ทีเ่ชงิเขามีระเบียงทางเดนิทีม่ีระยะทางไกลถงึ 728

เมตร ลดัเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคนุหมงิมเีกาะเล็ก ๆ เกาะหนึง่ 
มีสะพาน 17 โคง้อันสวยงามเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยานจัดไวไ้ดส้ัดส่วนงดงาม

ตระการตาซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้งอุทยานของจีน 
จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์าก ไขมุ่ก ทีม่ีชือ่เสยีงของเมืองจีน อาทเิชน่ 
ครมีไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้ 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้น าทา่นชม วดัลำมะยงเหอกงสถานทีม่ีความวจิติรและไดร้ับการบูรณะอย่าง

ยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต าหนักทีป่ระทบัของ
จักรพรรดหิย่งเจิน้ หรือองคช์ายสีผู่เ้ป็นพระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลงแห่ง
ราชวงศช์งิ ตอ่มาตัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ทีน่ี่ไดก้ลายป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาพุทธนกิายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่
งดงามและสงูถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กนัว่าเป็นงานแกะสลกัจากไมจ้ันทนเ์พยีงช ิน้เดยีว 
ซึง่ประดษิฐานอยู่ภายในศาลาหมืน่สขุว่านฟู่ เก๋อจากนัน้แวะชมและเลอืกซือ้ผำ้ไหม

จนีสนิคา้OTOP ขึน้ชือ่ของจนี 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
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 น าทา่นสู ่ถนนหวงัฟจู ิง่ ซ ึง่เป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากทีส่ดุของ

เมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัตา่งๆและรา้นคา้รา้นอาหาร ศนูยก์ลาง 
ความบันเทงิมากมาย ทีจ่ะสรา้งสสีนัใหก้ับผูท้ีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดนิแห่งนี้ เชญิ
ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 

พกัที ่ YITEL Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว  

วนัทีส่ ี ่  ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวยีงกวน–รำ้นบวัหมิะ  - สวนผลไม–้ รำ้นหยก 

  ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่น ผำ่นชมและถำ่ยรปูหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิกรงันก สนามกฬีาโอลมิปิกรัง
นกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิตามรอย

สนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อื้ออ านวยต่อส ิง่แวดลอ้ม ใน
สนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจ้ัดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัโอลมิปิก 2008 มลีกัษณะภาย 

นอกคลา้ยกบั ”รังนก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไมเ้พดานและผนังอาคารทีท่ า
ดว้ยวัสดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ลีกัษณะรูปทรงชามสแีดงดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้ม
ของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผำ่นชมสระวำ่ยน ำ้แหง่ชำตสิระว่าย

น ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW 
and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสง 
อาทติย์เพื่อใหดู้เหมือนน ้าที่สุดและใชเ้ทคโนโลยีจากงานวจิัยของนักฟิสกิสจ์าก 

Dublin’s Trinity College ทีท่ าใหก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยู่
ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหวไดน้ าท่านแวะชม หยก 

ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก 
หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง  

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ ก ำแพงเมอืงจนีด่ำนจวหียงกวน เป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็น
ชว่ง ๆของจีนสมัยโบราณสรา้งในสมัยพระเจา้จิ๋นซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่น

ใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเตริก์หลงัจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงต่ออีกหลายครัง้ดว้ยกัน
แต ่ภายหลงัก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีน

ไดส้ าเร็จมคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรย์
ของโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กนัว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพง

เมอืงจนีไดจ้ากนัน้น าทา่นชม ยำบวัหมิะทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ารอ้นลวก
เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆเหตุการณ์ที่เกดิไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหม ้
ร่างกายสามารถใชย้านี้ทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เป็ดปกักิง่ 

 น าทา่นชมสวนผลไมต้ำมฤดกูำล(เดอืนมีนาคมถงึเดอืนเมษายน ชมสวนสตรอเบอ

รี,่เดอืนพฤษภาคม ชมสวนเชอรี่)หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย..มีผล
ท าใหท้างสวนผลไมป้ระกาศปิดไม่ใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม...ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ไม่คืนเงนิหรือมีเปลี่ยนแปลงรายการใดๆทดแทนน าท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพ
และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซยีะ
สตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง  

 

พกัที ่ YITEL  Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว  

วนัทีห่ำ้ ผเีซยีะ – ชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซยี – ปกักิง่ – กรงุเทพฯ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชมรำ้นผเีซยีะ  เครือ่งรางโชคลาภ ตามความเชือ่ของชาวจนีน าทา่นเดนิทาง
สู ่ตลำดรสัเซยี ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยี่หอ้ดังมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

19.35น. อ าลากรุงปกักิง่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA979  

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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23.40น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

************************* 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

อำยุต ำ่กวำ่ 20ปี 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

อำยุต ำ่กวำ่12ปี 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

วนัที ่20 – 24 ต.ค.60 (วนัปิยะฯ) 19,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่27 – 31 ต.ค. 60 17,900 20,900 20,900 4,000 

วนัที ่10 – 14 พ.ย. 60 17,900 20,900 20,900 4,000 

วนัที ่17 – 21 พ.ย. 60 18,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่24 – 28 พ.ย. 60 18,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่01 – 05  ธ.ค. 60 19,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่08 – 12  ธ.ค. 60 19,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่15 – 19 ธ.ค. 60 18,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 20,900 23,900 23,900 4,500 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 21,900 24,900 24,900 4,500 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 
**โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและกำรจำจร ** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืบวัหมิะ, หยก, นวดฝ่ำเทำ้, ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหมซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทวัรด์ว้ยเพรำะมผีลกบัรำคำทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ทกุรำ้น 

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกัไมม่กีำรบงัคบัใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

*** เดอืน ส.ค. – ต.ค. ไมเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 7,000 บำท*** 

เดอืน ธนัวำคม ตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่



 

PEK-CA007     หนา้ 6 จาก 11 
 

   

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

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.คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี วซีา่กรุป๊ 1,000 บาท  

หมายเหต ุ: อัตราคา่วซีา่ดงักลา่วส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้  

(ยืน่วซีา่กรุ๊ปไม่ตอ้งสง่เอกสารส าหรับท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

หรอืหากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว เก็บคา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่เดีย่วเพิม่ 500 บาท  

และหากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และกรณียกเลกิเดนิทางไม่

สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆ ทัง้ส ิน้ท าใหไ้ม่สามารถ

ยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่วซีา่เพิม่ 500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์(ยืน่ปกต ิ4 วัน ท าการ) 
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โปรดทรำบ ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริัก 9.อหิร่าน 

10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 

20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี 

ไม่สามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมู่คณะ(กรุป๊)ได ้ตอ้งยืน่ค าขอวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดมิ 4 

วันท าการ ***ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

7.คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวน/คน และ คนขบัรถ วนัละ 11 หยวน/คน เดนิทำงท ัง้หมด 4 วนั รวมเป็น 80 หยวน  

8. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

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

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9.รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

10.น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ23กโิลกรมั,คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีก

เก็บหมายเหต:ุ สายการบนิแอรไ์ชน่า  CA ใหก้ระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ1ใบมนี ้าหนักไม่เกนิ23กโิลกรัม

และขนาดของกระเป๋าตอ้งมขีนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไม่เกนิ158เซนตเิมตร (กวา้ง+ยาว+สงู) สมัภาระตดิตวัข ึน้

เครือ่งไดท้า่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

จะตอ้งเสยีสว่นทีเ่กนิเป็นจ านวนเงนิ200 USD หรอื1,300หยวนตอ่ใบ 

11.คำ่ภำษมีลูคำ่เพ ิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**วซีำ่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5X2 น ิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6เดอืน2ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์หรอืรปูพร ิน้จำกคอมพวิเตอร ์

หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสเ่ครือ่งประดบั หำ้มใสชุ่ดนกัเรยีน นกัศกึษำ ชุดครยุรบัปรญิญำ ตอ้งเห็นใบห ู และหำ้ม

ใสแ่วน่ตำด ำ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจบุันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจ

มกีำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5X2 น ิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6เดอืน2ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์หรอืรปูพร ิน้จำก 

คอมพวิเตอร ์หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสเ่ครือ่งประดบั หำ้มใสชุ่ดนกัเรยีน นกัศกึษำ ชุดครุยรบัปรญิญำ 

ตอ้งเห็นใบห ูและหำ้มใสแ่วน่ตำด ำ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 
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(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพ ิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 

 
 

 

**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

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 กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่  ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบ

อยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 

ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  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://goo.gl/lG2dy6
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

