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New experience！ 

เจาะลกึปกักิง่ ลิม้รสไวนแ์ดง  
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  วนัที ่04 – 08 /11 – 15 ต.ค.60 29,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  วนัที ่ 19 – 23 ต.ค. 60  วนัรฐัธรรมนูญ 30,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  วนัที ่ 10 – 14 พ.ย. 60  29,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  วนัที ่ 01 – 05 ธ.ค. 60  วนัชาตไิทย 31,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  วนัที ่27 – 31 ธ.ค. 60  วนัสิน้ปี 32,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61  วนัหยุดปีใหม ่ 33,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  วนัที ่31 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61  วนัหยุดปีใหม ่ 33,900.- 
 

 

***อายตุ า่กวา่20 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพิม่ทา่นละ 3,500 บาท*** 

**หมายเหต:ุ  ราคานีร้วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแลว้** 

**ราคานีร้วมธรรมเนยีมคา่ยืน่วซีา่แบบกรุป๊แลว้**  

 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – ปกักิง่ – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสนามกฬีาวา่ยน า้ 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์D สายการบนิ ไทย (TG)  
โดยมเีจา้หนา้ที ่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

10.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG 614   

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุปกักิง่สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพือ่เปิดใหบ้รกิาร 

ตอ้นรบักฬีาโอลมิปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนใน

ปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรฐัอเมรกิา ออกแบบโดย 

Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบให ้

แบ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตวัจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวนัออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติย์

แตต่ดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อนภาย 

ในตวัอาคาร น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงปักกิง่ 

เมอืงหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจนี มชีือ่ยอ่ว่า จงิ ตัง้อยู่ทีภ่าคตะวันตกเฉียงเหนอื

ของทีร่าบหวาเป่ย ชือ่เดมิคอื จี ่ สมัยชนุชวิจา้นกัว๋เป็นเมอืงหลวงของแควน้ยนั สมัย

ราชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ช ิอ้ยันจงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตัง้แตส่มัยราชวงศ์

จนิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงต ูตา้ต ู เป่ยผงิและเป่ยจงิ เร ิม่ตัง้

เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจบุัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อ าเภอ เป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่

สว่นกลาง พืน้ทีท่ัว่นครเป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นครปักกิง่เป็นศนูยก์าร 

เมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทัว่ประเทศจนีและ

ก็เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดงัทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบนัปักกิง่เป็นเขตการ

ปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีานะเทยีบเทา่กบัมณฑล หลงั 

จากปักกิง่ไดร้บัการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดย 

เฉพาะหลงัจากสมัย 80ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพ้ัฒนาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลอืเชือ่ 

 มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลงัมอื ปัจจุบันนีปั้กก ิง่มถีนนทีส่ลบักนั ตกึสงูๆ โดย

ไม่เพยีงแตร่ักษาสภาพเมอืงโบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่นัสมัย กลายเป็น

เมอืงใหญ่ของโลก  น าทา่น ผา่นชมและถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก 

สนามกฬีาโอลมิปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์ Herzog & de 

Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดงัของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวย

ตอ่ส ิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจ้ัดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัโอลมิปิก2008 

มลีกัษณะภายนอกคลา้ยกบั “รังนก”ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้ เพดานและผนัง

 

1 
กรุงเทพฯ (TG614/10.10-15.50) – ปักกิง่ – ผ่านชมสนาม

กฬีารังนกและสนามกฬีาว่ายน ้า 
X X O 

EASELF HOTEL 

OR SAME 5* 

2 

พระราชวังฤดรูอ้น (น ัง่เรอืชมววิ+แถมรูปทา่นละ 1 ใบ ฟรี

แตง่ชุดโบราณ) – จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวังกูก้ง 

(พเิศษเขา้ชมหอ้งเก็บสมบตัจิกัรพรรด+ิก าแพง 9 มงักร) – 

พพิธิภณัฑอ์าหารจกัรพรรต ิ(งานเลีย้งแบบฮง่แต+้รวมโชว ์

แมนจู) 

O O O 
EASELF HOTEL 

OR SAME 5* 

3 
รา้นบวัหมิะ – ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์– ก าแพงเมอืงจนี (ดา่น

จหียงกวน) – ถนนหวังฝจู ิง่  
O O O 

EASELF HOTEL 

OR SAME 5* 

4 
ก าแพงเกา่ราชวงศห์มงิ –พพิธิภณัฑผ์ีเ่ซยีะ –ตลาดหงเฉียว 

– รา้นหยก – ซอยหูถง(น่ังรถสามลอ้ชมววิ) – ตลาดรัสเซยี 
O O O 

EASELF HOTEL 

OR SAME 5* 

5 

ไร่องุ่น(ผ่านชม)-พพิธิภณัฑไ์วนแ์ดง+หมูบ่า้นยโุรป+แถม

ฟรบีร ัน่ด ีทา่นละ 1ขวด (ปรมิาณ 100ML.) – ปักกิง่

(TG615/17.05-21.20) – กรุงเทพฯ  

O O X 
 

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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อาคารทีท่ าดว้ยวัสดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ลีกัษณะรปูทรงชามสแีดง ดคูลา้ยกบั

พระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวนัออก ผา่นชมสระวา่ยน า้

แหง่ชาต ิ สระว่ายน ้าแห่งชาต ิ สรา้งขึน้เหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาด

ใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟลอนท าเป็นโครงรา่ง เนน้ใช ้

พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้าทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจิัยของนัก

ฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity Collegeทีท่ าใหก้ าแพงอาคารดเูหมอืนฟองน ้าที่

เคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารกวางตุง้ 

พกัที ่ EASELF HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง พระราชวงัฤดรูอ้น (รวมน ัง่เรอื) – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง (พเิศษเขา้ชม

หอ้งเก็บสมบตัจิกัรพรรด+ิก าแพง 9 มงักร) – โชวแ์มนจ ู

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร    

   น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้น อวีเ้หอหยวน (น ัง่เรอืชมววิ) ตัง้อยู่ในเขตชาน

เมอืงดา้นทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่ห่างจากตวัเมอืงปักกิง่ประมาณ 15 

กโิลเมตร พระราชวังฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิเป็นสวนฤดรูอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัย

กบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาไดน้ างบประมาณของกองทพัเรอื

มาบูรณะซอ่มแซมจนเป็นลกัษณะทีเ่ห็นในปัจจบุัน ภายในพระราชวังประกอบดว้ย 

ต าหนักเลอโชว่ถงั สถานทีป่ระทบัของพระนางฉือซไีทเฮา ต าหนักเริน่โชว่เตีย้น สถาน

ทีว่่าราชการของพระนางฉือซไีทเฮา ภเูขาว่านโสว้ซาน ทะเลสาบคนุหมงิ เกง๋พระหอม 

ต าหนักเรยีงเมฆ เตอ๋เหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลดัเลาะไปตามรมิทะเลสาบ

คนุหมงิตกแตง่ดว้ยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนักตา่งๆ อกีมากมาย พเิศษ!!! แถมรปู

ทา่นละ 1 ใบ (ฟรแีตง่ชุดโบราณ)  โปรดทราบ : เนื่องจากฤดหูนาวในแตล่ะปีนัน้ทะเลสาบ 

อวีเ้หอหยวน จะกลายเป็นน ้าแขง็และไมส่ามารถล่องเรอืได ้ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการน่ัง

เรอืชมววิ และยังคงเขา้เทีย่ว ชมอวีเ้หอหยวน ตามรายการปกต ิ

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซ ึง่เป็นจัตรุัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตรุัส

เทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้ 880 เมตร 

ทศิตะวันออกจรดทศิตะวนัตก 500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ

ประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตรุัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตรุัสใจกลางเมืองที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคญั ไดแ้ก ่ หอประตเูทยีนอนั

เหมนิทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตรุัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือ

เสาธงกลางจัตรุัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตรุสั มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวนัตก

ของจัตรุัส ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิห่งชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินี

ทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังม ี หอร าลกึทา่นประธานเหมาและหอ

ประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ จากนัน้เดนิสู ่ พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัย

จักรพรรดหิย่งเลอ่แห่งราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิ

และชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 500 ปีมี

ชือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ‘จือ่จิน้เฉงิ’ 

ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอื

คตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ ดงันัน้วังของบุตรแห่ง

สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถลว่งล า้เขา้ไปได ้ 

พเิศษ!!!! น าทา่นเขา้ชมหอ้งเก็บสมบตัจิกัรพรรด ิ เป็นหอ้งทีเ่ก็บของล ้าคา่ของ

ฮ่องเต ้ดา้นในเต็มไปดว้ยส ิง่ล ้าคา่ อาท ิเพ็ชร จวิเวอรร์ี ่เครือ่งเงนิเครือ่งทอง  ยังมหียก 

มรกต ไขมุ่ก มงกฎุทอง งาชา้ง และจุดเดน่ของหอ้งนี้มเีจดยห์ยก ทีห่นักกว่า 5,000 

กโิลกรัม และชมความงามของก าแพง 9 มงักร สรา้งขึน้ในปี คศ. 1756  ก าแพงมี

ความสงุ 1.2 เมตร และยาววกว่า 27 เมตร เป็นการแสลกัสามมติ ิท าดว้ยกระเบือ้งแกว้
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เกา้ส ีคลา้ยมังกรทีว่่ายอยู่ผนืทะเลอันกวา้งใหญ่  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  น าทา่นเทีย่วชมพพิธิภณัฑอ์าหารจกัรพรรต ิ 

หลงัจากน ัน้ ล ิม้รสอาหารฮอ่งเต ้ระหวา่งรบัประทานอาหาร ใหท้า่นไดช้มโชวแ์มนจู 

สมัผสักบัวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชนเผา่แมนจู   

งานเลีย้ง

แบบฮอ่งเต ้

พกัที ่ EASELF HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม รา้นบวัหมิะ – ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์– ก าแพงเมอืงจนี (ดา่นจวหียงกวน) – ถนนหวงัฝูจ ิง่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร    

 น าทา่นชม ยาบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้ น ้ารอ้นลวก เป็นทีพ่สิจูน์

สรรพคณุมาแลว้หลาย ๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่างกาย สามารถใช ้

ยานี้ทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้ น าทา่นเดนิทางสู ่ ทุง่ลาเวนเดอร ์ 1 ปี บาน

เพยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ สวยงามตระการตาเป็นรอ้ยๆไร่ บานสะพรั่งรอคอยการเก็บเกีย่ว 

อสิระใหท้า่นถา่ยภาพความงดงามของดอกลาเวนเดอร ์ 

(หมายเหต ุ : หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยจนท าใหด้อกไมไ้มอ่อกดอก หรอืออกดอกนอ้ย 

หรอืเนื่องจากสาเหตใุดๆ ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิ หรอืเปลีย่นโปรแกรมใดๆ ทดแทนให)้  

โปรดทราบ : หนา้หนาวไมส่ามารถเทีย่วชม ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ ได ้ จงึของดหรอืทดแทน

รายการตามความเหมาะสม 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคัน่เป็นชว่ง ๆ 

ของจนีสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ที่

ปรากฏในปัจจบุันสรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกนัการรุกรานจากพวกมอง

โกล และพวกเตริก์ หลงัจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกนัแตภ่ายหลงัก็

มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบุกฝ่าก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ มคีวาม

ยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย 

เชือ่กนัว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีได ้

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เป็ดปกักิง่ 

 น าทา่นสู ่ ถนนหวงัฝจู ิง่ ซึง่เป็นศนูยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีส่ดุของ

เมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัตา่งๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลาง

ความบนัเทงิมากมายทีจ่ะสรา้งสสีนัใหก้บัผูท้ีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดนิแห่งนี้เชญิทา่น

อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 

พกัที ่ EASELF HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่  ก าแพงเกา่ราชวงศห์มงิ – พพิธิภณัฑผ์ีเ่ซยีะ – ตลาดหงเฉยีว – รา้นหยก – ซอยหูถง
(น ัง่รถสามลอ้ชมววิ) – ตลาดรสัเซยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร    

 จากนัน้น าทา่นสู ่ ประตชูยั หรอืก าแพงเกา่ราชวงศห์มงิ เรยีกเป็นภาษาจนีวา่ประต ู

"เตอ๋เซิง่เหมนิ" ประตนูี้เมือ่กอ่นใชเ้วลาฮอ่งเตเ้สด็จไปสงครามก็จะออกจากเมอืงโดย

ใชป้ระตแูห่งนี้ สรา้งในสมัยราชวงศห์มงิ ซึง่มอีายุ 500 กว่าปี  พาทา่นสู ่พพิธิภณัฑผ์ี่

เซยีะ หรอืผีซ่วิ หรอืป่ีเซี๊ยะ ถอืเป็นสตัวเ์ทพชนดิหนึง่ และเป็นลกูตวัทีเ่กา้ของมังกร ผี่

เซยีะถอืเป็นสตัวด์รุา้ยชนดิหนึง่ แบ่งเป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมยีเรยีกว่า “ผี”่ สว่นเพศ

ผูเ้รยีกว่า “ซวิ”  โดยผีเ่ซี๊ยะตวัผูจ้ะหาทรัพย ์ สว่นตวัเมยีก็เฝ้าทรัพย ์ ดงันัน้ คนจนีจงึ

นยิมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู ่ ทีค่นจนีเชือ่ว่า ผีเ่ซยีะ สามารถน าเงนิทองและโชคลาภใหก้บัผู ้

เป็นเจา้ของและชว่ยเกบ็รักษาทรัพยท์ีห่ามาได ้น าทา่นสู ่ตลาดหงเฉยีว ตัง้อยู่ใจกลาง

ของเมอืงปักกิง่ หรอืทีเ่รยีกวา่ ตลาดมุกหงเฉียว เนื่องจากว่า ทีน่ี่เป็นศนูยก์ระจายสนิคา้

ทีเ่กีย่วกบัมุกทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคเหนือของประเทศจนี และของขายอืน่ๆๆมากมาย ยังมี

อาคารส านักงาน โรงแรม รา้นอาหาร ธนาคาร และส านักงานไปรษณียอ์กีดว้ย น าทา่น

แวะชมหยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก 
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แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย จากนัน้น าทา่นน ัง่สามลอ้ชมกรงุปกักิง่ เมอืงหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจนี ซึง่มี

ประวตักิวา่ 3,000 ปี หถูง เป็นชือ่เรยีก ตรอกซอกซอย สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์ยวน 

(ราวศตวรรษที ่ 13) มปีระวัตคิวามเป็นมาทีย่าวนาน มวีวิัฒนาการและการพัฒนามา

หลายรอ้ยปีแลว้ ส ิง่ปลกูสรา้งในหูถง้สว่นใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณทีเ่รยีกวา่ ซือ่

เหอย่วน เป็นลกัษณะบา้นชัน้เดยีวมลีานตรงกลาง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทัง้ 4 ทศิ 

ทางเดนิทีอ่ยู่ระหวา่งซือ่เหอยว่นกค็อื หูถง น่ันเอง ทา่นจะไดน่ั้งรถสามลอ้ชมเมอืง

โบราณ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณ **ใหท้า่นน ัง่สามลอ้ คนัละ 2 

ทา่น**      น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดงั

มากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย   

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เป็ดปกักิง่ 

พกัที ่ EASELF HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ ไรอ่งุน่ – พพิธิภณัฑไ์วนแ์ดง + หมูบ่า้นยุโรป – ปกักิง่ – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร    

 น าทา่นสู ่ ไรอ่งุน่ ภายในไร่จะมผีูเ้ชยีวชาญ อธบิายประวัตขิองไร่ และน าทา่นชมองุ่น

พันธุต์า่งๆนานาชนดิ หลงัจากนัน้ น าทา่นดขูบวนการผลติไวนช์นดิตา่งๆ ที่พพิธิภณัฑ์

ไวนแ์ดง ใหท้า่นไดล้ ิม้รสไวนด์า้นใน  หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่  หมูบ่า้นยโุรป  ทีเ่พิง่

สรา้งเสร็จเมือ่ปี 2007 ใหท้า่นไดช้มบา้นเรอืนทีต่กแตง่สไตลต์า่งๆ เชน่ ฝรั่งเศส, 

อเมรกิา,อติาลี,่โปรตเุกส เป็นตน้ ถอืเป็นจุดชมววิและสถานทีพ่ักผ่อนระดบั  4A มพีืน้ที่

โดยรวมกว่า 1,500 ไร่ (ทีป่ระกอบไปดว้ยไร่องุน่ โรงงานบ่มไวน ์และโรงกลัน่สรุา) 

พเิศษ!!! แถมฟรบีร ัน่ด ีทา่นละ 1ขวด (ปรมิาณ 100ML)   

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   สกุีม้องโก 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

17.05 น. อ าลากรุงปักกิง่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 615  

21.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร    

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

วนัที ่04 – 08 ต.ค. 60 29,900 33,400 33,400 6,000 

หมายเหต ุ

ใชว้ซีา่กรุป๊  VISA GROUP  เอกสารตอ้งไดก้อ่นลว่งหนา้ 15 วนั ไมเ่สยีคา่วซีา่ หากไดเ้อกสารหลงั 15 วนั

กอ่นเดนิทาง เสยีคา่วซีา่เพ ิม่  500 บาท     กรณีทีล่กูคา้มวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หกัคนื 1,000 บาท  
 หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆท ัง้ส ิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊ได ้  
ทางบรบิทัขอสวงนสทิธิ ์เก็บคา่วซีา่เพ ิม่ 500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์
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วนัที ่11 – 15 ต.ค. 60 29,900 33,400 33,400 6,000 

วนัที ่19 – 23 ต.ค. 60 30,900 34,400 34,400 6,000 

วนัที ่10 – 14 พ.ย. 60 29,900 33,400 33,400 6,000 

วนัที ่ 01 – 05 ธ.ค. 60   31,900 35,400 35,400 6,000 

วนัที ่27 – 31 ธ.ค. 60   32,900 36,400 36,400 6,000 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61   33,900 37,400 37,400 6,000 

วนัที ่31 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61   33,900 37,400 37,400 6,000 

 

ราคาจอยแลนด ์ทา่นละ 17,900 บาท  // ไมม่รีาคาเด็ก 

วนัหยุดและเทศกาลปีใหม ่ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

 

อายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ์ เก็บเพิม่จากราคาทวัร ์ 3,500 บาท 
***ราคานีร้วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่แลว้*** 

***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร*** 

**ราคานีร้วมคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่แบบกรุป๊แลว้** 
 

 ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่า

เทา้(ขอความรวมมอืทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม, ผเีซีย๊ะ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ดว้ย 

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

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) 

โปรดทราบ 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  ***ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

ไม่สามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมู่คณะ(กรุป๊)ได ้ตอ้งยืน่ค าขอวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดมิ 4 

วันท าการ  

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

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

8.รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9.น า้หนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมัไมจ่ ากดัจ านวน, คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย

การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรมัถา้น ้าหนักและขนาดของ

กระเป๋าสมัภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

10.คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% 

11.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ  //สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิ  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมัตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
 

หมายเหต ุ

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
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เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**วซีา่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี 1.5 X 2 น ิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์ หรอืรปูพร ิน้จาก

คอมพวิเตอร ์ หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสชุ่ดขา้ราชการ ชุดนกัศกึษา หรอืชุดครยุรบัปรญิญา  ตอ้งเห็นใบห ู 

หา้มใสส่รอ้ย หรอืเครือ่งประดบั หา้มใสแ่วน่ตาด า  

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

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 างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจ

มกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

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  

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.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

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

   อย่างนอ้ย2หนา้เต็ม   

          2.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 น ิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์หรอืรปูพร ิน้จาก 

           คอมพวิเตอร ์ หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสชุ่ดขา้ราชการ ชุดนกัศกึษา หรอืชุดครยุรบัปรญิญา  ตอ้งเห็นใบห ู 

     หา้มใสส่รอ้ย หรอืเครือ่งประดบั หา้มใสแ่วน่ตาด า  

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น 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 ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพ ิม่ตามความเป็นจรงิ   

 
 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
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............................................................................................................................. .................................

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

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

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

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

