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CHINA 
 ปกักิ�ง โปรโมช ั�น สบาย สบาย  
โดยสายการบนิไทย (TG) 

 5 วนั 3 คนื 
 
 ไฮไลท ์ทวัร ์ปกักิ�ง โปรโมช ั�น สบาย สบาย  

• ชมกาํแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 ส ิ�งมหศัจรรยข์องโลก 
• ชมความงดงามและยิ�งใหญ ่พระราชวงักูก้ง และ พระราชวงัฤดรูอ้น 
• น ั�งสามลอ้หถูง ชมเมอืงเกา่  
• ลิ>มรสอาหารขึ>นชื�อ...เมนพูเิศษ เป็ดปกัก ิ�งและ สกุ ี>มองโกล 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ปกัก ิ�ง 
21.00. น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิเคานเ์ตอร ์D สายการบนิ ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที� คอยให ้

การตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
23.59 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปักกิ�ง โดยเที�ยวบนิที� TG674 

 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ปักกิ�ง  
(TG674/23.59-05.40) 

       
         

 

2 ปักกิ�ง – จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวังกูก้ง – หอฟ้า
เทยีนถาน  �  �  �  

YITEL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 ผลติภณัฑย์างพารา – นั�งสามลอ้ซอยหถูงชมเมอืง – 

พระราชวังฤดรูอ้น –ศนูยใ์บชา– ถนนหวังฝู่ จ ิ�ง 
�  �  �  

 YITEL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 
4 

ศนูยห์ยก – กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน –ศนูยย์าบวัหมิะ 

ผา่นชมสนามกฬีารังนกและสระวา่ยนํNา – ตลาดรัสเซยี 
�  �  �  

YITEL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 
5 

ปักกิ�ง – กรงุเทพฯ (TG675/06.50 – 11.05) อาหารเชา้
เป็นอาหารกลอ่ง 

    
 

 
หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี ทา่นละ 1,500 บาท. 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**เด็กอายตุํ�ากวา่ 18ปี บรบิรูณ์เก็บเพิ�มทา่นละ 3,000 บาท จากราคาทวัร*์* 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

ที�น ั�งบนเครื�อง  
แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ั>งขาไป-ขากลบั 

นํ >าหนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั30 กก. 
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วนัที�สองของการเดนิทาง 
ปกัก ิ�ง – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – หอฟ้าเทยีนถาน  
04.45น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิ�ง สนามบนินีNไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพื�อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  

2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่กวา่แพนตากอ
นของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางที�เขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการ
ออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื�อชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิสกาย
ไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรมใหม่ที�ชว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงปักกิ�ง เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีื�อย่อวา่ จงิ ตั Nงอยู่ที�
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที�ราบหวาเป่ย ชื�อเดมิคอื จี� สมัยชนุชวิจา้นกัaวเป็นเมืองหลวงของแควน้ยัน สมัย
ราชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ชิNอยันจงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตั Nงแต่สมัยราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ 
สาธารณรัฐจนี เคยใชช้ื�อจงต ูตา้ต ูเป่ยผงิและเป่ยจงิ เริ�มตั Nงเป็นเมอืงตั Nงแตปี่ 1928 ปัจจบุัน แบง่เป็น 16 เขตและ 
2 อําเภอ เป็นนครที�ข ึNนตรงตอ่สว่นกลาง พืNนที�ทั�วนครเป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นครปักกิ�งเป็นศนูยก์าร 
เมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั�วประเทศจนีและก็เป็นเมอืงทอ่งเที�ยวที�มี
ชื�อดงัทั Nงในประเทศจนีและในโลก ปัจจบุนัปักกิ�งเป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึ�ง
มฐีานะเทยีบเทา่กบัมณฑล หลังจากปักกิ�งไดรั้บการจัดตั Nงเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 
โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที� 20 เมอืงปักกิ�งไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชื�อ มกีารเปลี�ยนแปลง
จากหนา้มอืเป็นหลงัมอื ปัจจุบันนีNปักกิ�งมถีนนที�สลับกัน ตกึสงูๆ โดยไม่เพยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ และยัง
แสดงถงึสภาพเมอืงที�ทนัสมัย กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร ใกลส้นามบนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึ�งเป็นจัตรัุสที�มขีนาดใหญ่ที�สดุในโลก จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ ตั Nงอยู่ใจ

กลางกรุงปักกิ�ง ความยาวตั Nงแต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืNนที�
ทั NงสิNน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตรัุสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตรัุส
ใจกลางเมอืงที�ใหญ่ที�สุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมที�มคีวามสําคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอันเหมนิที�
ตั Nงอยูท่างทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชน
ใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัตแิห่งชาตแิละ
พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝั�งตะวันออก นอกจากนีNทางดา้นทศิใตยั้งม ีหอรําลกึทา่นประธานเหมาและ
หอประตเูจิNงหยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ ใหท้า่นเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึNนในสมัยจักรพรรดหิย่งเลอ่แห่ง
ราชวงศห์มงิ เป็นทั Nงบา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทั NงสิNน 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ี�
มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มชี ื�อในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชี ื�อเรยีกอกีอย่างหนึ�งวา่ 
‘จื�อจิNนเฉงิ’ ซึ�งแปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุี�เรยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื�องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้ง
วังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแห่งสวรรค ์ดังนัNนวังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ที�ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดา
สามัญไมส่ามารถลว่งลํNาเขา้ไปได ้

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตั Nงอยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิ�ง มเีนืNอที�ทั Nงหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ�ง
จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นที�บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ยตาม
จันทรคติทุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที�นั�นเพื�อใหก้ารเก็บเกี�ยวไดผ้ลอุดม 
ประกอบดว้ยตําหนักฉเีหนยีนเตีNยน ตําหนักหวงฉงอี�และลานหยวนชวิ เป็นตน้  

คํ�า รบัประทานอาหารเย็นที�ภตัตาคาร 

ที�พกั เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที�สามของการเดนิทาง 
ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – น ั�งสามลอ้ซอยหถูงั ชมเมอืง – ศนูยใ์บชา – พระราชวงัฤดรูอ้น –– 
ถนนหวงัฝู่ จ ิ�ง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
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 เขา้ชมศูนยส์นิคา้ ผลติภณัฑจ์ากยางพารา เป็นในลักษณะสนิคา้ที�แปรรูป เชน่ หมอน ที�นอน และสนิคา้เพื�อ
สขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภัณฑจ์ากนัNนนําท่าน น ั�งสามลอ้ ชมกรุงปักกิ�ง เมอืงหลวงของ
สาธารณะรัฐประชาชนจนี ซึ�งมปีระวัตกิว่า 3,000 ปี มปีระวัตขิองชาวเมอืงดั Nงเดมิกล่าวว่า “ไม่เขา้หูถง เหมอืน
ไม่ไดไ้ปปักกิ�ง” หูถง้ เป็นชื�อเรยีก ตรอกซอกซอย สรา้งขึNนในสมัยราชวงศห์ยวน (ราวศตวรรษที� 13) มปีระวัติ
ความเป็นมาที�ยาวนาน มวีวิัฒนาการและการพัฒนามาหลายรอ้ยปีแลว้ “หูถง้” สว่นใหญ่หันทศิทางในแนวจาก
ตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมคีวามกวา้งไม่เกนิ 9 เมตร สิ�งปลกูสรา้งใน “หูถง้” สว่นใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณที�
เรียกว่า “ซื�อเหอย่วน” เป็นบา้นชั Nนเดยีวมลีานตรงกลาง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทั Nง 4 ทศิ ทางเดนิที�อยู่ระหว่าง 
“ซื�อเหอยว่น” ก็คอื “หถูง้” นั�นเอง 

 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นสู ่ศนูยใ์บชา ชมิชาอวูห่ลงของปักกิ�ง และชาที�มชี ื�อเสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ
นําท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวี>เหอหยวน ตั Nงอยู่ในเขตชานเมืองดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง
ปักกิ�งห่างจากตัวเมอืงปักกิ�งประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นอวีNเหอหยวนเดมิเป็นสวนฤดรูอ้นและสวน

ดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซี
ไทเฮาไดนํ้างบประมาณของกองทัพเรอืมาบรูณะซอ่มแซมจนเป็น
ลักษณะที�เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดว้ย ตําหนัก
เลอโชว่ถัง สถานที�ประทบัของพระนางฉือซไีทเฮา ตําหนักเริ�นโช่
วเตีNยน สถานที�ว่าราชการของพระนางฉือซไีทเฮา ภูเขาว่านโส ้
วซาน ทะเลสาบคนุหมงิ เกง๋พระหอม ตําหนักเรยีงเมฆ เตอ๋เหอห
ยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคุนหมิ
งตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และตําหนักต่างๆ อกีมากมาย นํา
ท่านสู่ ถนนหวงัฝูจ ิ�ง ซึ�งเป็นศูนย์กลางสําหรับการชอ้ปปิN งที�
คกึคกัมากที�สดุของเมอืงหลวงปักกิ�งรวมทั Nงหา้งสรรพสนิคา้ชื�อดัง

ตา่งๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลางความบนัเทงิมากมายที�จะสรา้งสสีนัใหก้บัผูท้ี�มาจับจ่ายบนถนนคนเดนิแห่ง
นีNเชญิทา่นอสิระชอ้ปปิNงตามอธัยาศยั 

คํ�า รับประทานอาหารเย็นที�ภัตตาคาร 

ที�พกั เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั YITEL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง 
ศนูยห์ยก – กาํแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – ศนูยย์าบวัหมิะ  – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระ
วา่ยนํ >า – ตลาดรสัเซยี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

 นําท่านแวะชม หยก ที�มคีุณภาพและมชีื�อเสยีงของประเทศจนี ให ้
ท่านไดเ้ลอืกซืNอ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที�มี
ชื�อเสยีง นําท่านเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็น
กําแพงที�มป้ีอมคั�นเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระ
เจ า้จิaนซีฮ่อง เต ้
เ ป็ น ค รัN ง แ ร ก 
กําแพงส่วนใหญ่
ที� ป ร า ก ฏ ใ น
ปัจจุบันสรา้งขึNน

ในสมัยราชวงศห์มงิ ทั NงนีNเพื�อป้องกันการรุกรานจากพวกมอง
โกล และพวกเตริ์ก หลังจากนัNนยังมีการสรา้งกําแพงต่ออีก
หลายครัNงดว้ยกันแตภ่ายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและ
แมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากําแพงเมอืงจนีไดส้ําเร็จ มคีวามยาว
ทั Nงหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เชื�อกันวา่ หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมอืงจนีไดกํ้าแพง
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อาคารดเูหมอืนฟองนํNาที�เคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั�นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้
 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเขา้ฟังบรรยาย ยาบวัหมิะ ที�สรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้นํNารอ้นลวก เป็นที�พสิจูน์สรรพคุณมาแลว้
หลาย ๆ เหตกุารณ์ที�เกดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่างกาย สามารถใชย้านีNทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้นํา
ทา่น ผา่นชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิครงันก สนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาว
สวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชื�อดังของโลก “โคลอสเซี�ยม” พยายามให ้
เอืNออํานวยต่อสิ�งแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ที�นั�ง ใชจั้ดพิธเีปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก2008 มลีักษณะ
ภายนอกคลา้ยกับ “รงันก”ที�มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ�งไม ้เพดานและผนังอาคารที�ทําดว้ยวัสดุโปร่งใส 
อฒัจันทรม์ลีกัษณะรูปทรงชามสแีดง ดคูลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึ�งใหก้ลิ�นอายงดงามแบบตะวันออก 
ผา่นชมสระวา่ยนํNาแหง่ชาต ิสระวา่ยนํNาแหง่ชาต ิสรา้งขึNนเหนอืจนิตนาการคลา้ย “กอ้นนํNาสี�เหลี�ยมขนาดใหญ่” ซึ�ง 
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พื�อใหด้เูหมอืน
นํNาที�สดุ และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาด
รสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปปิNงของ COPY ยี�หอ้ดงัมากมาย ทั Nงกระเป๋า เสืNอผา้ รองเทา้ และอื�นๆอกีมากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า 
รบัประทานอาหารเย็นที� ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ เป็ดปกักิ�ง 
 

    ที�พกั เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั YITEL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง 
ปกัก ิ�ง – กรงุเทพ ฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ( อาหารกลอ่ง ) 

02.30 น. MORNING CALL 

03.50 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

06.50 น. อําลากรุงปกักิ�ง เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� TG675 

11.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิโดย สวสัดิaภาพ 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1.บรษัิทฯ มสีทิธิ|ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีN เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละ

อื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึNนทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิNนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ|และ

จะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัNงส ิNน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจาก

มสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนีNเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัNงหนึ�ง หลังจากได ้

สํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการ

นีNอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีNคดิตามราคาตัaวเครื�องบนิในปัจจบัุน หากราคาตัaวเครื�องบนิปรับสงูขึNน บรษัิทฯ สงวน

สทิธิ|ที�จะปรับราคาตัaวเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 

เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะ

ดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับ

คา่บรกิารนัNนๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ|ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัNงส ิNนแทน

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัNน 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความ

ลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัNงสิNน แตทั่NงนีNทางบรษัิทฯ

จะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ|การจัดหานีNโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  

10.เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิa ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจํา

คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ั>งส ิ>น และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ>นจากทา่นเป็น

จํานวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัcวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั>ง 
มฉิะน ั>นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั>งส ิ>น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั>งนี>ข ึ>นอยูก่บัสภาวะอากาศ

การจราจรและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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ปกักิ�ง โปรโมช ั�น สบาย สบาย 5 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิไทย 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

 

พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

วนัที� 07 – 11 มนีาคม 2561 16,991.- 19,991.- 19,991.- 3,999 

วนัที� 09 – 13 มนีาคม 2561 17,991.- 20,991.- 20,991.- 3,999 

วนัที� 15 – 19 มนีาคม 2561 18,991.- 21,991.- 21,991.- 3,999 

วนัที� 18 – 22 พฤษภาคม 2561 17,991.- 20,991.- 20,991.- 3,999 

วนัที� 26 – 30 พฤษภาคม 2561 18,991.- 21,991.- 21,991.- 3,999 

วนัที� 08 – 12 มถินุายน 2561 15,991.- 18,991.- 18,991.- 3,999 

วนัที� 15 – 19 มถินุายน 2561 16,991.- 19,991.- 19,991.- 3,999 

วนัที� 22 – 26 มถินุายน 2561 16,991.- 19,991.- 19,991.- 3,999 

 “จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัcว กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย” 

“ราคานี>สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั>น” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น*** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม จา่ยทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ** 
** ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี 1,500 บาท ** 

ราคาเด็กตํ�ากวา่ 18 ปี เก็บเพิ�มจากคา่ทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท 

 

โปรดทราบ : รา้นที�ระบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+ผลติภณัฑบ์วัหมิะ,ศนูยช์าจนี,ผลติภณัฑ์

ยางพาราและศนูยห์ยกซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึตอ้งเรยีน

ใหก้บันกัทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึ�งจะใชเ้วลารา้นละ 60 – 

90 นาท ีซื>อหรอืไมซ่ื>อข ึ>นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั>งส ิ>น (หากทา่นใด

อยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาที�รา้นกาํหนด...และไมเ่ขา้รว่มกจิกรรมที�ทางรา้นจดัไวใ้หข้อสงวนสทิธิaเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัNงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึNนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัaวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัNง มฉิะนัNนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั NงสิNน 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
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 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั Nงหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ|เก็บคา้ใชจ้า่ยทั Nงหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั Nงหมดเนื�องจากคา่ตัaวเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินัNนๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึNนไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนี>รวม 

1. คา่ตัaวเครื�องบนิไป-กลบั ชั Nนประหยัด 

2. คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื>อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบี>ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบี>ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํNามัน  

9. นํ >าหนกัสมัภาระทา่นละ ไมเ่กนิ 30กโิลกรมั เทา่น ั>น  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึNนเครื�องไดท้า่นละ 1 

ชิNนนํNาหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํNาหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นที�เกนิตามที�สายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนี>ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํNาหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํNาหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ 
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3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทา่นละ200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซี่าเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500  บาท 

          -วซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊ ) อตัราคา่วซีา่ดงักลา่วสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์

ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ั>น (ใชสํ้าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้งสง่เอกสาร

ลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง) หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีาร

ประกาศยกเลกิหรอืระงบัการทําวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆท ั>งส ิ>น ทํา

ใหไ้มส่ามารถยื�นวซีา่กรุป๊ได ้  ทางบรบิทัขอสวงนสทิธิa เก็บคา่ใชจ้า่ยที�

ข ึ>นตามจรงิ  

         โปรดทราบ ....ผูท้ ี�มคีวามประสงค ์ยื�นคําขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ 

(กรุป๊) ที�เคยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี>ต ั>งแต ่ปี 2014 เป็นตน้

มา ไมส่ามารถยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊)ได ้ตอ้งยื�นวซี่าจนีแบบเดี�ยว

เทา่น ั>น และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการเดมิ 4 วนัทําการ 

         1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.

เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 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  

        -วซีา่เดี�ยว ยื�นจากสถานฑตูจนีที�ไทย  

        กรณีที�เจา้หนา้ที�ดําเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไม่สามารถ

นําไปใชก้ับการเดนิทางครัNงอื�นๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ|ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีN เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึNนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิNนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ|และจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�

ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั NงสิNน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนีNเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัNงหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีNอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีNคดิตามราคาตัaวเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัaวเครื�องบนิปรับสงูขึNน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ|ที�จะปรับราคาตัaว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิารทวัรอ์ื�น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัNนๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ|ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั NงสิNนแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัNน 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั NงสิNน แตท่ั NงนีNทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิ|การจัดหานีNโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ| ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทั NงสิNน และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�

เกดิขึNนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัaวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครั Nง มเิชน่นัNนทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั NงสิNน 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีเดี�ยว สําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายุการใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่

ชาํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิNว พืNนหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้ม

ยิNมเห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สืNอขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา 

หรอืชดุขา้ราชการ และตอ้งไม่ใชส่ติ�กเกอร ์หรอืรูปปริNนจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัNนกอ่นการสง่เอกสาร

ยื�นวซีา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีที�เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษาสถานที�ทํางานตําแหน่งงานที�อยูปั่จจุบนัที�อยู่ที�ทํางานญาตทิี�ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นที�ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดงันัNนกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยน

ระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ|ของสถานทตู และบางครัNงบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 
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12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัNน 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจาก

ผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ�ม 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม 100 บาท 

 - เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ที�มอีายุการใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิNว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นที�แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี> 

1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ที�ถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปที�ปริNนจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยื�นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ >ามนัโลกที�มกีารปรบัราคาสูงขึ>น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

นํ >ามนัขึ>นในอนาคต ซึ�งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิaเก็บคา่ภาษนํี >ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
 

 

**เนื�องจากสถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี>** 
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เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั>งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ� โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่   
�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส 
.................................................................................................................................... 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 
ที�อยูปั่จจบัุน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................
..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น
........................... 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์
ใหญ)่…………………………………………………………….. 
ตําแหน่งงาน
................................................................................................................................ 
ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
................................................................................................................................................
...........................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 
(สําคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่�ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวนัที�..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที�
..............................เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม�่ ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมื�อวนัที�........................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที�..............................
เดอืน.............................ปี................................. 
รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION.................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................... 
RELATION.................................................................................................................................. 
หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ 
ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทั NงนีNเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นีN  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 

 
 

 

 

 

 


