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ปักกิง่ ก ำแพงหมื่นลี ้ จหียงกวน 5 วัน 3 คนื 

เดนิทำง พฤศจกิำยน 2562-เมษำยน2563  

 

 

 

 
รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพยีง 16,888.- 

เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) – ปักก่ิง(สนำมบินปักก่ิง แคปิตอลแอรพ์อรท์) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 
วนัท่ี 2   ปักก่ิง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง – หอฟำ้เทียนถำน – กำยกรรมปักก่ิง 
วนัท่ี 3   ศนูยผี์เซียะ – พระรำชวงัฤดรูอ้น – โรงงำนไขม่กุ – ART BEIJING FUN – ถนนหวงัฝู่ จ่ิง 
วนัท่ี 4.  ศนูยย์ำบวัหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจีหยงกวน – สวนผลไมต้ำมฤดกูำล-ศนูยห์ยก – ผำ่นชมสนำมกีฬำรงันกและสระวำ่ยน ำ้ 
วนัท่ี 5.  ศูนยผ์ลิตภัณฑย์ำงพำรำ – ชอ้ปป้ิงตลำดหงเฉียว – ปักก่ิง (สนำมบิน ปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนำมบินสวุรรณภูมิ) 

(TG615 :17.20 – 21.15 น.) 



วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์
พอรท์) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 

21.00 น. พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำร
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงใหก้บัทกุทำ่น 

23.50 น. ออกเดินทำงสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง – หอฟ้ำเทียนถำน – 
กำยกรรมปักกิ่ง 

05.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อรท์ สนำมบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริกำร ตอ้นรบักีฬำ
โอลิมปิก  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กวำ่แพนตำกอนข
อง สหรฐัอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงที่เขำ้ถึงจิตใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ตต่ิดสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหมท่ี่ช่วยลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร 
 หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง น ำท่ำนออกเดินทำงสู ่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีน  ปัจจุบนั
ปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกบัมณฑล หลงัจำกปักก่ิงไดร้บักำร
จดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันำ
อย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเช่ือ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหนำ้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบันนีปั้กก่ิงมีถนนที่สลบักัน ตึกสูงๆ โดยไม่
เพียงแตร่กัษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองที่ทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติ่มซ ำ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่เป็นจตัรุสัที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยูใ่จกลำงกรุงปักก่ิง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจุประชำกรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรุสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสัใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัรุสั อนสุำวรียว์ีรชนใจกลำงจตัรุสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวนัตกของจตัรุสั ตลอดจน 
พิพิธภณัฑก์ำรปฏิวตัิแห่งชำติและพิพิธภณัฑป์ระวตัิศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้งัมี หอร ำลกึ
ทำ่นประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรอืเฉียนเหมิน  

 

 
 น ำท่ำนเดินสู่ พระรำชวังกู้กง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มิง เป็นทัง้บำ้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

รำชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวตัิศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ 



หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึง่ว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลวำ่ ‘พระรำชวงัตอ้งหำ้ม’ เหตทุี่เรียกพระรำชวงัตอ้งหำ้ม 
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสรำ้งวงัวำ่ จกัรพรรดิเปรยีบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ำ้เขำ้ไปได ้

 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 น ำท่ำนเดินทำงสู ่หอฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยู่ทำงทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึ่งจกัรพรรดิแห่ง
รำชวงศห์มิง และรำชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำ ในระยะยำ่งเขำ้ฤดหูนำวถึงเดือนอำ้ยตำมจนัทรคติทกุปี พระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อใหก้ำรเก็บเก่ียวไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนกัหวง
ฉงอี่และลำนหยวนชิว เป็นตน้  

 

 
 น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชวก์ำยกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักก่ิงเป็นกำรแสดง

ผสมผสำน ทัง้หวำดเสยีวและตื่นเตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกตำ่งกนัไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น 
เช่น โชวห์มนุจำน โชวค์วงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้ 



 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิง่) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทียบเทำ่  4 ดำว 

วันที ่3 
ศูนยผ์ีเซยีะ – พระรำชวังฤดูร้อน – โรงงำนไข่มุก – ART BEIJING FUN – 
ถนนหวังฝู่จิง่ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 

น ำทำ่นแวะศูนยผี์เซ๊ียะ  เครือ่งรำงของขลงัตำมควำมเช่ือเรือ่งโชคลำภของชำวจีน  น ำทำ่นเดินทำงสู ่ พระรำชวังฤดูร้อนอวี้
เหอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่ำงจำกตวัเมืองปักก่ิงประมำณ 15 กิโลเมตร 
พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซี
ไทเฮำไดน้ ำงบประมำณของกองทพัเรือมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะที่เห็นในปัจจุบนั ภำยในพระรำชวงัประกอบดว้ย 
ต ำหนกัเลอโช่วถงั สถำนท่ีประทบัของพระนำงฉือซีไทเฮำ ต ำหนกัเริน่โช่วเตีย้น สถำนท่ีวำ่รำชกำรของพระนำงฉือซีไทเฮำ ภเูขำ
ว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต ำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลดัเลำะไปตำมริม
ทะเลสำบคนุหมิงตกแตง่ดว้ยภำพวำดตำ่งๆ) และต ำหนกัตำ่งๆ อีกมำกมำย 

 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (เมนูพิเศษ  บุฟเฟตเ์จงกิสข่ำน) 

 น ำท่ำนแวะชม ศูนยไ์ข่มุก ให้ท่ำนได้ชมและเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ท  ำมำจำกไข่มุก อำทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก  และ
เครื่องประดับที่ใช้ไข่มุกใรกำรตกแต่งให้สวยงำม  เป็นต้น  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ย่ำน  ART BEIJING FUN  มีพืน้ที่โดยรวม 
146000 ตร. ยำ่นนีส้รำ้งตำมโครงกำรเมืองสถำนท่ีส ำคญัทำงวฒันธรรมใหมแ่ละสรำ้งเสรมิประสบกำรณชี์วิตแบบจีน”ส ำหรบั
กำรปฏิบตัิกำรฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยงัมีแนะน ำแบรนดข์องนำนำชำติแบรนดข์องแฟชั่นและแบรนดจี์นทนัสมยัอย่ำง
รำ้นหนงัศือ PageOne รำ้นอำหำร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL รำ้นกำแฟ STARBUCK Reserve Tevana น ำทำ่นสู ่ถนน



หวังฝูจ่ิง ซึ่งเป็นศนูยก์ลำงส ำหรบักำรชอ้ปป้ิงที่คึกคกัมำกที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้หำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดงัต่ำงๆ และ
รำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศนูยก์ลำงควำมบนัเทิงมำกมำยที่จะสรำ้งสสีนัใหก้บัผูท้ี่มำจบัจ่ำยบนถนนคนเดินแหง่นีเ้ชิญทำ่นอิสระชอ้ป
ป้ิงตำมอธัยำศยั 

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำร  
ที่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL    หรอืเทียบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วันที ่4 
ศูนย์ยำบัวหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน – สวนผลไม้ตำม
ฤดูกำล-ศูนยห์ยก – ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสระว่ำยน ำ้ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนเข้ำฟังบรรยำย ยำบัวหิมะ ที่สรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม ้น ำ้รอ้นลวก เป็นที่พิสูจนส์รรพคุณมำแลว้หลำย ๆ 

เหตกุำรณท์ี่เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้ำ่งกำย สำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรอืแสบรอ้นได้ น ำท่ำนเดินทำงสู ่ก ำแพง
เมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีปอ้มคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบรำณ สรำ้งในสมยัพระเจำ้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก 
ก ำแพงสว่นใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจบุนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนักำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติรก์ 
หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงตอ่อีกหลำยครัง้ดว้ยกนัแตภ่ำยหลงัก็มีเผำ่เรร่อ่นจำกมองโกเลยีและแมนจูเรยีสำมำรถบกุฝ่ำ
ก ำแพงเมืองจีนไดส้  ำเรจ็ มีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลำงดว้ย เช่ือ
กนัวำ่ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนไดก้ ำแพงอำคำรดเูหมือนฟองน ำ้ที่เคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลำ 
สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผน่ดินไหวได ้



 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นแวะชม สวนผลไม้ตำมฤดูกำล ใหท้่ำนไดช้ม และถ่ำยรูปกบัสวนผลไมต้ำมอธัยำศยั โดยในแตล่ะเดือนจะมีผลไมใ้ห้
ทำ่นไดเ้ที่ยวชมแตกตำ่งกนัไป  ถำ้เป็นช่วงเดอืนกมุภำพนัธ-์เมษำยน เป็นสวนสตรอเบอรี ่ เดือนพฤษภำคม-มิถนุำยน เป็นสวน
เชอรรี่ เดือนกรกฏำคม-สิงหำคม สวนลกูทอ้หรือสวนแอปเป้ิล  เดือนกนัยำยน-ตุลำคม เป็นสวนลกูพลบั ) หมำยเหต ุ: หำก
สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย..มีผลท ำใหท้ำงสวนผลไมป้ระกำศปิดไม่ใหน้กัท่องเที่ยวเขำ้ชม...ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน 
และเปลี่ยนเป็นรำยกำรเที่ยว พิพิธภณัฑภ์ำพ3 มิติแทน  น ำท่ำนแวะชม หยก ที่มีคณุภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้
ท่ำนไดเ้ลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลที่มีช่ือเสียง  น ำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอ
ลิมปิครังนก สนำมกีฬำโอลมิปิครงันกออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตำมรอยสนำม
กีฬำช่ือดงัของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยต่อสิ่งแวดลอ้ม ในสนำมจุได ้91 ,000 ที่นั่ง ใชจ้ัดพิธีเปิด-ปิดกำร
แขง่ขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกบั “รงันก”ที่มีโครงตำขำ่ยเหล็กเหมือนก่ิงไม ้เพดำนและผนงัอำคำรท่ีท ำดว้ย
วสัดโุปรง่ใส อฒัจนัทรม์ีลกัษณะรูปทรงชำมสแีดง ดคูลำ้ยกบัพระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน ซึง่ใหก้ลิน่อำยงดงำมแบบตะวนัออก 
ผำ่นชมสระวำ่ยน ำ้แหง่ชำติ สระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สรำ้งขึน้เหนือจินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ำ้สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่” ซึง่ PTW and 
Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท ำเป็นโครงรำ่ง เนน้ใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยเ์พื่อใหด้เูหมือนน ำ้ที่สดุ และใชเ้ทคโนโลยี
จำกงำนวิจยัของนกัฟิสกิสจ์ำก Dublin’s Trinity College 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วันที ่5 
ศูนยผ์ลิตภัณฑย์ำงพำรำ – ช้อปป้ิงตลำดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนำมบนิ ปักกิ่งแคปิ
ตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนำมบนิสุวรรณภมูิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 เขำ้ชมศนูยส์ินคำ้ ผลิตภัณฑจ์ำกยำงพำรำ เป็นในลกัษณะสินคำ้ที่แปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคำ้เพือสขุภำพพรอ้ม

วิทยำกรบรรยำยสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดหงเฉียว ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้แบรนเนม และสินคำ้
COPY ยี่หอ้ดงัมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอื่นๆอีกมำกมำย 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร   (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 
 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นออกเดินทำงสู ่สนำมบิน 

17.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนำมบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 



อัตรำค่ำบริกำร : ปักกิ่ง ก ำแพงหมืน่ลี ้จหียงกวน 5 วัน 3 คนื โดยกำรบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 28 พ.ย.-02 ธ.ค.62 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 04-08 ธ.ค.62 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 7,888.- 

วนัท่ี 06-10 ธ.ค.62 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 7,888.- 

วนัท่ี 20-24 ธ.ค.62 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 7,888.- 

วนัท่ี 26-30 ธ.ค.62 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,000.- 8,888.- 

วนัท่ี 17-21 ม.ค.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 07-11 ก.พ.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 14-18 ก.พ.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 21-25 ก.พ.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 06-10 มี.ค.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 12-16 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 13-17 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 19-23 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 20-24 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 26-30 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 27-31 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 03-07 เม.ย.63 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,000.- 6,888.- 

รำคำเดก็ทำรก(อำยุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทำงกลับ) ท่ำนละ 5,900.- รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ(ไม่รวมวีซ่ำจีน) 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำเดีย่ว ท่ำนละ 1,800 บำท 
**พเีรียดเดนิทำงตั้งแต่ 1ม.ค.63 เป็นต้นไปค่ำวีซ่ำเดีย่วจำกเดมิ 1,650 บำทปรับเป็น 1,800 บำท** 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทำ่น/ทริป 
กรณีเดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี บรบิรูณ ์นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัคิดคำ่บรกิำรเพิ่ม ทำ่นละ 3,000 บำท 

 
อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทำงไทยเทำ่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 



 

 เงือ่นไขกำรให้บริกำร 

1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทำง 
4.  กำรยกเลิกและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรจำ่ยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ
คำ่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจำกคำ่ตั๋วเป็นกำรเหมำจำ่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้           
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมมี่หวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
4.  คำ่อำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
5.  คำ่รถรบัสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 



 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. คำ่ธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซำ่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ทำ่นละ 1,800บำท 

          **ส ำหรบักรุ๊ปท่ีเดินทำงตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 63 เป็นตน้ไป ปรบัคำ่วีซ่ำจีนเดี่ยวจำกเดมิ 1650 
บำทเป็น 1,800 บำท *** 

3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ในกรณีท่ีน ้ำหนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 20 
กิโลกรมั/ทำ่น 1 สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบนิก ำหนด 

4. คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องด่ืม , ค่ำอำหำรท่ีสั่ งเพิ่มเอง, ค่ำ

โทรศพัท,์ คำ่ซกัรีดฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรือคนตำ่งดำ้ว 
8. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อำจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำต ิ

เหตกุำรณไ์ม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคำ่บรกิำรท่ีทำ่นไดช้  ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตั๋วเคร่ืองบนิตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  ำหรับ
คำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนี ้โดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้  

10. ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทำงบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส ำหรับผู้ทีม่ีควำมประสงคต้์องกำรขอยืน่วซ่ีำเดีย่ว 
เอกสำรในกำรยืน่วีซ่ำจีนส ำหรับผู้ทีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซำ่เด่ียวคำ่บรกิำรดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดำ 4 วนัท ำ 1,800 บำท  

- ย่ืนดว่น 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสือเดนิทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์มช่  ำรุด 
2. หนงัสือเดนิทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สีขำวเดด็ขำด เชน่ เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทำ่นัน้ก่อนกำรสง่เอกสำรย่ืนวีซำ่ 



4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 
5. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต  ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง , ส ำเนำสูติบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสืออนญุำตใหเ้ดนิทำง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  ำงำน 

ญำติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ท่ีท ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำให้ขอ้มูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอย่ำงตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนำ้ก่อนย่ืนวีซำ่ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อยำ่งนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดนิทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้
บรษิัททวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำร
ท ำวีซำ่ทำ่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเวน้วีซ่ำในรำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหวำ่งเดนิทำง ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
 - หำกไม่ไดท้  ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงตำ่งดำ้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทำงของคนอเมรกินั จำ่ยเพิ่ม 5,500 บำท  

2.  หนงัสือเดนิทำงของคนตำ่งชำตอ่ืินๆ จำ่ยเพิ่ม  1,900 บำท 
ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนตนิำ่(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรท่ีตอ้งเตรียม   



1.พำสปอรต์ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต  ่ำกว่ำ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และ
ตรำเขำ้-ออกอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ  ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สีขำวเดด็ขำด เชน่ เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำ

ประทบัรำ้นท่ีแปล 
 
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยำว หรือแตง่หนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พ่ือย่ืนท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์
 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ทีต่้องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ  
ย่ืนวีซำ่ดว่น 2 วนั เสียคำ่ใชจ้ำ่ยเพิ่มทำ่นละ  1,125 บำท  
 
[ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้ำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำดว่นได้] 

 

**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยืน่วซ่ีำโดย
ไม่แจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มนัโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึ่งทำง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจรงิ  
 
 



**สถำนทตูจนีมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเข้ำจนี กรุณำกรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ำมำรถติดต่อทำ่นได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทตูจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทำ่น) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 
** ถำ้เอกสำรส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษัิทอำจมีกำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จงึขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เครง่ครดั) 


