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NEW YEAR 2019!!! 

[B]: BIG Winter Ski Beijing - Chengde 6D/ 4N 
เยอืนดนิแดนมงักร ... กรงุปักกิง่ – เฉนิเตอ๋ 

สิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7ของโลก (บนิกลางคืน...ถงึเชา้) BY TG 674/615 

 

 

 

 

6วนั 4คนื โดยสายการบนิไทย TG 674/615 
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บริษัทฯ มีความยินดีเสนอโปรแกรมพิเศษน าท่านเยือนแดนมงักรนครแห่งประวติัศาสตรค์น้หา ความ

มหศัจรรยห์ลงัมา่นไมไ้ผ่ของพระนางซูสีไทเฮาท่ีสถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

 

พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง พระราชวงัโบราณมรดกโลก และทอ้งพระโรงอันงดงามตระการตาใน

เขตพระราชฐานตอ้งหา้ม 

ก าแพงเมืองจนี(ด่านจยีงกวน) ช่ืนชมกบัทศันียภาพอนักวา้งไกลบนก าแพงเมืองจีนมรดกโลก และเป็น 

1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์ยาวนับหมื่นล้ี 

หอฟ้าเทียนถาน    ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นท่ีบชูาและบวงสรวงเทวดาฟ้า  

เมืองเฉิงเตอ๋  เป็นเมืองเล็กๆ เน้ือท่ีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร พลเมือง 1 ลา้น

คนเศษ เป็นสถานท่ีแปรพระราชฐานฤดูรอ้น สมยัรารชวงศชิ์ง หลงัจาก

ชาวแมนจยูึดครองประเทศจีนและตั้งเมืองปักก่ิงเป็นเมืองหลวง  

วดัฝูหนิงซ่ือ  ตั้งอยูภ่าคเหนือของเมือ’เฉินเต๋อ เป็นพระพุทธแกะสลกัจากไม ้5 ตน้

รวมเป็นองคเ์จา้แมก่วนอิม-อวโลกิเตศวรท่ีงดงามมาก และสูงท่ีสุดใน

ประเทศจีน 

จากน้ันใหท่้านต่ืนตากบัการแสดงกายกรรมปักก่ิง และล้ิมรสเป็ดปักก่ิง+ไวนแ์ดง, สุก้ีมองโกล อิสระ

ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของนครปักก่ิง และของท่ีระลึกต่างๆ อยา่งจุใจ พรอ้มบริการ อนัเป็นมาตรฐาน 

   

วนัศุกรท์ี่ 28 ธนัวาคม 2561 (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์ D   สาย

การบินไทย เจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบั ดูแลดา้นเอกสารและสมัภาระในการ

เดินทาง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

37,500.- 28 ธนัวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 

(วนัปีใหม่ 62) 

***ราคารวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้***   

ลงชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 4 รา้น *** เท่ียวไดเ้ต็มท่ี ไม่หงุดหงิด ไม่เสียเวลา   
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.59 น. น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG674 พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชร้ะยะเวลาในการบิน 4ชม.20น.)  

วนัเสารท์ี ่29 ธนัวาคม 2561(2)  ปักก่ิง – เมืองเฉินเตอ๋ –พระราชวงัป้ีซู่ซานจวง – วดัฝู่ หนิงซ่ือ – 

เจา้แม่กวนอิมพนัมือ – วดัลามะ (วงัโปตาลาจ าลอง) 

05.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักก่ิง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตวัเมือง ใจกลาง กรุงปักก่ิง  นครปักก่ิงเป็นศูนยก์ารเมืองวฒันธรรม 

วิทยาศาสตร ์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือดงัทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 

แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑล หลงัจากปักก่ิงไดร้บัการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของ

สาธารณรฐัประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงได้

พฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมี

ถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไมเ่พียงแต่รกัษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ี

ทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1)  

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองเฉินเตอ๋ มณฑลเหอเป่ยระยะทางประมาณ 380 ก.ม. (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ระหวา่งทางผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทางของเมืองเฉินเตอ๋ 

น าท่านเท่ียวชม พระราชวงัป้ีซู่ซานจวง หรือ พระราชวงัฤดูรอ้น เป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก เร่ิมสรา้งสมยัพระเจา้คงัซี 

สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในสมยัพระ

เจา้เฉียนหลง (เป็นรุ่นหลาน) 

ใชเ้วลาสรา้ง 100 กว่าปี ซ่ึงใช้

http://bit.ly/2NMk5YE
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เป็นท่ีตากอากาศของฮ่องเตแ้มนจู และใช้เป็นท่ีเรียกเจา้นายแมนจูมาเขา้เฝ้า หลงัจากสงคราม

ฝ่ินครั้งท่ีสองพระเจา้เฉียนเฟิง (พระสวามีซูสีไทยเฮา) น าซูสีไทยเฮาล้ีภัยมาท่ีน่ีแลว้สวรรคตใน

เมืองน้ี ซูสีไทยเฮาฉวยโอกาสน้ีรฐัประหารระหวา่งทางส่งโรงศพกลบัปักก่ิง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

บ่าย  จากน้ันน าท่านนมสัการ เจา้แม่กวนอิมพนัมือ พนัตา ณ วดัฝูหนิงซ่ือ ตั้งอยูภ่าคเหนือของเมือง 

เฉินเต๋อ สรา้งในปี ค.ศ.1755 เป็นพระพุทธแกะสลกัจากไม ้5 

ตน้รวมเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม-อวโลกิเตศวรท่ีงดงามมาก และ

สูงท่ีสุดในประเทศจีน เป็นรูปทรงยืน สูง 22 เมตร จึงนิยมเรียก

กนัวา่ วดัพระใหญ่  

จากน้ันเท่ียวชม วัดลามะ ที่สรา้งเลียนแบบพระราชวังโปตา

ลาของธิเบต วังโปตาลาจ าลองแห่งน้ี ตั้งอยู่ท่ีเมืองเฉิงเต๋อ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีช่ือเรียกในภาษาจีนว่า “ผู่โถวจง

เฉิงจรือเมี่ยว” เป็นวดัจ าลองมาจากวงัโปตาลากง ของท่านดา

ไลลามะ ในเมืองลาซา ของทิเบต วัดแห่งน้ีสร้างขึ้ นในสมัย

จกัรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศ์ชิง เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 

60 ปีของจกัรพรรดิ วดัแห่งน้ีอยู่ทางทิศเหนือของพระราชวงัฤดู

รอ้นของจักรพรรดิคังซี ซ่ึงเป็นพระราชวังฤดูรอ้นท่ีมีอาณาเขต

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน วดัแห่งน้ีเป็นวดัในสไตลทิ์เบต และมีการผสมผสานกนัระหว่างศิลปะของ

มองโกลและชาวฮัน่เขา้มาดว้ยเล็กน้อย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)   

น าท่านเขา้สู่ที่พกั TIAN BAO HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 1) 

 

วนัอาทิตยท์ี่ 30 ธนัวาคม 2561(3) เฉินเตอ๋ - ปักก่ิง – ชมก าแพงเมืองจนี(ด่านจยีงกวน) –  

          SNOW WORLD – รา้นหยก - สนามกีฬาโอลิมปิค 2008                                             

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)   

น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงปักก่ิง เมืองหลวงของประเทศจีน ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้

หลายลา้นคนต่อปี เพราะเสน่หข์องศิลปะและวฒันธรรมทั้งการกินและความเป็นอยูก่ระจายอยู่

ทุกท่ีทัว่เมือง การออกแบบและก่อสรา้งสถาปัตยกรรมต่างๆท่ีอลงัการและสวยงาม รวมทั้ง

สถานท่ีท่องเท่ียว ลว้นเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ กรุงปักก่ิงเป็นเมืองขึ้ นตรงต่อส่วนกลาง เป็นเมืองหลวง

ของสาธารณรฐัประชาชนจีน เป็นศูนยก์ลางทั้งการเมือง วฒันธรรม วิทยาศาสตร ์ การศึกษา 

และการคมนาคม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ SNOW WORLD สถานท่ีแห่งน้ีเองท่ีจะ

ท าใหท่้านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลาน ซ่ึงมีระดบัความ

หนาของหิมะอยูใ่นราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอรท์ 

สถานท่ีแห่งน้ีพรัง่พรอ้มไปดว้ยอุปกรณก์ารเล่นบนลานน ้าแข็ง

อยา่งครบครนั ไดแ้ก่ แผ่นเล่ือนสกีหิมะ, มา้ลากเล่ือนหิมะ, บอลลนู, สโนวโ์มบิล, เคร่ืองเล่น
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สไลดจ์ากภูเขาน ้าแข็งและอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานนน ้าแข็งท่ีจะท าใหท่้านได้

สนุกสนานจนลืมเวลา (ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ,์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก

อุปกรณ)์ 

หลังจากนัน้น าท่านชมสินคา้มีช่ือของปักก่ิง ชมหยกแท ้ ของเมืองจนีพรอ้มทัง้ใหท่้านไดร้บั 

ค าแนะน าและวิธีการดหูยกซ้ือหยกไวเ้ป็นของฝากล ้าคา่ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองระหว่างทาง 

แลว้น าท่านผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 เป็น

สถาปัตยกรรมของชาวเยอรมนั ชมอฒัจรรยใ์ชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการ

แขง่ขนักีฬามวลมนุษยชาติท่ีปักก่ิง ปี 2008 เดือน 8 วนัท่ี  8 

เวลา 8 โมง( 20.00 น. ) จุผูช้มได ้91,000 ท่ีนัง่เป็นอฒัจรรย ์ลกัษณะคลา้ย “รงันก” มีโครง

ตาขา่ยเหล็กสีเทาเหมือนก่ิงไมห้อหุม้เพดานและพนังอาคารท าดว้ยวสัดุโปร่งใส มีลกัษณะรูปทรง 

ถว้ยชามสีแดง และชมสระว่ายน ้า สรา้งดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสุด มีรูปลกัษณค์ลา้ย “กอ้นน ้า

ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” เป็นโครงสรา้งท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นการเดินเคร่ืองเพ่ือกรองน ้าเสีย

ของสระวา่ยน ้า และก าแพงอาคารเหมือนฟองน ้าท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลา  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOT SPRING LEISURE CITY – LAKE HOLTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที2่)  

*** อิสระใหทุ้กท่านไดผ้่อนคลาย ดว้ยการแช่น า้แร ่ท่ีมีบรกิารบนหอ้งพกัของท่าน*** 

                     

   

 

 

 

วนัจนัทรท์ี ่31 ธนัวาคม 2561(4) พระราชวงัฤดูรอ้น – หอฟ้าเทียนถาน – รา้นยางพารา 

  ถนนวฒันธรรมเฉียนเหมิน - กายกรรมปักก่ิง 

                                                   พิเศษ เมนูเป็ดปักก่ิง + พรอ้มไวนแ์ดง    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ “อ้ีเหอหยวน” 

ของพระนางซูสีไทเฮาท่ีประทบัและท่ีวา่ราชการหลงัมา่นของ

พระนางซูสีไทเฮา ชมความงดงามของทะเลสาบ คุนหมิงชม

ระเบียง ท่ียาวท่ีสุดในโลกกวา่ 700 เมตร และเรือหินอ่อนท่ี

สรา้งขึ้ นโดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย น าท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน ถูกสรา้งขึ้ นสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง ในปี ค.ศ. 1406 

และแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1420 ซ่ึงกินเวลากวา่ 14 ปีทีเดียว หอ

บวงสรวงเทวดาฟ้าซ่ึงในสมยัราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์ง ใช้

ส าหรบัประกอบพิธีเซ่นไหวฟ้้าเพ่ือขอใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล 
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และช่วยบนัดาลความสมบรูณใ์หพื้ชไร่ นับเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของจีนท่ีดึงดูด

นักท่องเท่ียวไดไ้มน่้อย แลว้ใหท่้านสมัผสักบัแท่นบชูาก าแพงน าเสียงและกอ้นหินสามเสียง  

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีผลิตจากยางพารา คุณภาพดีเหมาะกบั

การซ้ือ เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ถนนวฒันธรรมเฉียนเหมิน หอประตูเฉียนเหมิน Qianmen ตั้งอยู่

ทางดา้นทิศใตข้องจตุัรสัเทียนอันเหมิน เป็นประตูหน้าของก าแพงเมืองชั้นในกรุงปักก่ิง สรา้ง

ขึ้ นมาตั้งแต่ พ.ศ.1982 ปัจจุบนัยงัมีสภาพท่ีสมบูรณแ์ละมีความสวยงามแบบดั้งเดิม สรา้งขึ้ นมา

ตั้งแต่ พ.ศ.1982 ปัจจุบนัยงัมีสภาพท่ีสมบรูณแ์ละมีความสวยงามแบบดั้งเดิม ถดัลงมาทางดา้น

ทิศใตห้่างกนัเพียงแค่ขา้มถนน จะมีถนนสายหน่ึงท่ีทอดตวัเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้

ช่ือวา่ ถนนวฒันธรรมเฉียนเหมิน (ตา้เจี้ ย)  Qianmen Dajie 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) พรอ้มใหท่้าน ล้ิมรสเป็ดปักก่ิง + พรอ้มไวนแ์ดง   

จากน้ันน าท่านชมการแสดง กายกรรมปักก่ิง ซ่ึงเป็นการแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความ

ยืดหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดง

จะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เช่น โชวห์มุน

จาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลทคื์อการขบัมอเตอรไ์ซค์

หลายๆคนั วนอยู่ในพ้ืนท่ีจ ากดัและโชวก์ายกรรมปักก่ิงน้ันยงั

ช่ือเป็นโชวก์ายกรรมท่ีมีช่ือกอ้งโลกมาก  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SOLUXE WINTERLESS HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3) 

 

วนัองัคารที ่1 มกราคม 2562 (5) จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม(กูก้ง) – ศูนยวิ์จยัทาง

การแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่หลิง –วดัลามะ – ถนนหวงัฝู่ จิง่ - 

พิเศษ...เมนูสุก้ีปักก่ิง+น ้าจิ้ มรสเด็ด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10)   

น าท่านเดินทางสู่  จตัรุสัเทียนอนัเหมิน เป็นจตุัรสัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุง

ปักก่ิง สถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองในโอกาส วนัส าคญัต่างๆ ให้

ท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียว์ีรชน ศาลาประชาคม หอท่ีระลึก

ท่านประธานเหมาเจ๋อตุง แลว้น าท่านสู่พระราชวงัตอ้งหา้ม 

“พระราชวงักูก้ง” มรดกโลก หรือ THE FORBIDDEN CITY 

สรา้งข้ึนใน ปี ค.ศ. 1406 ในสมยัจกัรพรรด์ิหยงเล่อ มีต าหนัก

ใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง ซ่ึงเป็นท่ีประทบัและวา่ราชการของจกัรพรรด์ิ 24 พระองค ์ ใน

ราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์ง ชมโบราณสถานและส่ิงก่อสรา้ง อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์

และการเมือง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) (พิเศษ...เมนูสุก้ีปักก่ิง+น ้าจิ้ มรสเด็ด) 

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่หลิง พรอ้มฟังการบรรยาย

สรรพคุณของสมุนไพรจนี ในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยาแกน้ า้รอ้นลวกเป่าฟู่ หลิง เป็นยาสามญั
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ประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรฐับาลจนี ใหท่้านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกบัยาสูตรพิเศษ 

หรือเลือกซ้ือยาสมุนไพรกลับไปเป็นของฝาก 

แลว้น าท่านสู่ พระราชวงัหยงเหอกง ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของ

องคช์ายส่ีในสมยัราชวงคชิ์ง   ต่อมาไดย้กใหเ้ป็น  วดัลามะ ชม

พระพุทธรูปยืนซ่ึงท าดว้ย ไมจ้นัทรต์น้เดียว ซ่ึงมีความสูงถึง 26 

เมตร เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 8 เมตร เป็น พระยืนไมท่ี้สูงท่ีสุดในโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12)   

น าท่านชม ถนนหวงัฝูจิง่ ถนนกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของปักก่ิง  น าท่านสมัผสัชีวิตและแสงสียาม

ค า่คืนของนครปักก่ิง ใหไ้ดเ้ลือกซ้ือของตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SOLUXE WINTERLESS HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 4) 

วนัพุธที ่2 มกราคม 2562 (6) รา้นป่ีเซ๊ียะ – ตลาดรสัเซีย – สนามบินกรุงปักก่ิง 

 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (13)   

น าท่านชมสินคา้มีช่ือของปักก่ิง ชมป่ีเซีย๊ะของเมืองจนี เป็นวัตถมุงคลยอดนิยม ท่ีมีการ

น ามาบูชา เพ่ือใหช่้วยป้องกนัส่ิงช่ัวรา้ย เรยีกทรพัยสิ์นเงินทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเก็บ

ทรพัยน์ัน้ไม่ใหร้ั่วไหลออกไปไหนได ้ ชาวจนีโบราณเช่ือกนัว่า ป่ีเซียะเป็นสตัวป์ระหลาดท่ี

รวมลักษณะของสตัวม์งคลทัง้ 5 ชนิดไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ มงักร พญาราชสีห์หรือสิงโต อินทรี 

กวาง และแมว พรอ้มทัง้ใหท่้านไดร้บั ค าแนะน าและวิธีการบูชา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาดรสัเซีย ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมท่ีเลียนแบบสินคา้ยี่หอ้ดงั

ต่างๆ อาทิ หลุยสว์ิตตอง, พราดา้, เฟอรร์ากาโม, เวอรซ์าเช่   เป็นตน้    

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง 

17.05 น. ออกเดินทางจากนครปักก่ิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615 (ใชร้ะยะเวลาในการ

บิน 4ชม. 50น.)  

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจไปแสนนาน 

 

 

 

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ เป็นทวัรท่ี์ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหก้บันักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั 4 รา้น ไดแ้ก่ ศูนยวิ์จยัการแพทยแ์ผนโบราณ, 

รา้านหยก,รา้นยางพาราและรา้นป่ีเซ๊ียะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึง

เรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม และรบัฟังค าบรรยาย อย่าง

นอ้ย 45 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ส าหรบัท่านใดท่ี

แยกไมไ่ปตามคณะในบางสถานท่ีหรือในบางวนัหรือไมเ่ขา้รา้น ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 300 หยวน/

ท่าน/รา้น 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 28 ธนัวาคม 61 – 02 มกราคม 62 (ปีใหม่ 2562) 

[B] Big Winter Ski Beijing - Chengde 6D4N  

BY TG 674/615 
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/หอ้ง ราคาท่านละ 37,500 บาท 17,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 35,500 บาท 17,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (มีเตียง) 35,500 บาท 17,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 34,500 บาท 15,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมอีกท่านละ 5,900 บาท 

อัตราน้ีรวม: ภาษีน า้มนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันท่ี 03 ก.ย.61 

**ราคาดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลี่ ยนหากสายการบินมีการเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

**ราคาอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

หมายเหต ุ 

-  เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ 

ท่านสละสิทธ์ิไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 

15 ท่านขึ้ นไป กรณีท่ีลกูคา้ 10 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร ์แต่มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยรบั) 

- ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า การจดัหอ้งพกัมาตรฐาน จะเป็น 2 

เตียง/หอ้ง (Twin room) หากท่านพกั 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึ้ นอยูก่บัโรงแรมน้ันๆ หากทางโรงแรมน้ันๆ ไมม่ี 

ทางบริษัทฯ จะจดัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป และหากลกัษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นของโรงแรม 

- กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในเอง เพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่างๆ ท่ีจะมาร่วมเดินทางพรอ้ม

คณะ  รบกวนเช็คเวลาบินหรือสายการบินกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนออกตัว๋เพ่ือความถูกตอ้ง หากท่านออกตัว๋ไป

แลว้ เท่ียวบินล่าชา้ หรือจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวน หรือกรุป๊ไมส่ามารถออกเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบเน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 
อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ-ปักก่ิง(ตัว๋กรุป๊)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทศันาจร 

ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ   ค่ารถรบัส่งระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
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ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี     

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศจนี (4 วนัท าการ Thai Passport) 

ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบัติเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 

1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลอุบติัเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อายุ 76ปีขึ้ นไป วงเกิน 

500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เง่ือนไขเป็นไปตาม

กรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัท า (ส าหรบัท่ีเดินทางพรอ้มคณะทัวรก์รุ๊ปจากเมืองไทยเท่าน้ัน) ส าหรบัท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ตรง

ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ท่านจะตอ้งท าประกนัการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใชจ้า่ยประกนัเพ่ิมเติมกบัเจา้หน้าท่ีฯ 

*** ราคารวมทิปไกด+์คนขบัรถทอ้งถิ่นแลว้ *ไม่รวมหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 หยวน/วนั/ท่าน* 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

ค่าท าหนังสือเดินทาง   

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษี  3% 

ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  

ส าหรบัราคาน้ีบริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืม,ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน (โดยเฉล่ีย 60 หยวนตลอดการเดินทาง) 

ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉลี่ยหอ้งละ 10 หยวน/คืน (บางโรงแรมอาจจะไมม่ีเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า) 

ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง 

การช าระเงิน   

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ  าเป็นจ  านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจอง

ทวัร ์หากภายใน 24 ชัว่โมง ไม่มีการช าระค่ามดัจ าถือว่ายงัไม่คอนเฟริมท่ี ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อน

เดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด หรือ

ยกเลิกการเดินทาง 
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การยกเลิก 

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนัท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ใินการคืนค่ามดัจ า 

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนัท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ใินการหกคั่าบริการ 50% ของราคาทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ใินการหกคั่าบริการ 100% ของราคาทวัร 

 ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง หรือ No Show หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือ

คืนเงินบางส่วน 

(ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตี มดัจ  ากบัทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่า

มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าตั ๋วเท่าน้ัน จะไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความ

ผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

5. เมื่อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด 

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง

และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม สถานการณ ์ดงักล่าว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี

จะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงิน ใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทาง ไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไขห้วดั

ใหญ่ 2009 ของประเทศน้ันๆ 

12. รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหวา่งการท าทวัร์ 

13. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
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อตัราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

 ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่านละ  1,200 บาท 

 การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนสถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 ท่านที่มีวีซ่าจนีแลว้หกัคืนท่านละ 1,000บาท 

 

เอกสารในการขอวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน  มีหนา้วา่งประทบัตรามากกว่า 2 หนา้คู่   

2. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 

3. เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ----- หากช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหมก่บั

หนังสือเดินทางเล่มเดิมไม่ตรงกนั ใหย้ื่นเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลท่ีทางราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 6 ปี สูตบิตัรตวัจริง และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุ 6-18 ปี ส าเนาสูติบตัร และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 18 ปี ส าเนาสูติบตัร, หากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดา 

ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ ออกโดยส านกังานเขตเท่านั้น 

4. หนงัสือรบัรองการท างาน (ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง ท างานที่เดียวกนั 3 ท่านข้ึนไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทาง (พรอ้มเบอรโ์ทรติดตอ่ลกูคา้ ) *ส าคญัมาก* เพื่อน าขอ้มูล

ของลกูคา้กรอกฟอรม์ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า     

- กรณีลูกคา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั โปรดระบุรายละเอียดของธุรกิจดว้ยวา่ ท าอะไร 

6.กฎการใชรู้ปถ่ายส าหรบัยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยื่นค ารอ้งขอวีซ่าจีนจะตอ้ง

ใชรู้ปท าการยื่นค ารอ้ง   โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  

6.1 รูปส ีพ้ืนหลงัสขีาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

6.2 รูปถ่ายขนาด 48 มม.x 33 มม., ความกวา้งส่วนศีรษะ:15 มม. ถึง 22 มม. ความสูงส่วน

ศีรษะ: 28 มม. ถึง 33 มม.  จ  านวน 3 ใบ 

หา้มมีรอยเย็บแม็ก หรือรอยปากกาใดๆ พ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น*ส าคญัมาก*  

(สถานทูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่า ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี) * มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่วนัท่ี 6 ธ.ค.2559 เป็นตน้ไป  
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ดงัรูปตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ื่นค ารอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน 

มองเห็นทัง้ใบหนา้ และ ใบหทูัง้ 2 ขา้งชัดเจน *ส าคญัมาก* 

ไมห่ลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิ้ มเห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้น้อย

กวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ขึ้ นลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา  

 หา้ม สวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว เส้ือนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัต่อใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 ช่ือเป็นชาย แตส่่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูก๊ิบติดผม แวน่ตาด า แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตา  

 หา้ม สวมใส่คอนแทคเลนสสี์ หรือ คอนแทคเลนสบ๊ิ์กอายสแ์ฟชัน่  

 สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตผุลทางศาสนาเทา่น้ัน 

 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสต๊ิกเกอร ์หรือรูปท่ีปร้ินจากคอมพิวเตอร ์จะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษ

ส าหรบัรูปถ่ายเท่าน้ัน และจะตอ้งไมม่ีส่ิงสกปรก หรอืรอยขีดขว่นใดๆทั้งส้ืน 

7. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน 

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมท่ราบกฎกติกาใน

รายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่ง

เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์

 

หมายเหต:ุ กรณีเอกสารไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้งตามกฎระเบียบท่ีทางสถานทูตแจง้ ทางบรษิทัจะไม่ท า

การย่ืนวีซ่าให ้
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี และ แบบฟอร์มจองทวัร์ 
***  กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................................................................................  

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์................................................................................................................... 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

5.  ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกนัอยู่ 

กรณีที่สมรส ระบุช่ือคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

7. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................ .... 

...................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ........ ...................... 

8. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ทีส่ามารถติดต่อได ้(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ....... ....................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถือ .................................................. ... 

9.  ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................... .................... 

10. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ....................................................................................................................... 

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

ต าแหน่งงาน ....................................................  รหัสไปรษณีย์ .........................  เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ..................................................        เบอร์โทร  .....................................................  

12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

RELATION .........................................................  เบอร์โทร............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันที่เดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบิน 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี)....................... 

18. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดนิทาง 7 วนั*** 


