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รหัสโปรแกรม : 11927 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกักิง่ PREMIUM NO SHOP พกั 5 ดาว 

4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

  เร ิม่ตน้เพยีง    26,888.- 
                        รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 

 เทีย่วก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 
 ชมความงามของพระราชวงักูก้ง เขา้ชมหอ้งเก็บสมบัตจัิกรพรรด ิ
 ชมสถาปัตยกรรมศลิปะแบบบาร็อค ยอ้นยคุใจกลางเมอืง ณ BEIJING FUN  
 สกัการะพระเขีย้วแกว้ ณ วดัหลงิกวง อายเุกา่แกก่วา่ 2,000 ปี 
 น่ัง 3 ลอ้โบราณ ทอ่งยา่นวฒันธรรม “หถูง้”  

 สดุหร ูพักโรงแรมระดบั 5 ดาว  
 เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ สกุีห้มอ้ไฟ หมหูันเหรยีญทอง และ บฟุเฟต ์Seafood BBQ Chenkiskan 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่01 – 04 ม.ีค. 62 26,888.- 

วนัที ่14 – 17 ม.ีค. 62     27,888.- 

วนัที ่28 – 31 ม.ีค. 62 27,888.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เด ีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท 

ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคา้ 

ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้! 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ปกักิง่ (สนามบนิปกักิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์) (10.10 – 15.50) 

07.30น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเคาน์เตอร ์D สายการบนิ ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ปักกิง่ (สนามบนิปักกิง่ แคปิ

ตอล แอรพ์อรท์) (TG614/10.10-15.50)  
 ✈ 🍽 

MACROLINK LEGENG 

HOTSPRING HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

2 
จัตุรัสเทียนอันเหมนิ – พระราชวังกูก้ง + หอ้งเก็บสมบัติ

จักรพรรด ิ– น่ังสามลอ้ซอยหถูง – ตลาดรัสเซยี 
🍽 🍽 🍽 

HEMEI HUITONG 

INTER HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

3 
ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – วัดพระเขีย้วแกว้ – สวนป่าตา้ซู ้

– ถา่ยรปูดา้นหนา้ OLYMPIC TOWER 
🍽 🍽 🍽 

HEMEI HUITONG 

INTER HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

4 

ถนนศลิปะ BEIJING FUN – STARBUCKS TEVANA – 

SHOPPING PARKVIEW GREEN - ปักกิง่ (สนามบนิปักกิง่ แคปิ

ตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ(TG615 

/17.05-21.15) 

🍽 🍽 ✈  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.10น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG 614 

15.50น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนิมขีนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย 

Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัว

จากทศิใตไ้ปสู่ทศิตะวันออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทติย์แต่ตดิสกายไลท์ใหแ้สงแดดไดแ้ละใช ้

นวัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตัวอาคาร น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เดนิ

ทางเขา้สู่ตัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มชีือ่ย่อว่า จงิ ตัง้อยู่ทีภ่าคตะวันตกเฉียง

เหนอืของทีร่าบหวาเป่ย ปัจจบุนัปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี ซึง่มฐีานะ

เทยีบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 

โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการ

เปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจบุนันีปั้กกิง่มถีนนทีส่ลับกนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พยีงแตรั่กษาสภาพเมอืง

โบราณ และยงัแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมยั กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่  

 
 พกัที ่ MACROLINK LEGENG HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

โรงแรมหรรูะดบั 5 ดาว เพยีบพรอ้มดว้ยเครือ่งอ านวยความสะดวก และสามารถแช่น า้แรร่อ้น ณ สระใหญภ่ายในโรงแรม 

อกีท ัง้หอ้งฟิตเนส และหอ้งอาหารขนาดใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง หอ้งเก็บสมบตัจิกัรพรรด ิ– น ัง่สามลอ้ซอยหูถง – ตลาด

รสัเซยี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่บรเิวณรอบจตรัุสเทยีนอนัเหมนิ หรอืทีเ่รยีกว่า อาณาเขตหลวง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ เป็น

จัตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่จกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิ

ตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 

คน ปัจจบุนัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนินับเป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่ี

http://bit.ly/2NMk5YE
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ความส าคัญ ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอนัเหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบก

สะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรยีว์รีะชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของ

จัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวันออก 

นอกจากนีท้างดา้นทศิใตย้งัม ีหอร าลกึทา่นประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ จากนัน้

เดนิทะลุผ่านประตูเทยีนอันเหมนิสูต่ัว พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิยง่เล่อแห่งราชวงศห์มงิ 

เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศ์หมงิและชงิ รวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปีนี ้มชี ือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’หมายถงึพระราชวังเดมิ หรอือกีชือ่หนึง่ว่า ‘จือ่

จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการ

สรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแห่งสวรรค์ ดังนัน้วังของบตุรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’คน

ธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้ สดุพเิศษ !!!! น าทา่นเขา้ชมหอ้งเก็บสมบตัจิกัรพรรด ิหอ้งที่

เก็บสิง่ของล ้าค่าของฮ่องเต ้อาทเิชน่ เพชร จวิเวอรร์ี ่เครือ่งเงนิเครือ่งทอง หยก มรกต ไข่มุก มงกุฎทอง 

งาชา้ง และจุดเด่นของหอ้งนี้มเีจดียห์ยก ทีห่นักกว่า 5,000 กโิลกรัม เรยีกไดว้่านอ้ยคนทีจ่ะไดเ้ขา้ชมล ่าค่า

และชมความงามของก าแพง 9 มงักร สรา้งขึน้ในปี คศ. 1756  ก าแพงมคีวามสงุ 1.2 เมตร และยาววกว่า 27 

เมตร เป็นการแสลักสามมติ ิท าดว้ยกระเบือ้งแกว้เกา้ส ีคลา้ยมงักรทีว่า่ยอยูผ่นืทะเลอนักวา้งใหญ่ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้น าท่าน น ัง่สามลอ้โบราณ ณ ซอยหูถง หูถงเป็นชือ่เรยีกตรอกซอกซอย สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์

หยวน (ราวศตวรรษที ่13) มปีระวัตคิวามเป็นมาทีย่าวนานหลายรอ้ยปี สิง่ปลูกสรา้งในหูถง้สว่นใหญ่เป็นบา้น

จนีแบบโบราณทีเ่รยีกวา่ ซือ่เหอยว่น เป็นลักษณะบา้นชัน้เดยีวมลีานตรงกลาง และมหีอ้งอยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ทศิ 

ทางเดนิทีอ่ยูร่ะหว่างซือ่เหอยว่นก็คอื หูถง น่ันเอง ท่านจะไดน่ั้งรถสามลอ้ชมเมอืงโบราณรอบสวนสาธารณะ 

ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของผูค้น **ใหท้่านน่ังสามลอ้ คันละ 2 ท่าน จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดรสัเซยี หรือ 

“ซิว่สุย่เจยี” อนัเป็นแหลง่สนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆ มากมาย อาทกิชุชี ่พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือยา่ง

รองเทา้กฬีาชือ่ดังไนกี ้อาดดิาสและแบรนดช์ัน้น าอืน่ๆ จนหลายคนทีบ่อกว่ามาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของ

เลยีนแบบจากทีน่ี ่และถอืว่าทีน่ี่เป็นสวรรคข์องนักชอปป้ิงโดยเฉพาะส าหรับนักชอปป้ิงชาวต่างชาตทิีม่าเทีย่ว

ปักกิง่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ บฟุเฟต ์Seafood BBQ Chenkiskan 

 
 HEMEI HUITONG INTERNATIONNAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่3 ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – วดัพระเขีย้วแกว้ – สวนปาตา้ชู่ – ถา่ยรูปดา้นหนา้หอคอย 

OLYMPIC TOWER 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมัยโบราณ 

สรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ 

ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงต่ออกีหลายครัง้

ดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ มคีวาม

ยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมอง

เมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีไดก้ าแพงอาคารดเูหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา 

สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นชม วดัหลงิกวง พทุธศาสนกิชนทั่วไปมคีวามเชือ่และรับรูก้ันสบืมาว่ามพีระทาฐธาตุ คอื พระเข ้ยีวแกว้ 

ประดษิฐานอยู่ในพระวหิารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตัง้อยู่ในเมอืงแคนดีประเทศ  สาธารณรัฐสังคมนิยม
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ประชาธปิไตยศรลีังกา สว่นพระเขีย้วแกว้ทีว่ัดหลงิกวงสาธารณรัฐประชาชนจนี ตามประวัตวิ่าพระภกิษุฟาเหยีน

อัญเชญิมาจากแควน้โคถาน หรอืโขตานมาประดษิฐานไวท้ีเ่มอืงฉางอันเมือ่คราวจารกิไปสบืพระศาสนายัง

อนิเดยีและไปถงึเมอืงลังกาดว้ย โดยออกเดนิทางจากเมอืงฉางอัน หรอืซอีาน เมือ่ พ.ศ. 942 และกลับถงึ

ประเทศจนีใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่าหลังจากพระเขีย้วแกว้ประดษิฐาน ณ เมอืงฉางอันแลว้ภายหลัง

ไดรั้บการอัญเชญิไปไวใ้นนครต่างๆ จนถงึ พ.ศ. 1614 จงึน ามาไว ้ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลัง

พทุธศาสนกิชนไดส้รา้งวัดหลงิกวงขึ ้นพรอ้มกับ สรา้งพระเจดยี ์8 เหลีย่มขนาดใหญ่รายลอ้มดว้ยพระพุทธรูป

และเจดยีร์ายชาวบา้นทั่วไปจงึเรยีกว่า เจดยีพ์ระพุทธองค ์100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลงิกวงช ารุดท าลายลง

เมือ่กองทัพชาตติะวันตกยกก าลังเขา้บกุรกุกรงุปักกิง่ ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขีย้วแกว้บรรจุในกล่อง

ศลิามจีารกึวัน เดอืน ปี ทีส่รา้งเจดยีอ์ยูภ่ายในกลอ่งไมก้ฤษณาอกีชัน้หนึง่ จงึไดเ้ก็บรักษาไวจ้นถงึ พ.ศ. 2498 

จงึน าไปไว ้ณ วัดกวงจีช่ัว่คราว เมือ่ทางการไดส้ถาปนาพระเจดยีอ์งคใ์หม่ ณ วัดหลงิกวงแลว้เสร็จจงึมี พธิี

บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุพระเขี ้ยวแกว้ในพระมหาเจดยี ์เมือ่วันที ่25 มถิุนายน 2507 ซึง่ในครัง้นี้มผีูแ้ทนจาก

บรรดาประเทศทีนั่บถอืพระพทุธศาสนามารว่มงานดว้ย พระมหาเจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ณ วัดหลงิกวง 

กรุงปักกิง่ มลีักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศลิปะสมัยราชวงศ ์ถังและราชวงศซ์อ้งไวด้ว้ยกันอยา่ง

กลมกลนืสวยงาม คอื สรา้งเป็ นพระเจดยีท์รง 8 เหลีย่ม 13 ชัน้ สงู 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศ

จนีไดอ้ านวยการสรา้งมาแต ่พ.ศ. 2501 แลว้เสร็จในฤด ูใบไมผ้ลขิองปี 2507 ใชเ้วลาสรา้งนานกวา่ 6 ปี จากนัน้

น าท่านชม สวนปาตา้ชู ่น าท่านชมรูปแกะสลัก จากไมแ้ละหนิ จากนัน้จากนัน้น าท่าน แวะถา่ยรูปดา้นหนา้

หอคอย Olympic Tower ชมววิเมอืงปักกิง่ยามค ่าคนื โดย หอคอยโอลมิปิก เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของ

ปักกิง่ สรา้งขึน้เพือ่ตอ้นรับ มหกรรมโอลมิปิก ปี 2008 แตไ่ดท้ าการเปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2014 เป็นหนึง่ในผลงาน

การออกแบบทีไ่ดรั้บรางวัลการออกแบบประจ าชาต ิดว้ยความสงู 258 เมตร 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ  หมหูนัเหรยีญทอง 

 
 HEMEI HUITONG INTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่4 ถนนศลิปะ BEIJING FUN STARBUCKS TEVANA – ชอ้ปป้ิง PARKVIEW GREEN – ปักกิง่ 

(สนามบนิปกักิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (17.05 – 21.15) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนศลิปะ BEIJING FUN ย่านการคา้เปิดใหม่ของเมอืงปักกิง่ ดว้ยขนาดกว่า 600 

เอเคอร ์ภายในเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมบาร็อคแบบนโีอโคโลเนยีลทีต่กทอดมาจากเหล่าผูอ้ยูอ่าศัยชาวยโุรป

ไดส้รา้งไวใ้หจ้นีในชว่งตน้ยุคศตวรรณที ่20 ภายในบรเิวณนัน้ ท่านสามารถหามุมสวยๆ ถ่ายรูปไดอ้ย่างจุใจ 

หรือหากตอ้งการพักผ่อนก็มรีา้นอาหารใหท้่านไดล้ิม้ลองเชน่กัน ตลอดจนรา้นกาแฟชือ่ดัง STARBUCKS 

TEAVANA ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกก็ตัง้อยูบ่รเิวณนี้เชน่กัน STARBUCKS แห่งนี้นอกจากเมนู

กาแฟ แลว้ยังมเีมนูชาประยกุตท์ีผ่สมผสานต ารับของ STARBUCKS เขา้กับวัฒนธรรมการดืม่ชาของจนีใหล้ิม้

ลอง  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ  สกุ ีห้มอ้ไฟ 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ชอ้ปป้ิงมอลล ์พารค์ววิ กรนี (PARKVIEW GREEN) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่หนีง่ใน

แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนเมอืง ทีส่รา้งขึน้ภายใตค้อนเซ็ปตก์ารปฏวิัตเิขยีวใจกลางยา่นธุรกจิกลางมหานคร

ปักกิง่ ไฮไลทส์ าคัญของหา้งคอื พพิธิภัณฑศ์ลิปะ ภายในรายลอ้มไปดว้ยผลงานศลิปะหลากหลายแบบ ทัง้

จากศลิปินชาวจนีแหละตา่งชาต ิชมสนิคา้แบรนดเ์นมหรอืสนิคา้จนียีห่อ้ดังตา่งๆ นอกจากสนิคา้แบรนดเ์นมแลว้ 

ภายในหา้งก็ยังมโีซนรา้นอาหาร อกีดว้ย อาคารทรงจั่วนี้เป็นเสมอืนการทา้ทายยุคสมัยทีม่กีารเตบิโตอยา่ง

ต่อเนื่อง เรยีกไดว้่าหา้งสรรพสนิคา้สเีขยีวท่ามกลางตกึอาคารธุรกจิการคา้ การออกแบบอาคารใหเ้ป็นสเีขยีว

ชว่ยใหผู้เ้ขา้ใชม้คีวามรูส้กึประหนึง่อยูท่า่มกลางสภาพแวดลอ้มภายในทีร่ม่เย็นตามธรรมชาตขิองป่าใหญ ่ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.05น. อ าลากรงุปักกิง่ เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 615 

21.15น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

  

 

 
 

 
“ ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

 
โปรแกรม : ปกักิง่ PREMIUM NO SHOP พกั 5 ดาว 4 วนั 3 คนืโดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

วนัที ่01 – 04 ม.ีค. 62 26,888.- 26,888.- 26,888.- 5,888.- ไมร่บั 

วนัที ่14 – 17 ม.ีค. 62 27,888.- 27,888.- 27,888.- 5,888.- ไมร่บั 

วนัที ่28 – 31 ม.ีค. 62 27,888.- 27,888.- 27,888.- 5,888.- ไมร่บั 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 8,888.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์+ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซีา่) 

 

 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยดั  

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.   ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
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7. คา่ทปิยกกระเป๋าสมัภาระของพนักงานโรงแรม 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
9.     คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (พาสปอรต์ไทย) แบบเดีย่ว 4 วันท าการ 1,500 บาท 
10.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

  
 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 200 หยวน/ทา่น/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
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6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
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**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


