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 รหสัโปรแกรม:13086  (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

HILIGHT 
 เทีย่วก ำแพงเมอืงจนีชม 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลก 
 ชมควำมงดงำมและยิง่ใหญ่ของ

พระรำชวงักูก้ง ทีม่ปีระวตัศิำสตรย์ำวนำน
กวำ่ 500 ปี 

 ตืน่ตำตืน่ใจ กบักำยกรรมปักกิง่ กำรแสดง

พรอ้ม แสง ส ีเสยีง สดุอลงักำร 
 ลิม้รสเมนูขึน้ชือ่ สกุีม้องโกล ,เป็ดปักกิง่ 

พเิศษ!!เต็มอิม่กบับุฟเฟตเ์จงกสิขำ่น 
 

ปกักิง่  
ต าหนกัรกั กูก้ง 

5 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิไทย 

 

 เดนิทาง : พ.ค. – ก.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 20,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่01-05 พ.ค.62  (วนัหยุดแรงงำน) 21,900.- 
วนัที ่09-13 พ.ค.62 20,900.- 

วนัที ่10-14 พ.ค.62 18,900.- 
วนัที ่16-20 พ.ค.62 (วนัหยุดวสิำขบูชำ) 22,900.- 
วนัที ่18-22 พ.ค.62 (วนัหยุดวสิำขบูชำ) 19,900.- 

วนัที ่24-28 พ.ค.62 19,900.- 
วนัที ่07-11 ม.ิย.62 19,900.- 
วนัที ่14-18 ม.ิย.62 18,900.- 

วนัที ่21-25 ม.ิย.62 18,900.- 
วนัที ่05-09 ก.ค.62 19,900.- 
วนัที ่12-16 ก.ค.62  (วนัหยุดอำสำฬหบูชำ) 20,900.- 

วนัที ่13-17 ก.ค.62  (วนัหยุดอำสำฬหบูชำ) 20,900.- 
วนัที ่25-29 ก.ค.62  (วนัหยุดเฉลมิพระชนมพรรษำ รัชกำลที1่0) 20,900.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
กรณีอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ ์นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

 คดิคา่บรกิารเพิม่ ทา่นละ 3,000 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทำงตำ่งชำตกิรุณำเช็ครำคำอกีครัง้ ** 

 
 
 

 
 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – ปักกิง่(สนำมบนิปักกิง่ แคปิ

ตอลแอรพ์อรท์) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 
  ✈  

2 
ปักกิง่ – จัตรุัสเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง –หอฟ้ำเทยีน

ถำน – กำยกรรมปักกิง่ 
🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

3 
ศนูยผ์เีซยีะ – พระรำชวงัฤดรูอ้น – โรงงำนไขมุ่ก – ART 

BEIJING FUN – ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 
🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

4 
ศนูยย์ำบัวหมิะ – ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจหียงกวน -ศนูยห์ยก – 

ผ่ำนชมสนำมกฬีำรงันกและสระวำ่ยน ้ำ 
🍽 🍽 🍽  

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

5 

ศนูยผ์ลติภัณฑย์ำงพำรำ – ชอ้ปป้ิงตลำดหงเฉียว – ปักกิง่ 

(สนำมบนิ ปักกิง่แคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนำมบนิ

สวุรรณภมู)ิ (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ปักกิง่(สนามบนิปักกิง่ แคปิตอลแอรพ์อรท์) 

(TG674:23.40 – 05.20 น.) 

21.00 น. พรอ้มกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร  ์D 
สายการบนิไทย (TG) โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก

ตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้บัทุกท่ำน  

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.40 น.  ออกเดนิทำงสู ่กรุงปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG 674 

วนัที ่2 
ปักกิง่ – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง –หอฟ้าเทยีนถาน – กายกรรม

ปกักิง่ 

05.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิ กรงุปกักิง่ สนำมบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยำยแหง่ใหม ่เพือ่เปิดใหบ้รกิำร ตอ้นรับ

กีฬำโอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  

สนำมบนิมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนของ สหรัฐอเมรกิำ ออกแบบโดย Foster & Partners 

สถำปนกินักเดนิทำงทีเ่ขำ้ถงึจติใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขำ้ง ทอดตัวจำกทศิ

ใตไ้ปสู่ทศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอรอ้นจำกแสงอำทติยแ์ตต่ดิสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใช ้

นวัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิำณก๊ำซคำร์บอนภำย ในตัวอำคำร น ำท่ำนผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้

เมอืง  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่ัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนี มชี ือ่ยอ่วำ่ จงิ 

นครปักกิง่เป็นศูนยก์ำรเมอืงวัฒนธรรม วทิยำศำสตร์ กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำรคมนำคมทั่ว

ประเทศจนีและก็เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขต

กำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีำนะเทยีบเท่ำกับมณฑล หลังจำก

ปักกิง่ไดรั้บกำรจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนีในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำก

สมัย 80ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนำอยำ่งรวดเร็วอยำ่งเหลอืเชือ่ มกีำรเปลีย่นแปลงจำก

หนำ้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษำสภำพเมอืง

โบรำณ และยังแสดงถงึสภำพเมอืงทีท่ันสมัย กลำยเป็นเมอืงใหญ่ของโลก     

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ (แบบติม่ซ า)   

http://bit.ly/2NMk5YE
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดในโลก จัตรัุสเทยีนอัน

เหมนิ ตัง้อยูใ่จกลำงกรุงปักกิง่ ควำมยำวตัง้แตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรด

ทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นทีทั่ง้ส ิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุประชำกรไดถ้งึ 1,000,000 

คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลอ้มรอบดว้ย

สถำปัตยกรรมทีม่คีวำมส ำคัญ ไดแ้ก่ หอประตเูทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยู่ทำงทศิเหนือสุดของจัตุรัส 

ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสำธงกลำงจัตุรัส อนุสำวรียว์รีชนใจกลำงจัตุรัส 

มหำศำลำประชำคมดำ้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์กำรปฏวัิตแิห่งชำตแิละ

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิำสตร์ชำตจินีทำงฝ่ังตะวันออก นอกจำกนี้ทำงดำ้นทศิใตยั้งม ีหอร ำลกึท่ำน

ประธำนเหมำและหอประตูเจิง้หยำงเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ ใหท้่ำนเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรำ้ง

ข ึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเลอ่แหง่รำชวงศห์มงิ เป็นทัง้บำ้นและชวีติของจักรพรรดใินรำชวงศห์มงิ

และชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค์ พระรำชวังเก่ำแก่ทีม่ ีประวัตศิำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีชือ่ใน

ภำษำจนีว่ำ ‘กูก้ง’ หมำยถงึพระรำชวังเดมิ มชี ือ่เรยีกอกีอยำ่งหนึ่งว่ำ ‘จือ่จิน้เฉิง’ ซึง่แปลว่ำ 

‘พระรำชวังตอ้งหำ้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระรำชวังตอ้งหำ้ม เนื่องมำจำกชำวจนีถอืคตใินกำรสรำ้งวังว่ำ 

จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์ดังนัน้วังของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ คน

ธรรมดำสำมัญไมส่ำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยูท่ำงทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตำร์ 

เป็นสถำนซึง่จักรพรรดแิห่งรำชวงศห์มงิ และรำชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำง

เขำ้ฤดูหนำวถึงเดือนอำ้ยตำมจันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธี

บวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ำรเก็บเกีย่วไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนักหวงฉงอี่

และลำนหยวนชวิ เป็นตน้ น ำทำ่นชม กายกรรมปกักิง่ กำรแสดงโชวก์ำยกรรมทีต่ ืน่เตน้ ระทกึใจ 

พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักกิ่งเป็นกำรแสดงผสมผสำน ทั ้งหวำดเสียวและตื่นเตน้ 

หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น เช่น 

โชวห์มุนจำน โชว์ควงส ิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนที่สูง แต่ไฮไลน์คือกำรขับมอเตอร์ไซค์

มำกกว่ำ 4 คัน ในลูกโลกดว้ยควำมเร็วในพื้นทีจ่ ำกัดท่ำนไม่ควรพลำดชมกำยกรรมปักกิง่ที่มี

ช ือ่เสยีงกอ้งโลก 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภัตตำคำร เมนูพเิศษ  เป็ดปกักิง่ 

ทีพ่กั 
    โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 
ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวงัฤดูรอ้น – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – 

ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น ำท่ำนแวะศูนยผ์ีเซีย๊ะ  เครื่องรำงของขลังตำมควำมเชือ่เรื่องโชคลำภของชำวจนี  น ำท่ำน

เดนิทำงสู ่ พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมอืงดำ้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือ

ของกรุงปักกิง่หำ่งจำกตัวเมอืงปักกิง่ประมำณ 15 กโิลเมตร พระรำชวังฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิ

เป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกบุไลขำ่น ตอ่มำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซไีทเฮำได ้

น ำงบประมำณของกองทัพเรือมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภำยใน

พระรำชวังประกอบดว้ย ต ำหนักเลอโชว่ถัง สถำนทีป่ระทับของพระนำงฉือซไีทเฮำ ต ำหนักเริน่โช่

วเตีย้น สถำนทีว่ำ่รำชกำรของพระนำงฉือซไีทเฮำ ภเูขำวำ่นโสว้ซำน ทะเลสำบคนุหมงิ เกง๋พระ

หอม ต ำหนักเรียงเมฆ เตอ๋เหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบยีงยำวลัดเลำะไปตำมรมิทะเลสำบคนุหมิ

งตกแตง่ดว้ยภำพวำดตำ่งๆ) และต ำหนักตำ่งๆ อกีมำกมำย 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร  เมนูพเิศษ บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง 

 

น ำทำ่นแวะชม ศนูยไ์ขม่กุ ใหท้ำ่นไดช้มและเลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีท่ ำมำจำกไขม่กุ อำทเิชน่ ครมี

ไขม่กุ ผงไขม่กุ  และเครือ่งประดับทีใ่ชไ้ขม่กุใรกำรตกแตง่ใหส้วยงำม  เป็นตน้   จำกนัน้น ำทำ่นสู่

ย่าน  ART BEIJING   FUN  มีพื้นที่โดยรวม 146000 ตร. ย่ำนนี้สรำ้งตำมโครงกำรเมือง

สถำนทีส่ ำคัญทำงวัฒนธรรมใหมแ่ละสรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ชวีติแบบจนี”ส ำหรับกำรปฏบัิตกิำร

ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเทศจนี ยังมแีนะน ำแบรนดข์องนำนำชำตแิบรนดข์องแฟชั่นและแบรนดจ์นี

ทันสมัยอย่ำงรำ้นหนังศือPageOne、รำ้นอำหำร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL รำ้นกำแฟ 

STARBUCK Reserve Tevana 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนสู่ ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนยก์ลำงส ำหรับกำรชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมำกทีสุ่ดของเมอืงหลวง

ปักกิง่รวมทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดังตำ่งๆ และรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศนูยก์ลำงควำมบันเทงิมำกมำยที่

จะสรำ้งสสีันใหก้ับผูท้ีม่ำจับจำ่ยบนถนนคนเดนิแหง่นี้เชญิทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : ปักกิง่  ต าหนกัรกั กูก้ง  5 วนั 3คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 20 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พักเดีย่ว 
ทำ่นละ 

ไมร่วมตั๋ว
เครือ่งบนิ 
ทำ่นละ 

วันที ่01-05 พ.ค. 62 21,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที ่09-13 พ.ค. 62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที ่10-14 พ.ค.62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที ่16-20 พ.ค.62 22,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 8,900.- 

ทีพ่กั 
    โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่4 ศูนยย์าบวัหมิะ – ก าแพงเมอืงจนีด่านจหียงกวน -ศูนยห์ยก – ผา่นชมสนามกฬีา

รงันกและสระวา่ยน า้ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น ำท่ำนเขำ้ฟังบรรยำย ยาบวัหมิะ ที่สรรพคุณในกำรแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ำรอ้นลวก เป็นที่

พิสูจน์สรรพคุณมำแลว้หลำย ๆ เหตุกำรณ์ที่เกดิไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้่ำงกำย 

สำมำรถใชย้ำน้ีทำลดอำกำรพองหรือแสบรอ้นได ้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ก าแพงเมอืงจนี

ดา่นจวหียงกวน เป็นก ำแพงทีม่ป้ีอมคัน่เป็นชว่ง ๆ  ของจนีสมัยโบรำณ สรำ้งในสมัยพระ

เจำ้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบันสรำ้งขึ้นในสมัย

รำชวงศห์มงิ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนักำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจำกนัน้ยัง

มกีำรสรำ้งก ำแพงต่ออกีหลำยครัง้ดว้ยกันแต่ภำยหลังก็มีเผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลยีและ

แมนจูเรยีสำมำรถบุกฝ่ำก ำแพงเมอืงจนีไดส้ ำเร็จ มคีวำมยำวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร 

และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลำงดว้ย เชือ่กันว่ำ หำกมองเมืองจีน

จำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมอืงจนีไดก้ ำแพงอำคำรดเูหมอืนฟองน ้ำทีเ่คลือ่นไหว

อยู่ตลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสัน่สะเทอืนจำกแผ่นดนิไหวได ้

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร   

 น ำท่ำนแวะชม หยก ที่มคีุณภำพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้อ ก ำไรหยก 

แหวนหยก หรือผีเซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  น ำท่ำน ผา่นชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอ

ลมิปิครงันก สนำมกฬีำโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถำปนกิชำวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de 

Meuron  เดนิตำมรอยสนำมกีฬำชือ่ดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยต่อ

ส ิง่แวดลอ้ม ในสนำมจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดกำรแข่งขันโอลมิปิก2008 มลีักษณะ

ภำยนอกคลำ้ยกับ “รังนก”ทีม่โีครงตำข่ำยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดำนและผนังอำคำรทีท่ ำดว้ย

วัสดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชำมสแีดง ดคูลำ้ยกับพระรำชวังตอ้งหำ้มของจนี ซึง่ให ้

กลิน่อำยงดงำมแบบตะวันออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ้ำแห่งชำต ิสระว่ำยน ้ำแห่งชำต ิสรำ้งขึน้เหนือ

จนิตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ้ำสีเ่หลีย่มขนำดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวั้สดุ

เทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เนน้ใชพ้ลังงำนแสงอำทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้ำทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยี

จำกงำนวจัิยของนักฟิสกิสจ์ำก Dublin’s Trinity College 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่5 ศูนยผ์ลติภณัฑย์างพารา – ชอ้ปป้ิงตลาดหงเฉยีว – ปกักิง่ (สนามบนิ ปกักิง่แคปิ

ตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (TG615 :17.20 – 21.15 

น.) 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 เขำ้ชมศนูยส์นิคำ้ ผลติภณัฑจ์ากยางพารา เป็นในลักษณะสนิคำ้ทีแ่ปรรูป เชน่ หมอน ทีน่อน 

และสนิคำ้เพสืขุภำพพรอ้มวทิยำกรบรรยำยสรรพคณุของผลติภัณฑ ์ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ตลาดหง

เฉยีว ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนเนม และสนิตำ้COPY ยีห่อ้ดังมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ 

รองเทำ้ และอืน่ๆอกีมำกมำย 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร  เมนูพเิศษ  สกุีม้องโกล 

 ไดเ้วลำอันสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

17.20 น.   อ ำลำเมอืงปักกิง่ เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 615 

21.15 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 
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วันที ่18-22 พ.ค.62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่24-28 พ.ค.62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่07-11 ม.ิย.62 19,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่14-18 ม.ิย.62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที ่21-25 ม.ิย.62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที ่05-09 ก.ค.62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่12-16 ก.ค.62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที ่13-17 ก.ค.62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที ่25-29 ก.ค.62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,900.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซี่า) 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลำนัดหมำยทัวร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

     3.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  

     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทัวรห์ลงัจำกมกีำรจ่ำยเงนิมัดจ ำ 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนั คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้งกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พัก

โดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้รวมถึงเที่ยวบนิพเิศษ

เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำร

เหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำนออกเดนิทำง (ไม่มหีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดนิทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นที่ระบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชำ, ยำงพำรำ ,นวดฝ่ำเทำ้(ขอควำมร่วมมอืลกูคำ้ทุกท่ำน

แช่เทำ้), ไข่มุก, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนใหก้ับ

นักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบวำ่ ทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลกูคำ้

เป็นหลกั ไม่มกีำรบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ ม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบนิทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมัน  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่ขอวซีำ่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 1,650 บำท 

3. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีที่น ้ำหนักเกนิกว่ำที่สำยกำรบนิก ำหนด 20 กโิลกรัม/ท่ำน 1 ส่วนเกนิน ้ำหนักตำมสำย

กำรบนิก ำหนด 

4. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

5. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 

6. คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

7. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

8. คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ท่ำน/ทรปิ 

9.      คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิเหตุกำรณ์ไม่สงบทำง

กำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบัตเิหตุ, ควำมเจ็บป่วย, ควำมสูญหำยหรือ

เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลกิก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทำงบรษัิทฯ จะถือวำ่ท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คำ่บรกิำรทีท่่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อันเน่ืองมำจำกมีสิง่ผดิกฎหมำย 

หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองที่น่ังบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 

6. รำคำน้ีคดิตำมรำคำตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตัว๋เครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับรำคำ

ตัว๋เครือ่งบนิตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง จนมีกำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง กำร

บรกิำรจำกสำยกำรบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงำนที่ใหบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะ

จัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำม

ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ีทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่

อืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซี่าเดีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซี่าจนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดงัน้ี ** 

- ยืน่ธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,650 บำท  

- ยืน่ดว่น 2 วนัท ำกำร 2,775 บำท  

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน และมสีภำพสมบูรณไ์ม่ช ำรุด 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

 - ตอ้งมอีำยุของรูปถ่ำยไม่เกนิ  6 เดอืน 
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 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขำ้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งหู เเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3. ส ำหรับผูท้ี่ถือหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้ก่อน

กำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

5. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 - กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส ำเนำสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน ญำตทิี่ตดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ที่ท ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำ

ใหข้อ้มูลเท็จ อำจมกีำรระงับกำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทูตมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

7. เอกสำรทุกอย่ำงตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนำ้ก่อนยื่นวซี่ำ ดังนัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์

อย่ำงนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวซี่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทูต และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ท่ำนจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วีซ่ำใน

รำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็นอย่ำงด ีหำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดนิทำง 

ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจนีอย่ำงนอ้ย 2 อำทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

 - ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำรท ำงำน

ในประเทศไทยเท่ำนัน้ 

 - หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิม่ 5,210 บำท  

2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จ่ำยเพิม่  1,750 บำท 

ยกเวน้ แคนำดำ บรำซลิ และอำรเ์จนตน่ิำ(กรุณำเชครำคำอกีครัง้) 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พำสปอรต์ ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออกอย่ำงนอ้ย 

2 หนำ้เต็ม   

2.รูปถ่ำยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

- ตอ้งมอีำยุของรูปถ่ำยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหูทัง้  2ขำ้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งหู เเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  

5.สมุดบัญชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรำประทับรำ้นที่แปล

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรูปถ่ำยเกำ่ ทีถ่่ำยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรูปถ่ำยทีม่วีวิดำ้นหลงั ทีถ่่ำยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขำ้ง มำตดัใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรูปถ่ำยทีเ่ป็นกระดำษถ่ำยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์
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อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ท่ำนละ  1,125 บำท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต 

ซึง่ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษีน ้ำมันเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หย่ำ    

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

ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................. 

 

ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................... 

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

 

รำยชือ่บุคคลในครอบครัวของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ
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** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

** ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษัิทอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวกภำยหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทำ่นเอง จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี้  (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเคร่งครัด) 


