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SHOCK PRICE! เจาะลกึแดนมงักร 
ก าแพงเมอืงจนี ล ิม้รส BBQ 5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:วนัที ่08 – 12 ก.ย. 60          พเิศษ ลด 2,000.- เหลอื 15,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:วนัที ่12 – 16 /27 – 31 ต.ค. 60 18,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:วนัที ่20 – 24 ต.ค. 60 (วนัหยดุ ปิยะฯ) 19,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:วนัที ่10 – 14 /17 – 21 /24 – 28 พ.ย. 60 18,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง:วนัที ่01 – 05 ธ.ค. 60 (วนัหยดุ ชาตไิทย) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:วนัที ่08 – 12 ธ.ค. 60 (วนัหยดุ รฐัธรรมนญู) 
19,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:วนัที ่15 – 19 ธ.ค. 60 18,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 (วนัหยดุ ปีใหม)่ 20,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 (วนัหยดุ ปีใหม)่ 21,900.- 
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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(CA980/01.00-06.20)  ✈  

2 
ปักกิง่-จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ –พระราชวงักูก้ง–หอฟ้าเทยีนถาน 

– ชมกายกรรมปกัก ิง่ 
O O O 

YITEL Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
พระราชวงัฤดรูอ้น –รา้นไขม่กุ–รา้นผา้ใหม–วดัลามะ–ถนน

หวงัฝจูงิ 
O O O 

YITEL Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 
ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวยีงกวน – ร้ำนบวัหิมะ – สวนผลไม–้
ร้ำนหยก – ผำ่นชมสนำมกีฬำรังนก 

O O O 
YITEL  Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 
ผเีซียะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรัสเซยี – ปักกิง่ – กรงุเทพฯ 

(CA979/19.35-23.40) 
O O ✈  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู10 เคานเ์ตอร ์U สายการ
บนิแอร ์ไชนา่ (CA) โดยมเีจา้หนา้ทีฯ่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-หอฟ้าเทยีนถาน-กายกรรมปกัก ิง่ 

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปกักิง่โดยเทีย่วบนิที ่CA980  

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุปกักิง่ สนามบนินีไ้ดเ้ปิดสว่นขยายแหง่ใหม ่เพือ่เปิดให ้
บรกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิค  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55 
ลา้นคนในปี 2015สนามบนิมขีนาดใหญก่วา่แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิาออกแบบ 
โดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออก 
แบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตัวจากทศิใตไ้ปสู่ทศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจาก
แสงอาทติยแ์ต่ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณ
กา๊ซคารบ์อนภายในตัวอาคาร น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทาง 
เขา้สู่ตัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่ย่อว่า จงิ ตัง้อยู่ที่
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ทีร่าบหวาเป่ย ชือ่เดมิคอื จี ่สมัยชนุชวิจา้นกั๋วเป็นเมอืง
หลวงของแควน้ยัน สมยัราชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ช ิอ้ยนัจงิ เป็นเมอืงหลวง
ของจนีตัง้แตส่มยัราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงต ูตา้ต ู
เป่ยผงิและเป่ยจงิ เริม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจบุนั แบง่เป็น16เขตและ2อ าเภอ 
เป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลาง พืน้ทีท่ั่วนครเป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นคร
ปักกิง่เป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร์ การศกึษาและเขตชุมทางการ
คมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมอืงท่องเที่ยวที่มชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจีนและใน
โลก ปัจจบุันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี ซึง่มี
ฐานะเทยีบเทา่กบัมณฑลหลังจากปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณ 
รัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ได ้
พัฒนาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลอืเชือ่มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจบุัน
นี้ปักกิง่มถีนนที่สลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยัง
แสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมยั กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร    

  น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยูใ่จกลางกรงุปักกิง่ ความยาวตัง้แตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้880 
เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร 
สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบนัจัตรัุสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจ
กลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่หอ

 

*** หมายเหต ุ*** 
***อายตุ า่กวา่ 20 ปี เก็บเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

***รวม คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 80 หยวน/ทรปิ*** 
***รวม คา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท***  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ประตูเทียนอันเหมนิที่ตัง้อยู่ทางทศิเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนอืเสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตรัุส มหาศาลาประชา 
คมดา้นทศิตะวนัตกของจัตรัุส ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑ์
ประวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอร าลกึท่าน
ประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้า่นเดนิสู ่พระราชวงั 
กูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมงิเป็นทัง้บา้นและชวีติของ
จักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองคพ์ระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัต ิ
ศาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มชี ือ่ในภาษาจนีว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่
เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราช 
วังตอ้งหา้มเนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตร
แห่งสวรรคด์ังนัน้วังของบตุรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไม่
สามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้ 
น าท่านสู่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์
โบราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้ม
รับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ**หมายเหตุ: ขอความร่วมมอืลูกคา้....
กรณุาแชเ่ทา้ทกุทา่น(ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการแชเ่ทา้)** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   BBQ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่หอฟ้าเทยีนถานตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อที่ทัง้หมด 
273 เฮกตา้ร์เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชงิใชเ้ป็นที่
บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ยตามจันทรคติทุกปีพระ
จักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ารเก็บเกีย่วไดผ้ลอดุม
ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนยีนเตีย้นต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สกุีม้องโก 

 น าทา่นชม กายกรรมปกักิง่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแสดงทีม่ชี ือ่เสยีง  

พกัที ่ YITEL  Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ-รา้นผา้ไหม-วดัลามะ-ถนนหวงัฝจูงิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตก
เฉียงเหนอืของกรงุปักกิง่เป็นพระราชอทุยานทีม่ทีัศนยีภาพทีส่วยงามมากแหง่หนึง่ มี
เนือ้ทีท่ัง้หมด 290เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนือ้ทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนือ้ทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น 
ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขา “วา่นโซว่ซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมงิหู”บนเขาว่าน
โซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก พลับพลา และเกง๋จนีอนังดงามไวห้ลายรปูหลายแบบ
ตัง้อยูล่ดหลั่นรับกันกับภูมภิาพ ทีเ่ชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิทีม่รีะยะทางไกลถงึ 728
เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคนุหมงิมเีกาะเล็ก ๆ เกาะหนึง่ 
มสีะพาน 17 โคง้อันสวยงามเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยานจัดไวไ้ดส้ัดส่วนงดงาม
ตระการตาซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสรา้งอุทยานของจีน 
จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์าก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ 
ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย จากนัน้น าท่านชม วดัลามะยงเหอกงสถานทีม่คีวามวจิติรและไดรั้บการบรูณะอยา่ง
ยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต าหนักทีป่ระทับของ
จักรพรรดหิย่งเจิน้ หรือองค์ชายสีผู่เ้ป็นพระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลงแห่ง
ราชวงศช์งิ ตอ่มาตัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ทีน่ีไ่ดก้ลายป็นศนูยก์ลาง
ของศาสนาพุทธนกิายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมัสการพระศรอีารยเมตไตรที่
งดงามและสงูถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไมจั้นทนเ์พยีงชิน้เดยีว 
ซึง่ประดษิฐานอยูภ่ายในศาลาหมืน่สขุว่านฟู่ เกอ๋จากนัน้แวะชมและเลอืกซือ้ผา้ไหม
จนีสนิคา้OTOP ขึน้ชือ่ของจนี 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านสู ่ถนนหวงัฟูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากทีส่ดุของ
เมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังตา่งๆและรา้นคา้รา้นอาหาร ศนูยก์ลาง 
ความบันเทงิมากมาย ที่จะสรา้งสสีันใหก้ับผูท้ีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดนิแห่งนี้ เชญิ
ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

พกัที ่ YITEL Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ ี ่  ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวยีงกวน–รา้นบวัหมิะ  - สวนผลไม–้ รา้นหยก 

  ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่าน ผา่นชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก สนามกฬีาโอลมิปิกรัง
นกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิตามรอย
สนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยต่อสิง่แวดลอ้ม ใน
สนามจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภาย 
นอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไมเ้พดานและผนังอาคารทีท่ า
ดว้ยวัสดุโปรง่ใส อฒัจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดงดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้ม
ของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผา่นชมสระวา่ยน า้แหง่ชาตสิระว่าย
น ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW 
and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟลอนท าเป็นโครงรา่ง เนน้ใชพ้ลังงานแสง 
อาทติยเ์พื่อใหดู้เหมือนน ้าที่สุดและใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก 
Dublin’s Trinity College ที่ท าใหก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้ าที่เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทอืนจากแผ่นดนิไหวไดน้ าทา่นแวะชม หยก 
ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก 
หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมอืงจนีด่านจวหียงกวน เป็นก าแพงที่มป้ีอมคั่นเป็น
ชว่ง ๆของจีนสมัยโบราณสรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงส่วน
ใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบนัสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกนัการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเตริก์หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกัน
แต่ ภายหลังก็มเีผ่าเร่รอ่นจากมองโกเลยีและแมนจเูรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจนี
ไดส้ าเร็จมคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์
ของโลกยคุกลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพง
เมอืงจนีไดจ้ากนัน้น าทา่นชม ยาบวัหมิะทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ารอ้นลวก
เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆเหตุการณ์ที่เกดิไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหม ้
รา่งกายสามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เป็ดปกักิง่ 

 น าท่านชมสวนผลไมต้ามฤดกูาล(เดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน ชมสวนสตรอเบอ
รี,่เดอืนพฤษภาคม ชมสวนเชอรี)่หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย..มผีล
ท าใหท้างสวนผลไมป้ระกาศปิดไมใ่หนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม...ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ไม่คนืเงนิหรอืมเีปลี่ยนแปลงรายการใดๆทดแทนน าท่านแวะชม หยก ที่มคีุณภาพ
และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะ
สตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  

 

พกัที ่ YITEL  Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่า้ ผเีซยีะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซยี – ปกัก ิง่ – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชมรา้นผเีซยีะ  เครือ่งรางโชคลาภ ตามความเชือ่ของชาวจนีน าทา่นเดนิทาง
สู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดังมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

19.35น. อ าลากรงุปกักิง่ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA979  

23.40น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

************************* 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

อายตุ า่กวา่ 20ปี 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

อายตุ า่กวา่12ปี 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่08 – 12 ก.ย. 60 15,900 18,900 18,900 4,000 

วนัที ่12 – 16 ต.ค. 60 18,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่20 – 24 ต.ค.60 (วนัปิยะมหาราช) 19,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่27 – 31 ต.ค. 60 18,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่10 – 14 พ.ย. 60 18,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่17 – 21 พ.ย. 60 18,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่24 – 28 พ.ย. 60 18,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่01 – 05  ธ.ค. 60 19,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่08 – 12  ธ.ค. 60 19,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่15 – 19 ธ.ค. 60 18,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 20,900 23,900 23,900 4,500 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 21,900 24,900 24,900 4,500 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืบวัหมิะ, หยก, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุรา้น 

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

*** เดอืน ส.ค. – ต.ค. ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 7,000 บาท*** 

เดอืน ธนัวาคม ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
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4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight

จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี วซีา่กรุ๊ป 1,000 บาท  

หมายเหต ุ: อตัราคา่วซีา่ดังกลา่วส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  

(ยืน่วซีา่กรุ๊ปไมต่อ้งสง่เอกสารส าหรับท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

หรอืหากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว เก็บคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่วเพิม่ 500 บาท  

และหากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และกรณียกเลกิเดนิทางไม่

สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ ทัง้ส ิน้ท าใหไ้มส่ามารถ

ยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่วซีา่เพิม่ 500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์(ยืน่ปกต ิ4 วัน ท าการ) 

โปรดทราบ ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดังตอ่ไปนี ้

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.อหิรา่น 10.
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อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.

ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี 

ไมส่ามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมูค่ณะ(กรุ๊ป)ได ้ตอ้งยืน่ค าขอวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 

วันท าการ ***ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

7.คา่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวน/คน และ คนขบัรถ วนัละ 11 หยวน/คน เดนิทางท ัง้หมด 4 วนั รวมเป็น 80 หยวน  

8. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- 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] 

9.รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

10.น า้หนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ23กโิลกรมั,คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีก

เก็บหมายเหต:ุ สายการบนิแอรไ์ชน่า  CA ใหก้ระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ1ใบมนี ้าหนักไมเ่กนิ23กโิลกรัม

และขนาดของกระเป๋าตอ้งมขีนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไมเ่กนิ158เซนตเิมตร (กวา้ง+ยาว+สงู) สมัภาระตดิตัวขึน้

เครือ่งไดท้า่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

จะตอ้งเสยีสว่นทีเ่กนิเป็นจ านวนเงนิ200 USD หรอื1,300หยวนตอ่ใบ 

11.คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
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เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**วซีา่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5X2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน2ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์

หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสเ่ครือ่งประดบั หา้มใสชุ่ดนกัเรยีน นกัศกึษา ชุดครยุรบัปรญิญา ตอ้งเห็นใบห ูและหา้ม

ใสแ่วน่ตาด า 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 



PEK-CA007     หนา้ 9 จาก 10 
 

   

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจ

มกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5X2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน2ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรอืรปูพริน้จาก 

คอมพวิเตอร ์หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสเ่ครือ่งประดบั หา้มใสชุ่ดนกัเรยีน นกัศกึษา ชุดครยุรบัปรญิญา 

ตอ้งเห็นใบห ูและหา้มใสแ่วน่ตาด า 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(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 ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี 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.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

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

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่  ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดั) 

 

 

 

 


