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ก ำหนดกำรเดนิทำง :  ตุลำคม  -ธันวำคม 2560 

WONDERFUL CHINA 

 

 ก ำแพงเมืองจีน - พระรำชวงัฤดูร้อน - หอฟ้ำเทยีนถำน 

 

5 วนั 3 คืน  
 

  ไฮไลท์ 

ชวนคุณบินลดัฟ้ำสู่แดนมังกร   ด้วยสำยกำรบินคุณภำพ 5 *    HAINAN AIRLINES  
พชิิตก ำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนควำมยำวหม่ืนลี ้ทีท้่ำคุณก้ำวไปให้ถึง 
ชมควำมยิง่ใหญ่ของพระรำชวงัฤดูร้อน สถำนทีต่ำกอำกำศในยุครุ่งเรืองของพระนำงซูสีไทเฮำ 
เทีย่วชมหอฟ้ำเทยีนถำน ในส่วนทีใ่ช้ในพธีิกรรมของกำรบูชำสวรรค์ ซ่ึงเช่ือว่ำเป็นศูนย์กลำงของจักรวำลซูโจว  
ชมวดัลำมะ โบรำณสถำนหนึ่งเดยีวในจนีทีผ่สมผสำนเอกลกัษณ์แห่ง 4 ชนชำต ิฮ่ัน แมนจู มองโกล ทเิบต รวมไว้ได้อย่ำงลงตวั 
ช้อปป้ิงกนัให้จุใจทีต่ลำดรัสเซีย  และ ถนนหวงัฝูจิง่ ยิง่ซ้ือเยอะยิง่ถูก ทั้งเส้ือผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ ฯลฯ 
อึง้..ทึง่..เสียว..กบัสุดยอดโชว์ระดับแนวหน้ำของเมืองจีน..กำยกรรมปักกิง่ 
อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษมำกมำย เป็ดปักกิง่ สุกี ้ อำหำรกวำงตุ้ง ฯลฯ 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

16,900.- 
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วนัแรก   ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ  

23.00 น.  พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำเตอร์ Q สำยกำรบินไห่หนำน
แอร์ไลน์ (HU)  พบเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง   

วนัทีส่อง  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ - ปักกิง่ - จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน - พระรำชวงักู้กง -ร้ำนชำ -ช้อปป้ิงหวังฟู่จ่ิง 

02.00 น เหินฟ้ำสู่มหำนครปักกิ่ง  โดยสำยกำรบิน ไห่หนำนแอร์ไลน์  เที่ยวบินที ่HU 7996  

07.28 น.  ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินครปักกิง่....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของ
จีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ ปัจจุบนัน้ี
ปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั
กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง  

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร ....จากนั้นน าท่านเท่ียวชม จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน (ความหมายประตูของ
สันติภาพอยา่งสวรรค)์ เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้ 880 เมตร ทิศ
ตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน 
ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึง
เป็นสถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองในโอกาสส าคญัต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรียว์ีรชนศาลา
ประชาคม จตุัรัสเทียนอนัเหมินลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ี
ตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตุัรัส  จากนั้นเท่ียว
ชม พระรำชวงัต้องห้ำม THE FORBIDDEN CITY สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทั้ง
บา้นและชีวติของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์ พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์
ยาวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึง
แปลวา่ ‘พระราชวงัตอ้งห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัวา่ 
จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งหา้ม’ คนธรรมดา
สามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้ โบราณสถานแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน
บนพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร น าท่านชมอาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยห้องต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง ชมต าหนกัวา่
ราชการพระต าหนกัชั้นใน ห้องบรรทมของจกัรพรรด์ิ และหอ้งวา่ราชการหลงัมู่ล่ีไมไ้ผข่องพระนางซูสีไท่  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้ำนชำ อนัล่ือช่ือท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีนใหท้่านชิมชาหลากหลายรสตามอธัยาศยั  
จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิงหวงัฟู่จ่ิง ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคน
เดินหา้มรถทุกชนิดวิง่ผา่น มีหา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้ง
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนงัสือ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอยา่งเพลิดเพลินอยา่งยิง่ ส่วนใหญ่เป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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ร้านคา้แบรนดเ์นมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้ และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณ
ใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท้่านไดอิ้สระ
ถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมววิ ตามอธัยาศยั 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร  **เป็ดปักกิง่** 

  พกัที ่ CITYINN   HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ำม            พระรำชวงัฤดูร้อน - ร้ำนไข่มุก - หอฟ้ำเทยีนถำน – นวดฝ่ำเท้ำ - กำยกรรมปักกิง่  

เช้ำ                รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าท่านสู่ พระราชวงัฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อ้ีเหอหยวน ”  อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน สร้าง
ข้ึนเม่ือประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮาสมยัยงัมีชีวติอยู ่  "พระรำชวงัฤดู
ร้อน" จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนยบ์ญัชาการของพระนาง ทั้งยงัเป็นคุกคุมขงัพระจกัรพรรดิกวางสู หลงัจากท่ี
จกัรพรรดิกวางสู ไม่เช่ือฟังค าสั่งของพระนาง ท าการปฏิรูปจีนตามขอ้เสนอของ คงัอ่ิวหวยุ ปัจจุบนัท่ีคุมขงั
จกัรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ท่ีเรียกวา่ "หอหยก" ก็ยงัถูกบูรณะไวใ้หน้กัท่องเท่ียวชมอยู ่ ภายในพระราชวงั
ฤดูร้อน ติดๆ กบั ระเบียงยาว (Long Corridor) ท่ียาวกวา่ 728 เมตร ระเบียงยาวน้ีไม่เพียงข้ึนช่ือวา่ ยาว แต่ยงัข้ึน
ช่ือในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เน่ืองจาก บรรจุไปดว้ยภาพวาดกวา่ 4,000 ภาพ ทั้งภาพดอกไม ้ตน้ไม ้ส่ิง
ปลูกสร้างในวรรณกรรม เร่ืองราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอ๋ิว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ไดเ้ป็นภาพท่ีวาดข้ึน
อยา่งสั่วๆ เพราะ แต่ละภาพนั้นมีเร่ืองราวในตนเองทั้งส้ิน ชมความงามของทะเลสาปจ าลองคุนหมิงท่ีขุดข้ึนดว้ย
แรงงานคนลว้น  จากนั้นน าท่านแวะเลือกซ้ือ ไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ท่ีท าจากไข่มุกน ้าจืดท่ีเพาะเล้ียงใน
ทะเลสาบ       

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  จากนั้นเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดำ เทยีนถำน ฟ้าเทียนถานน้ี จะเป็นจุดท่ีใชใ้น พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่

บน ลานหินอ่อนซอ้นกนั 3 ชั้น ซ่ึงจะหมายถึง โลกของ มนุษย ์สวรรค ์และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียน
ของ สวยงาม แต่ไม่เปิดใหเ้ราเขา้ชม ท าไดเ้พียงแต่ มองรูปท่ีน ามาโชวไ์วเ้ท่านั้น นอกจากนั้น ยงัมีสัญลกัษณ์ 
ขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบสุริยะ  จากนั้นน าท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค ์ ซ่ึงท าจากหินอ่อนเช่นเดียวกนั เป็น
ทรงกลม และ มีหลงัคาทรงจัว่แบบจีน จุดน้ี จะเป็นส่วนท่ีใชใ้นพิธีกรรมของการบูชา สวรรค ์ ตรงจุดน้ีเขามี
ความเช่ือกนัวา่เป็น ศูนยก์ลางของจกัรวาล    น าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่ำเท้ำ เป็นการแช่
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เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทย์
โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรคโดย
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ     

 

ค ่ำ           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   จากนั้นน าท่านชม กำยกรรมปักกิง่ ท่านจะไดช้มกายกรรมตน้ฉบบั ดัง่
เดิมแบบจีน แสนอลงัการทั้งแสงสี ตระการตา 

  พกัที ่ CITYINN   HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ี่        หยก - ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวยีงกวน – บัวหิมะ – สวนผลไม้ตำมฤดูกำล- ผ้ำไหม - ผ่ำนชมสนำมกฬีำรังนก  

 เช้ำ                รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  น าท่านชม “โรงงำนผลติหยก”  ท่ีข้ึนช่ือของชาวจีน ท่ีมีความเช่ือวา่ 
มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีใหค้วามคุม้ครอง   น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวยีงกวน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลก มีความยาวถึง 12,700 ล้ี (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างข้ึนดว้ยแรงงานของคนนบัหม่ืน
คน สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกวา่ 2000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผน่ ตวั
ก าแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัวา่ถา้น าวสัดุท่ีใชก่้อสร้างก าแพงแห่งน้ีมาสร้างก าแพงท่ีมีความหนา 1 
เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้ าแพงท่ีมีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดงักล่าวน้ีเอง ก าแพงน้ีจึงไดรั้บการขนาน
นาม อีกดว้ยวา่ “ ก าแพงหม่ืนล้ี ” ...ใหท้่านไดส้ัมผสั  ต านานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เก่ียวกบัก าแพง
เมืองจีนเมิ้งเจียงหน่ี     

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  **อิม่อร่อยกบัเมนูอำหำรสุกี ้**    

บ่ำย  จากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่ำฟู่หลงิ หรือ บัวหิมะ  จากนั้น
น าทุกท่านเขา้ชม สวนผลไม้ตำมฤดูกำล   (กรณีสภาพอากาศไม่ดี ไม่สามารถเก็บผลไมไ้ด ้ บริษทัฯ ขอ
ปรับเปล่ียนรายการเป็นกาชมสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในใจกลางกรุงปักก่ิง THE PLACE หรือ ลาสเวกสั
นอ้ย ท่านจะไดส้ัมผสัความสวยงามของแสงสีบนเพดานท่ีทนัสมยั ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองขา้งทางเตม็
ไปดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย )   น าท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้ำไหม ของจีน ชมวธีิการน าเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้
นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง    จากนั้นน าท่าน ผ่ำนชม “สนำมกฬีำแห่งชำติ” 
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ซ่ึงสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก โคลิเซ่ียมแห่งโรม แต่สนาม
กีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักก่ิงน้ีพยายามท่ีจะคิดออกแบบใหม่ใหเ้อ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม
ปัจจุบนัมากข้ึนสถาปนิกจากสวสิเซอร์แลนด ์ Herzog & de Meuron ตอ้งการท่ีจะช่องระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ท่ีนัง่ อาจถือไดว้า่ เป็นสนามกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใหญ่
ท่ีสุด ในขณะน้ีสนามกีฬาดงักล่าวซ่ึงจะใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั 
"รังนก" ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนก่ิงไม ้ห่อหุม้เพดานและผนงัอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์
มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ซ่ึงดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งน้ี จึงดู
คลา้ยพระราชวงัสีแดง ท่ีอยูภ่ายในร้ัวก าแพงสีเทาเขียว ซ่ึงใหก้ล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก 

  ค ่ำ          รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
  พกัที ่ CITYINN   HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัห้ำ              ผเีซ๊ียะ - วดัลำมะ - ตลำดรัสเซีย - ปักกิง่ - กรุงเทพฯ 

 เช้ำ                รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั     หลงัจากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ “ผเีซ๊ียะ” ซ่ึงชาวจีนเช่ือวา่จะน าโชค
ลาภเงินทองมาใหพ้ร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพยส์มบติัไวเ้พราะผีเซ๊ียกินเงินทองแลว้เก็บไวไ้ม่ถ่ายออกมา  น าท่านชม 
วดัลำมะ หรือ ยงเหอกง เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลกัษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจู มองโกล และทิเบต ส่ีชนชาติ
ส าคญัของจีนไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครัน ซ่ึงมีอยูเ่พียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน วดัลามะ เป็นวดัหน่ึง
ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต มีเน้ือท่ีกวา่ 60,000 ตารางกิโลเมตร มีต าหนกัต่างๆกวา่ 1,000 หอ้ง วดัลามะน้ีแต่
เดิมเป็นพระต าหนกัของเฉียนหรงฮ่องเต ้ กษตัริยอ์งคท่ี์ 2 ของราชวงศชิ์งสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1723 ทรงสร้าง
ใหก้บัองคช์าย4 หยง่เจ้ิง หรือ องคช์าย4 จากนวนิยายเร่ืองศึกสายเลือดนัน่เองเม่ือองคช์าย 4 ไดข้ึ้นครองราชย์
เป็นฮ่องเตอ้งคท่ี์ 3 จึงยา้ยไปประทบัท่ีพระราชวงัหลวง ส่วนพระต าหนกัน้ีพื้นท่ีคร่ึงหน่ึงปรับเป็นท่ีพกัผอ่น
อิริยาบถนอกวงัขององคช์าย4 อีกคร่ึงหน่ึงถวายพระลามะจงัเจียฮูถูเค่อถู จึงไดก้ลายเป็นวดัลามะของทิเบตนิยาก
หมวกเหลืองตั้งแต่นั้นมา  วดัลามะในปัจจุบนั นอกจากมีสถานะเป็นวดัส าคญัของปักก่ิงแลว้ ยงัเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมอีกดว้ย ไม่วา่ชาวจีนหรือชาวต่าวชาติเม่ือมาเยือนปักก่ิง ไม่ควรพลาดท่ี
จะมาเยืย่มชมยงเหอกงสักคร้ัง   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  น าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ ตลำดรัสเซีย แหล่งชอ้บป้ิงของก็อปป้ีเกรด A ท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากของกรุงปักก่ิง 
ซ่ึงตลาดรัสเซียนั้นเป็นตึก 5 ชั้น บวกกบัอีก 1 ชั้นซ่ึงเป็นอาคารใตดิ้น ราคาสินคา้ท่ีน่ีหากคุณซ้ือเป็นจ านวนมาก 
ลองต่อไปเลย ซกั 70-80% เพราะพอ่คา้ แม่คา้ ท่ีนัน่มีโอกาสลดใหคุ้ณไดม้ากสุดๆจริงๆ แถมตลาดรัสเซียนั้นยงั
เป็นท่ีท่ีเปิดแอร์เยน็สบาย เดินง่าย แต่ขอ้ควรระวงัก็คือ แม่คา้ พอ่คา้ ท่ีน่ีชอบมดัมือชก บงัคบัซ้ือ อยูบ่่อยคร้ัง 
หากใครมาเท่ียวจีน และอยากจะซ้ือของดีราคาแสนถูกกลบับา้นแลว้หละก็ถือวา่ท่ีน่ีหา้มพลาดเด็ดขาด  ได้เวลำ
อนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 



  

 6   

 20.35 น. น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน ไห่หนำนแอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่HU 7995 

00.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภำพ 
*********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********* 

                                                   
ข้อควรควรทรำบ :  
 กำรเดนิทำงไปท่องเที่ยวในเมืองจนีทุกเมือง จะมกีำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ                
นวดฝ่ำเท้ำ, หยก, ชำ, ผ้ำไหม,บัวหิมะ, ผเีซ๊ียะ, ไข่มุก  ซ่ึงจ ำเป็นต้องใส่ไว้ในรำยกำรทัวร์ เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร์ จงึขอเรียน
ให้กบันักท่องเที่ยวทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนที่ใส่ในรำยกำรทัวร์ จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำม
พอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มส่ีวนได้เสียในกำรขำยสินค้ำจำกร้ำนช้อปป้ิงขึน้อยู่กบัควำมพงึ
พอใจของลูกค้ำเป็นหลกั  สินค้ำทุกช้ินไม่สำมำรถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18 ปี 
มเีตียงและไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว 

26-30  ตุลำคม  2560 16,900 19,900 4,000 

14-18  พฤศจิกำยน  2560 16,900 19,900 4,000 

09-13 ธันวำคม  2560 16,900 19,900 4,000 

หมำยเหตุ: โปรแกรมนี้เดินทำงออกเดินทำงตั้งแต่  15  ท่ำนขึน้ไป  โดยไม่มีหัวหน้ำทัวร์จำกไทยไปดูแล  มีไกด์
ท้องถิ่นพูดภำษำไทยรอรับที่ปักกิง่   

 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 
หากกรุ๊ปท่ีเดินทางโดยมีหวัหนา้ทวัร์จะเป็นวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบกรุ๊ป เขา้-ออกคร้ังเดียว (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปตอ้งเขา้-ออกพร้อม
กนัทั้งกรุ๊ป ใชเ้วลาประมาณ 7-10 วนั ) 
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 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทัประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน  มำตรฐำนวันละ 10 หยวน x 5 วนั x 2 คน = 100 หยวน (หำกมหัีวหน้ำทัวร์จ่ำยเพิม่ท่ำน

ละ 50 หยวน) 

 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15  ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

 

กำรส ำรองที่น่ังและช ำระเงนิ 
 ยืนยันกำรส ำรองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 
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 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง
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เอกสำรประกอบกำรย่ืนวซ่ีำท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดินทำง ที่มอีำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ า
ประเทศไทย ผูท่ี้ยื่นค าร้องขอวีซ่าจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยื่นค าร้อง1 ใบ โดยรูป
ท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

3.1รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. 
ถึง22มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ื่นค าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะ
ถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั ไม่หลบัตา   ไม่อา้ปาก 
หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ 
แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา 

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมี
กรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืด
จนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 

3.6พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยื่นขอวีซ่าจีน ประจ ากรุงเทพฯ 
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลกัฐำนส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส ำเนำ) 
และแปลเป็นภำษำอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดามารดา 
6.เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่

http://www.consular.go.th/
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7.กรณีท ำงำนเกีย่วกบัส่ือต่ำงๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดย
ระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสำวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับย่ืนวซ่ีำ 
10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษทัฯ รับย่ืนวซ่ีำให้ชำวต่ำงชำตทิี่ท ำงำนในประเทศไทยเท่ำน้ัน (ลูกค้ำต้องโชว์ตวัที่สถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-
800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษทัฯ ไม่รับย่ืนวซ่ีำให้หนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
13.กรณีย่ืนวซ่ีำด่วน (ใช้เวลำด ำเนินกำร 2- 3 วนัท ำกำร) มค่ีำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 1,400 บำท 
 

หมำยเหตุ 
 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 

อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีำไม่รับย่ืนวซ่ีำประเภทอ่ืน นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำงบริษทัฯ
จงึจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำประเภทอ่ืนให้ 

 โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรย่ืนวซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่+
ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
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สถำนทูตจนีไม่รับย่ืนวซ่ีำ ในกรณี ดงันี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมำยเหตุ ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มกีำรปรับเปลีย่นระบบกำรย่ืนวซ่ีำโดยสำมำรถย่ืนเอกสำร
ขอวซ่ีำผ่ำนตวัแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มกีำรปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ทั้งนี ้สำมำรถดูข้อ
มุลเพิม่เตมิได้ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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ข้อมูลและรำยละเอยีดส ำหรับกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี                                                                     ** 

กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน......................................................มือถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สำมำรถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ต ำแหน่งงำน............................................. 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณำแจ้งเบอร์ทีส่ำมำรถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงให้ท่ำน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่ำนมปีระกนัสุขภำพครอบคลมุในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย                   

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 
 


