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ปกักิ่ง สบาย สายบญุ ไหวพ้ระ 

วดัลามะ วดัพระเข้ียวแกว้ ก าแพงเมืองจนี 

5 วนั 4 คืน โดย สายการบนิแอรไ์ชน่า (CA) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   
วนัที ่20 – 24 ต.ค.60     16,999.-   

วนัที ่08 – 12 พ.ย.60      15,999.- 
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หมายเหต ุ: **ยงัไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ท่านละ 1,000 บาท** 

ผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 20 ปี เกบ็เพิ่มจากค่าทวัร ์3,000 บาท 

***กรุณาเตรยีมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 150 หยวน /ท่าน/ทรปิ **เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรงุเทพฯ – ศสวุรรณภมู-ิปักกิง่ (CA960 / 19.35-01.00)  ✈ 
YITEL HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

2 
พระราชวังฤดรูอ้น – รา้นไขม่กุ – วัดพระเขีย้วแกว้  

รา้นยางพารา – THE PLACE 
   

YITEL HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

3 
จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวังกูก้ง – วัดลามะ 

รา้นนวดเทา้ – กายกรรมปักกิง่ 
   

YITEL HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

4 
รา้นบวัหมิะ – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน – รา้นหยก 

ผา่นชมสนามกฬีารังนกและสระวา่ยน ้า 
   

YITEL HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

5 
รา้นผเีซยีะ – ตลาดรัสเซยี – ปักกิง่ – กรงุเทพฯ  

(CA959 /14.05-18.35) 
 ✈   

 

   วนัแรก  กรุงเทพฯ – ปักกิง่ 
 

16.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U 
สายการบินแอร์ไชน่า (CA)โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

19.35 น. ออกเดินทางสู่ มหานครปักกิง่ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เท่ียวบินท่ี CA960  
01.00 น. 
 

 

เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง สนามบินน้ีไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่เพื่อเปิดใหบ้ริการตอ้นรับกีฬา
โอลิมปิกปี 2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 55 ลา้นคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่
กวา่แพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดินทางท่ีเขา้ถึงจิตใจ
ผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจาก
แสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วตักรรมใหม่ท่ีช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตวั

 หา้มพลาด.....ทวัรส์ดุคุม้ ชมไฮไลทเ์มืองปกักิ่ง ราคาสบายกระเป๋า 

1. เยอืนมรดกโลก...ก าแพงเมืองจนี ด่านจหียงกวน 

2. เขา้ชม 2 พระราชวงัเลื่องช่ือ พระราชวงัตอ้งหา้ม / พระราชวงัฤดูรอ้น 

3. เขา้กราบนมสัการพระธาตเุข้ียวแกว้ ณ วดัหลงิกวน 

4. ชมกายกรรมปกักิ่ง…สุดอลงัการ 

5. เมนูพเิศษ... เป็ดปกักิ่ง / สกุี้มองโกล / อาหารกวางตุง้ / บปุเฟตป้ิ์งย่าง 
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อาคาร หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองปักก่ิงเพื่อเขา้สู่ท่ีพกั เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือยอ่วา่ จิง ตั้งอยูท่ี่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของท่ีราบหวาเป่ย ช่ือเดิมคือ จ่ี 
สมยัชุนชิวจา้นกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควน้ยนั สมยัราชวงศเ์หลียวเป็นเมืองหลวงรอง ช้ิอยนัจิง เป็นเมือง
หลวงของจีนตั้งแต่สมยัราชวงศจิ์น หยวน หมิง ชิงจนถึงสาธารณรัฐจีนเคยใชช่ื้อจงตู ตา้ตู เป่ยผงิและเป่
ยจิง เร่ิมตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 จนถึงปัจจุบนั แบ่งเป็น 16 เขต และ 2 อ าเภอ เป็นนครท่ีข้ึนตรงต่อ
ส่วนกลาง พื้นท่ีทัว่นครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักก่ิงเป็นศูนยก์ารเมืองวฒันธรรม 
วทิยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจี นและก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือดงัทั้งใน
ประเทศจีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่ากบัมณฑล หลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 
1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ มีการ
เปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพ
เมืองโบราณแต่ยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก 

พกัที่ YITEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  
วนัทีส่อง        พระราชวงัฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – วดัหลงิกวง(พระเขีย้วแก้ว) – ร้านยางพารา – THE PLACE  
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อน อวีเ้หอหยวน ตั้งอยูใ่นเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักก่ิงห่างจากตวัเมืองปักก่ิงประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวงัฤดูร้อนอวี้ เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อน
และสวนดอกไม้ในสมยักุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้น างบประมาณของ
กองทพัเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนั ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย ต าหนกั
เลอโช่วถงั สถานท่ีประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนกัเร่ินโช่วเต้ียน สถานท่ีวา่ราชการของพระนาง
ฉือซีไทเฮา ภูเขาวา่นโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน 
(ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และต าหนกัต่างๆ อีกมากมาย 
จากนั้นใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบัต่างๆ เช่น 
สร้อยคอ ต่างหู หรือครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร.....เมนูพเิศษ...อาหารกวางตุ้ง 
บ่าย น าท่านชม วดัหลงิกวง พุทธศาสนิกชนทัว่ไปมีความเช่ือและรับรู้กนัสืบมาวา่มีพระทาฐธาตุ คือ พระเขีย้ว

แก้ว ประดิษฐานอยูใ่นพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นเมืองแคนดี ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยศรีลงักา ส่วนพระเข้ียวแกว้ท่ีวดัหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวติัว่า
พระภิกษุฟาเหียนอญัเชิญมาจากแค่นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไวท่ี้เมืองฉางอนัเม่ือคราวจาริกไป
สืบพระศาสนายงัอินเดียและไปถึงเมืองลงักาดว้ย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอนั หรือ ซีอาน เม่ือ พ.ศ. 
942 และกลบัถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อวา่หลงัจากพระเข้ียวแกว้ประดิษฐาน ณ เมืองฉาง

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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อนัแลว้ภายหลงัไดรั้บการอญัเชิญไปไวใ้นนครต่างๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงน ามาไว ้ณ พระเจดียฉ์าวเส้ียน 
ภายหลงัพุทธศาสนิกชนไดส้ร้างวดัหลิงกวงข้ึนพร้อมกบัสร้างพระเจดีย ์8 เหล่ียมขนาดใหญ่รายลอ้มดว้ย
พระพุทธรูปและเจดียร์ายชาวบา้นทัว่ไปจึงเรียกวา่ เจดียพ์ระพุทธองค ์100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วดัหลิงกวง
ช ารุดท าลายลงเม่ือกองทพัชาติตะวนัตกยกก าลงัเขา้บุกรุกกรุงปักก่ิง ท่ามกลางซากปรักหกัพงัพบพระเข้ียว
แกว้บรรจุในกล่องศิลามีจารึกวนั เดือน ปีท่ีสร้างเจดียอ์ยู่ภายในกล่องไมก้ฤษณาอีกชั้นหน่ึง จึงไดเ้ก็บ
รักษาไวจ้นถึง พ.ศ. 2498 จึงน าไปไว ้ณ วดักวงจ่ีชัว่คราว เม่ือทางการไดส้ถาปนาพระเจดียอ์งคใ์หม่ ณ 
วดัหลิงกวงแล้วเสร็จจึงมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเข้ียวแก้วในพระมหาเจดีย ์เม่ือวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2507 ซ่ึงในคร้ังน้ีมีผูแ้ทนจากบรรดาประเทศท่ีนบัถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานดว้ย พระมหา
เจดียท่ี์ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ ณ วดัหลิงกวง กรุงปักก่ิง มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของ
ศิลปะสมยัราชวงศ์ถงัและราชวงศ์ซ้องไวด้ว้ยกนัอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดียท์รง 8 
เหล่ียม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนไดอ้ านวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แลว้
เสร็จในฤดูใบไมผ้ลิของปี 2507 ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 6 ปี จากนั้นแวะชมร้านยางพารา ให้ท่านเลือกชม
เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากยางพารา  

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ทีภ่ัตตาคาร ...เมนูพเิศษ...สุกีม้องโกล 
 น าท่านชอ้ปป้ิงท่ียา่น THE PLACE แหล่งชอ้ปแห่งใหม่ในปักก่ิงภาษาจีนเรียกวา่ "shi mao tian jie"  

The Place ตั้งอยูบ่นถนน Dong Da Qiao Lu หรืออยูทิ่ศ
เหนือของ Silk market มีของแบรนดเ์นมให้เลือ 
กชอ้ปอยา่งเช่น ZARA, MNG, PROMOD, Mexx เป็นตน้  
หา้งน้ีเปิดไดไ้ม่นานและยิง่ใหญ่สไตลจี์น  
เพราะมีจอ  LCD ขนาดใหญ่ยกัษ ์6,000 ตารางเมตร 
 
 

พกัที่ YITEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง – วดัลามะ – ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ – กายกรรมปักกิ่ง  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 
 
 
 
 

 

  น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จตุัรัสเทียนอนัเหมิน ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงปักก่ิง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร 
พื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมิน
นบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตู
เทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลาง
จตุัรัส อนุสาวรียว์ีรชนใจกลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตกของจตุัรัส ตลอดจนพิพิธภณัฑ์
การปฏิวติัแห่งชาติและพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากน้ีทางดา้นทิศใตย้งัมีหอ
ร าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยางเหมินหรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้าง



GT-PEK-CA01                        Page 5 of 13 

    
 

ข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิง
รวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลวา่ ‘พระราชวงัตอ้งห้าม’ เหตุท่ีเรียก
พระราชวงัตอ้งห้าม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์
ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ วดัลามะ ยงเหอกง สถานท่ีมีความวจิิตรและไดรั้บการบูรณะอยา่งยอดเยีย่มท่ีสุดในปักก่ิง สร้าง

ข้ึนในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนกัท่ีประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจ้ินหรือองคช์ายส่ีผูเ้ป็นพระราชบิดา
ของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศชิ์ง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ท่ีน่ีไดก้ลายป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมสัการพระศรีอารยเมตไตรท่ีงดงามและ
สูงถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไมจ้นัทน์เพียงช้ินเดียว ซ่ึงประดิษฐานอยูภ่ายในศาลา
หม่ืนสุข วา่นฟู่เก๋อ สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ศูนย์วจัิยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบั
การแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟัง
การวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ**หมายเหตุ: ขอความร่วมมือลูกค้า....กรุณาแช่เท้าทุกท่าน(ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการแช่เท้า)**  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ทีภ่ัตตาคาร ..เมนุพเิศษ...เป็ดปักกิง่ 
 น าท่านชม กายกรรมปักกิง่ การแสดงท่ีมีช่ือเสียง ใหท้่านต่ืนตาต่ืนใจไปกบัโชวก์ายกรรมและการแสดง 

แสง สี เสียงท่ีสวยงาม 
พกัที่ YITEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่  ร้านบัวหิมะ – ก าแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน – ร้านหยก – ผ่านชมสนามกฬีารังนกและสระว่ายน า้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 แวะชมสินคา้ร้าน ยาบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก เป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแลว้

หลายๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกาย สามารถใชย้าน้ีทาลดอาการพองหรือแสบร้อน
ได ้จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วงๆ ของจีน
สมยัโบราณ สร้างในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ังแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างข้ึนใน
สมยัราชวงศห์มิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกลและพวกเติร์ก หลงัจากนั้นยงัมีการสร้าง
ก าแพงต่ออีกหลายคร้ังดว้ยกนั แต่ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพง
เมืองจีนไดส้ าเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค
กลางดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 
 
 

 
 

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
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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บ่าย แวะชมหยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง จากนั้นน าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬา
โอลิมปิกรังนก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬา
ช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามให้เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ดัพิธี
เปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั “รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม ้
เพดานและผนงัอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลา้ยกบัพระราชวงั
ตอ้งห้ามของจีน ซ่ึงให้กล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน ้าแห่งชาติ สระวา่ยน ้ าแห่งชาติ 
สร้างข้ึนเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน ้ าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้
วสัดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อให้ดูเหมือนน ้ าท่ีสุด และใชเ้ทคโนโลยีจาก
งานวิจยัของนกัฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ท่ีท  าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้ าท่ีเคล่ือนไหว
อยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวได ้

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ทีภ่ัตตาคาร ....เมนูพเิศษ....อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์ป้ิงย่าง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พกัที่ YITEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
วนัที่ห้า  ร้านผเีซียะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 แวะชม ร้านผเีซียะ เคร่ืองรางโชคลาภตามความเช่ือของชาวจีน จากนั้นน าท่านอิสระช็อปป้ิงตลาดรัสเซีย 

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองปักกิง่ 
14.05 น. อ าลากรุงปักกิง่ เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เทีย่วบินที ่CA959 
18.35 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
  

 
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายบริษัทร่วมกับการท่องเท่ียวเมืองจีน ทกุเมืองได้ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นกัทอ่งเท่ียวได้รู้จกั ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จงึต้องเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุทา่น
ทราบว่าทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยู่กบัความพอใจ
ของลกูค้าเป็นหลกั  ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้  
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุ
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
10.เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / 
คน / วัน 

ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศการจราจรและเหตุสุดวิสัย

ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็น

ส าคัญ 
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ปกักิ่ง สบาย สายบญุ ก าแพงเมืองจนี วดัลามะ วดัพระเข้ียวแกว้ 

5 วนั 4 คืน โดย สายการบนิแอรไ์ชน่า (CA) 
อัตราค่าบริการ    
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ 

 
พักเดี่ยว
เพิ่ม 
 

วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 60 16,999 19,999 3,900 

วันที่ 08 – 12 พฤศจกิายน 60 15,999 18,999 3,900 

 
ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์  

 
 

 
หมายเหตุ : **ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท** 
ราคาเดก็ต ่ากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 2,000 บาท 

***กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200หยวน /ท่าน/ทริป **เดก็เก็บเท่าผู้ใหญ่** 
 

 
**ราคาดังกล่าว..ขอสงวนสิทธ์ิ ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านัน้ ** 

 
*ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก* 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
3. การช าระคา่บริการ 
3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
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4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงนิมัดจ า 
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนัคืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใช้จา่ยท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flightจะไมมี่การ
คืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนัน้ๆ 
กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น)  
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบใุนรายการ 
4.คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบใุนรายการ 
5.คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
 เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
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ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8.รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
9.น า้หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน30 กิโลกรัมไม่จ ากัดจ านวน,คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิ
ท่ีมีการเรียกเก็บ//สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได้ทา่นละ1ชิน้น า้หนกัต้องไมเ่กิน7กิโลกรัมถ้าน า้หนกัและขนาดของกระเป๋าสมัภาระ
เกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนดไว้ 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 30 กิโลกรัมตอ่ทา่น หากเกินจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิเอง 
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
7.คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซา่กรุ๊ป  1,000 บาท  
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่เข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท 
• เป็นวีซา่กรุ๊ป ต้องไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดนิทาง วีซา่จะถกูยกเลิกทนัที ไมส่ามารถน าไปใช้กบัการเดนิทางครัง้อ่ืนๆได้ 
และกรณียกเลิกเดนิทาง ไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี   
• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซา่กรุ๊ป ไมว่่าด้วยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าให้ไมส่ามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้    
ทางบริบทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บคา่วีซา่(ปกต ิ4 วนัท าการ) เพิ่ม 15,00 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ 
หมายเหต ุ: อตัราคา่วีซา่ดงักลา่ว ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ 
**วีซา่กรุ๊ปใช้ส าเนาหน้าพาสปอร์ต + รูปถ่ายสแกนชดัเจน เง่ือนไขรูปถ่าย ใช้มาตรฐานเดียวกบัรูปถ่ายย่ืนเข้าสถานทตู** 
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี ้
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกสิถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน  
8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.โซมาเรีย 11.อียปิต์ 12.ซาอุดีอาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อนิเดีย  
16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรกี 22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน  
ไม่สามารถยื่นค าขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้ 
ต้องยื่นค าขอววีซ่าจนีแบบเดี่ยว เท่านัน้ และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วัน ท าการ 
***เดินทางเข้าประเทศดังกล่าวตัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา*** 
8.คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน และ คนขบัรถ ทา่นละ  200 หยวน ตอ่ทริป (เดก็เก็บทิปเทา่ผู้ใหญ่) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 
**วีซ่าเดี่ยว** 
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือนและมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2หน้าเตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  ห้ามใส่

เสือ้ขาว ห้ามใสช่ดุข้าราชการ ชดุนกัศกึษา หรือชดุครุยรับปริญญา  ต้องเห็นใบห ู 
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ห้ามใสส่ร้อย หรือเคร่ืองประดบั ห้ามใส่แวน่ตาด า  
4. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าวจะต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entryด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวี

ซา่ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
6. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูบิตัรตวัจริง, ส าเนาสตูบิตัรและสตูิบตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/) 
      - กรณีท่ีเด็กไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
8. ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษาสถานท่ีท างานต าแหนง่งานท่ีอยู่ปัจจบุนัท่ีอยู่ท่ีท างานญาตท่ีิตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน

หมายเลขโทรศพัท์บ้านท่ีท างานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็อาจมี
การระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบใน
การอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร 
APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน
อยา่งน้อย 2อาทิตย์  

12.กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาติ 
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานใน 
ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้
เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,060บาท 
2. หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม 1600 บาท 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากว่า 6เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก 
   อยา่งน้อย2หน้าเตม็   

          2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จาก 
           คอมพิวเตอร์  ห้ามใสเ่สือ้ขาว ห้ามใสช่ดุข้าราชการ ชดุนกัศกึษา หรือชดุครุยรับปริญญา  ต้องเห็นใบห ู 

     ห้ามใสส่ร้อย หรือเคร่ืองประดบั ห้ามใสแ่วน่ตาด า  
3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จ้างในการท างาน 

 5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
 

 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,550 บาท 
 

(ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
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สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 
    **การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
ประกาศ  
เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง   
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**เน่ืองจากสถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซา่เข้าจีน กรุณากรอกข้อมลูดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซา่ประเทศจีน 

**กรุณาระบรุายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่   
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส
................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................... โทรศพัท์............................. มือถือ............................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
.....................................................................................................................................................................................
..........................รหสัไปรษณีย์ ............................โทรศพัท์บ้าน............................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์หญ่) 
.....................................................................................................................................................................................
...................รหสัไปรษณีย์ ........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสามารถติดตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมลูโดยตรง
กบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน
............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน................
ปี……….. 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
หมายเหต ุ
**  กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ทา่นเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พ่ือ   ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

 
 


