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CHINA 
TWO IN ONE เทยีนสนิ ปกักิง่ วดัดเูลอ่ซือ่

ทอ่  โดยสายการบนิ แอรไ์ชนา่(CA) 

6 วนั 4 คนื 

ไฮไลทท์วัร ์…เทีย่นสนิ ปกัก ิง่ วดัดเูลอ่ซือ่ 
- ชมก ำแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 
- นมัสกำรองคเ์จำ้แมก่วนอมิปั้นดนิฉำกส.ี.. ทีว่ดัดเูลอ่ซือ่ 
- ลอ่งเรอืชมววิสองฟำกฝ่ังแมน่ ้ำไหเ่หอ ...อันสวยงำมยำมค ำ่คนื 
- ลิม้รสอำหำรขึน้ชือ่ เป็ดปักกิง่ สกุีม้องโกล และอำหำรป้ิงยำ่ง BBQ 
- พักโรงแรมระดับ 4 ดำว   
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ –สนำมบนิสวุรรณภมู(ิCA812/01.40-
07.10 น. ) 

X X X  

2 
เทยีนสนิ-ปักกิง่-หอฟ้ำเทยีนถำน-รำ้นไขม่กุ-
กำยกรรมปักกิง่ ✈ 🍽 🍽 Yitel Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

3 
จตรัุสเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวังกูก้ง-รำ้นใบชำ
พระรำชวังฤดรูอ้น-ถนนหวังฝู่ จ ิง่ 🍽 🍽 🍽 

 
Yitel Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 *   

 

4 
ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจยีงกวน-รำ้นหยก-ถำ่ยรปูสนำม
กฬีำรังนก-ตลำดรัสเซยี 🍽 🍽 🍽 Yitel Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

5 
รำ้นผลติภณัฑย์ำงพำรำ-ปักกิง่-จีเ้สีย้น-นมสักำรองค์
เจำ้แมก่วนอมิปัน้ดนิฉำกส ีทีว่ดัดเูลอ่ซือ่ –เทยีนสนิ –
ถนนอติำล-ีลอ่งเรอืชมววิแมน่ ้ำไทเ่หอ 

🍽 🍽 🍽 
Tianjin Friendship Hotel 

หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

6 
บำ้นกระเบือ้ง-ถนนวัฒนธรรม-ศำลเจำ้หมำ่โจ-้ถนน
อำหำร-เทยีนสนิ (CA811/20.25-00.40 น.+1) 🍽 🍽  ✈ - 

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000บาท / วซีา่เด ีย่ว 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
**เด็กอายตุ ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพิม่ 3,000 บาทจากราคาทวัร*์* 

 
  

เครือ่ง Boeing 737-800   
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้น 
บนเครือ่ง 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิประต ู9 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบนิ แอรไ์ชน่ำ โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยใหก้ำร

ตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้ับทกุทำ่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

เทยีนสนิ-ปกักิง่-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นไขม่กุ-กายกรรมปกักิง่ 

01.40 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเทยีนสนิ โดยเทีย่วบนิที ่CA812 

07.10 น. เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำตปิินไห่ นครเทยีนสนิ ซึง่จัดเป็น 1 ใน 4 เมอืงใหญ่เชน่เดยีวกับปักกิง่ฉงชิง่และเซีย่งไฮท้ีข่ ึน้

ตรงกับรัฐบำลกลำงเดมิเป็นเมอืงตำกอำกำศของรำชวงศต์ัง้แตส่มัยรำชวงศห์มงิถงึรำชวงศช์งิและเป็นเมอืงทำ่ส ำคญัในกำร

ตดิตอ่กับตำ่งประเทศปัจจบุันกลำยเป็นเมอืงอตุสำหกรรมหนักและเบำมคีวำมทันสมัยและผสมผสำนวัฒนธรรมตะวนัตกและ

ตะวันออกไวไ้ดอ้ย่ำงลงตัว น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  จำกนั้นน ำท่ำนน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงปักกิง่  (โดย
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รถไฟโคด๊) เดนิทำงถงึ เมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนี มชีือ่ยอ่วำ่ จงิ ตัง้อยู่ทีภ่ำคตะวนัตกเฉยีงเหนือ

ของ ทีร่ำบหวำเป่ย ชือ่เดมิคอื จี ่สมัยชนุชวิจำ้นกั๋วเป็นเมอืงหลวงของแควน้ยัน สมัยรำชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ชิอ้

ยันจงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตัง้แตส่มัยรำชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สำธำรณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงต ูตำ้ต ูเป่ยผงิและเป่

ยจงิ เริม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจบุัน แบง่เป็น16เขตและ2อ ำเภอเป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลำง พืน้ทีท่ั่วนครเป่ยจงิมี

ถงึ 16,800 ตำรำงกโิลเมตร นครปักกิง่เป็นศนูยก์ำรเมอืง วัฒนธรรม วทิยำศำสตร ์กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำรคมนำคมทั่ว

ประเทศจนีและก็เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตกำรปกครองพเิศษแบบ

มหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีำนะเทยีบเท่ำกับมณฑลหลังจำกปักกิง่ไดรั้บกำรจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำรณรัฐ

ประชำชนจนีในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำกสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลอืเชือ่มกีำร

เปลีย่นแปลงจำกหนำ้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พยีงแตรั่กษำสภำพเมอืงโบรำณ และ

ยังแสดงถงึสภำพเมอืงทีท่นัสมัย กลำยเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ทีต่ัง้อยู่ทำงทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตำ้รเ์ป็นสถำนซึง่จักรพรรดิ

แห่งรำชวงศห์มงิ และรำชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดำในระยะย่ำงเขำ้ฤดูหนำวถงึเดอืนอำ้ยตำมจันทรคต ิทุกปีพระ

จักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระรำชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพื่อใหก้ำรเก็บเกีย่วไดผ้ลอดุมประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น

ต ำหนักหวงฉงอีแ่ละลำนหยวนชวิ เป็นตน้  น ำทำ่นเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ำก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อำทเิชน่ ครีม

ไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้  จำกนัน้น ำทำ่นชม กายกรรมปักกิง่ กำรแสดงทีม่ชี ือ่เสยีง ใหท้ำ่นตืน่ตำตืน่ใจไปกบัโชวก์ำยกรรม

และกำรแสดง แสง ส ีเสยีงทีส่วยงำม 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Yitel Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
จตรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-รา้นใบชาพระราชวงัฤดรูอ้น-ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลำงกรุง

ปักกิง่ ควำมยำวตัง้แตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวนัตก 500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตำรำง

เมตร สำมำรถจุประชำกรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจกลำงเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมทีม่คีวำมส ำคัญ ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยู่ทำงทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดำว 5 

ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสำธงกลำงจัตุรัส อนุสำวรยีว์รีชนใจกลำง

จัตรัุส มหำศำลำประชำคมดำ้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพพิธิภัณฑ์

กำรปฏวิัตแิห่งชำตแิละพพิิธภัณฑป์ระวัตศิำสตรช์ำตจิีนทำงฝ่ังตะวันออก 

นอกจำกนี้ทำงดำ้นทศิใตย้ังมหีอร ำลกึท่ำนประธำนเหมำและหอประตูเจิง้

หยำงเหมนิหรอืเฉยีนเหมนิ ใหท้ำ่นเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรำ้งขึน้ในสมัย

จักรพรรดหิย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มงิ เป็นทัง้บำ้นและชวีติของจักรพรรดใิน

รำชวงศ์หมิงและชิงรวมทั ้งสิ้น  24 พระองค์ พระรำชวังเก่ำแก่ที่มี

ประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีชื่อในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ หมำยถึง

พระรำชวังเดมิ มชี ือ่เรยีกอกีอย่ำงหนึง่วำ่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวำ่ ‘พระรำชวัง

ตอ้งหำ้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระรำชวังตอ้งหำ้ม เนื่องมำจำกชำวจนีถอืคตใินกำรสรำ้งวงัวำ่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์

ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมัญไมส่ำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น ำทำ่นสู ่ศูนยใ์บชา ชมิชำอวูห่ลงของปักกิง่ และชำทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ ชำแดง ชำผลไม ้ชำมะล ิชำกหุลำบ ฯลฯ น ำทำ่นชม 

พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชำนเมอืงดำ้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระรำชอทุยำนทีม่ี

ทัศนียภำพทีส่วยงำมมำกแห่งหนึง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 290เฮกตำ้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้ำ 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น 
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ประกอบดว้ยสองส่วนคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน” และ ทะเลสำบ “คุนหมิงหู”บนเขำว่ำนโซ่วซำนไดส้รำ้งวหิำร ต ำหนัก 

พลับพลำ และเก๋งจนีอันงดงำมไวห้ลำยรูปหลำยแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมภิำพ ทีเ่ชงิเขำมรีะเบยีงทำงเดนิทีม่รีะยะ

ทำงไกลถงึ 728เมตร ลัดเลำะไปตำมรมิทะเลสำบคนุหมงิ ในทะเลสำบคนุหมงิมเีกำะเล็ก ๆ เกำะหนึง่ มสีะพำน 17 โคง้อัน

สวยงำมเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อทุยำนจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงำมตระกำรตำซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในกำรสรำ้ง

อทุยำนของจนี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 น ำทำ่นสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศนูยก์ลำงส ำหรับกำรชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมำกทีส่ดุของเมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้
ชือ่ดงัตำ่งๆ และรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศนูยก์ลำงควำมบนัเทงิมำกมำยทีจ่ะสรำ้งสสีนัใหก้ับผูท้ีม่ำจับจ่ำยบนถนนคนเดนิแหง่นี้

เชญิทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั Yitel Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4 *   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ก าแพงเมอืงจนีดา่นจยีงกวน-รา้นหยก-ถา่ยรปูสนามกฬีารงันก-ตลาดรสัเซยี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 จำกนัน้น ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก ำแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่งๆ ของจนีสมัยโบรำณ สรำ้ง
ในสมัยพระเจำ้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงสว่นใหญท่ีป่รำกฏในปัจจบุัน

สรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโก
ลและพวกเตริ์ก หลังจำกนั้นยังมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออกีหลำยครัง้ดว้ยกัน 

แตภ่ำยหลงัก็มเีผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลยีและแมนจูเรยีสำมำรถบกุฝ่ำก ำแพง
เมอืงจนีไดส้ ำเร็จ มคีวำมยำวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่ง

ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำงดว้ย  น ำท่ำนแวะชม หยก ที่มี

คณุภำพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ ก ำไรหยก แหวน
หยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จำกนั้นน ำท่ำน ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครงันก  สนำมกีฬำโอลิมปิกรังนก ออกแบบโดยสถำปนิกชำว
สวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิตำมรอยสนำมกฬีำชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยต่อ

สิง่แวดลอ้ม ในสนำมจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดกำรแขง่ขนัโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภำยนอกคลำ้ยกบั “รังนก” ที่
มโีครงตำขำ่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดำนและผนังอำคำรทีท่ ำดว้ยวสัดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชำมสแีดง ดคูลำ้ย

กับพระรำชวังตอ้งหำ้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อำยงดงำมแบบตะวันออก ผ่ำนชมสระวำ่ยน ้ำแห่งชำต ิสระวำ่ยน ้ำแห่งชำต ิสรำ้ง

ขึน้เหนือจนิตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ้ำสีเ่หลีย่มขนำดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนท ำเป็น
โครงร่ำง เนน้ใชพ้ลังงำนแสงอำทติยเ์พื่อใหดู้เหมอืนน ้ำทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีำกงำนวจัิยของนักฟิสกิสจ์ำก Dublin’s 

Trinity College ทีท่ ำใหก้ ำแพงอำคำรดูเหมอืนฟองน ้ำทีเ่คลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทอืนจำก
แผ่นดนิไหวได ้จำกนัน้น ำทำ่นอสิระช็อปป้ิง ตลาดรสัเซยี ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ตำ่งๆ ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และ

อืน่ๆ อกีมำกมำย 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Yitel Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4 *   

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
รา้นผลติภณัฑย์างพารา-ปักกิง่-จีเ้ส ีย้น-นมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิปั้นดนิฉากส ีทีว่ดัดู
เลอ่ซือ่ –เทยีนสนิ –ถนนอติาล-ีลอ่งเรอืชมววิแมน่ า้ไทเ่หอ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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 น ำทำ่นแวะชม รา้นยางพารา  เป็นสนิคำ้ของใชต้ำ่งในบำ้นทีท่ ำมำจำกผลติภัณฑย์ำงพำรำ ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ ตำม

อัธยำศัย  เดนิทำงสูอ่ ำเภอเมอืงจีเ้ส ีย้นโดยรถโคช้รำว 2 ช.ม. (94 KM) ระหว่ำงทำงใหท้ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย  พรอ้ม
ชมววิ 2 ขำ้งทำง  น ำท่ำน นมสัการ

องคเ์จา้แม่กวนอมิปั้นดนิฉากส ีที่
วดัดูเล่อซื่อ ซึ่งเป็ดวัดเก่ำแก่ที่สุด

หนึ่งในสำมที่ตกทอดมำตั ้งแต่สมัย

รำชวงศ์หลิว อำยุประมำณ 1040 ปี
มำแลว้ เป็นสถำนทีโ่บรำณทรงคณุค่ำ

อย่ำงสูงจึงไดรั้บกำรประกำศใหเ้ป็น
หนึง่สถำนทีโ่บรำณควรอณุรักษ์ไวง้วด

แรกของประเทศจนี   
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จำกนัน้ เดนิทำงสูเ่มอืงเทยีนสนิ โดยรถโคช้รำว 2 ชัว่โมง   จำกนัน้น ำทำ่น ชมถนนอติาล ีถนนคนเดนิทีส่องขำ้งทำงเป็น

ทรงตกึสไตลย์ุโรป เหมำะแกก่ำรมำเดนิเล่น  อยู่ไม่ไกลจำกสถำนีรถไฟเทยีนจนิไดม้ำกนัก  บรรดำรำ้นของขำยตำ่งๆก็จะ
ออกแนวสไตลอ์ติำลี ่ถอืวำ่เป็นอกียำ่นถนนคนเดนิทีค่กึคกึแหง่หนึง่ของเมอืงเทยีนสนิเลยทเีดยีว  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่   ณ ภตัตาคาร 

 น ำทำ่น ลอ่งเรอืชมววิสองฟากฝั่งของแมน่ า้ไหเ่หอ  ใหท้ำ่นไดด้ืม่ด ำ่บรรยำกำศววิตวัเมงืเทยีนสนิ ยำมค ำ่คนื ซึง่มคีวำม

งดงำมเป็นอยำ่งยิง่ ซึง่เป็นทีช่นืชอบของนักทอ่งเทีย่วทีม่ำเยอืนแหง่นเป็นยิง่นัก 
ทีพ่กั Tianjin Friendship Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 

บา้นกระเบือ้ง-ถนนวฒันธรรม-ศาลเจา้หมา่โจ-้ถนนอาหาร-เทยีนสนิ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 จำกนัน้ น ำท่ำนเขำ้ชม บา้นกระเบือ้งเทยีนจนิ โดย จำงเหลยีนจือ้ เจำ้ของบำ้นใชทุ้นกำรสรำ้งมำกถงึ 500 ลำ้นหยวน 

(รำว 2,500 ลำ้นบำท)  มเีครือ่งลำยครำม กวำ่ 4,000 ชิน้ ประกอบดว้ยหนิออ่นและมหีนิครสิตลัน ้ำหนักรวมกวำ่ 40 ตนั และ 
กระเบือ้งโบรำณกว่ำ 700 ลำ้นชิน้เครื่องแกว้ชำวกระเบือ้งจำกสมัย รำชวงศถ์ัง รำชวงศซ์่ง กว่ำ 300 ชิน้ รูปปั้นหนิอ่อน

โบรำณกวำ่ 300 ตวั ทีต่กแตง่ในสไตลฝ์ร่ังเศส   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชม ถนนวฒันธรรมโบราณ ของเมอืงเทยีนสนิ และใหท้ำ่นไดม้เีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงตำ่งๆ

ตำมอธัยำศยั น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัเจา้แมท่บัทมิ นมสัการหมา่โจว้ (เจำ้แมท่ับทมิ) เทพธดิำผูพ้ทิักษ์นักเดนิทำง เชือ่วำ่
นมัสกำรหมำ่โจว้แลว้จะเดนิทำงโดยสวสัดภิำพ  จำกน่ันน ำทำ่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนอาหาร  ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิ

อำหำรพืน้เมอืงของชำวเทยีนสนิ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.25 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ CA811 
00.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 

 

 

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกตัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้  โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีัวหนำ้ทัวรไ์ทย 
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อตัราคา่บรกิาร   

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 13  มนีาคม  61 17,999 20,999 20,999 4,500 

15 – 2 0  มนีาคม 61 19,999 22,999 22,999 4,500 

22 – 27 มนีาคม 61 19,999 22,999 22,999 4,500 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออกจากคา่ทวัร ์6,000 บาท” 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรำ้นยำงพำรำ,รำ้นชำ, ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหมและรำ้นหยก ซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพรำะมผีลกับรำคำทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ทกุรำ้น

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับควำมพอใจของลกูคำ้

เป็นหลักไมม่กีำรบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หำกทำ่นใดอยูใ่นรำ้นไมถ่งึตำมเวลำทีร่ำ้นก ำหนด...และไมเ่ขำ้ร่วมกจิกรรมที่

ทำงรำ้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 300 หยวนตอ่ทำ่นตอ่รำ้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควำ่กรุ๊ปมกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

 3.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท 

 3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 
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4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมัดจ ำ 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนัคนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วนัเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำงทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืคำ่มัดจ ำทีพั่กโดยตรงหรอืโดยกำร

ผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไม่ออกเดนิทำง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คำ่โรงแรมทีพั่กตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

5. คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ้ำมัน  

9. น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทำ่นัน้  

 คำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ//สมัภำระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้ำ่นละ 1 ชิน้

น ้ำหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หำกน ้ำหนักของกระเป๋ำสมัภำระเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนดไว ้จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นที่

เกนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทำ่น หำกน ้ำหนักเกนิจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำย

เพิม่เตมิ 

3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซักรดีฯลฯ 

5. คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

6. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนี  

          -วซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊ 1,000 บาท) อตัรำคำ่วซีำ่ดงักลำ่วส ำหรับผูถ้อืพำสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้ม

กรุ๊ปเทำ่นัน้ (ใชส้ ำเนำหนำ้พำสปอรต์แบบเต็ม 2 หนำ้มองเห็นขอ้มลู

ชดัเจน และตอ้งสง่เอกสำรลว่งหนำ้ 15 วนักอ่นเดนิทำง)  

          หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงบัการ

ท าวซี่ากรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆท ัง้ส ิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่

กรุป๊ได ้  ทางบรบิทัขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่วซี่าเพิม่ 1,500 บาท/

ทา่น จากราคาทวัร ์   

         โปรดทรำบ ....ผูท้ีม่คีวำมประสงค ์ยืน่ค ำขอวซีำ่จนี แบบหมูค่ณะ 

(กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทำงไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็น

ตน้มำ ไม่สำมำรถยืน่วซีำ่แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป)ได ้ตอ้งยืน่วซีำ่จนีแบบ

เดีย่วเทำ่นัน้ และใชเ้วลำมำกกวำ่ก ำหนดกำรเดมิ 4 วนัท ำกำร 

         1.อสิรำเอล 2.อฟักำนสิถำน 3.ปำกสีถำน 4.อซุเบกสิถำน 5.ทำจกิิ

สถำน 6.เตริก์เมนสิถำน 7.คำซัคสถำน 8.อรัิก 9.อหิร่ำน 10.อยีปิต ์11.

ซำอดุอีำระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบำนอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักำ 16.

ลเิบยี 17.ซดูำน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.

โอมำน 23.จอรแ์ดน 24.โซมำเรยี  

         -คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่ว 1,500.- บาท 
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         กรณีทีเ่จำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรออกเอกสำรวซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้มกีำรยกเลกิเดนิทำง วซีำ่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ำมำรถน ำไปใช ้

กบักำรเดนิทำงครัง้อืน่ๆ ได ้และกำรยกเลกิเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่วซีำ่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ

ของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำม

ลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกทำ่นถอนตวักอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคำ่บรกิำรทีท่ำ่น

ไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอืเอกสำร

เดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หำกรำคำตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตัว๋เครือ่งบนิ

ตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตวัแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำร

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำมผดิพลำดจำกทำง

สำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำร

จัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละ

สทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทำงบรษัิทจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำก

ทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทำงบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนและมสีภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรุด 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อย่ำง

นอ้ย 2หนำ้เต็ม   

3. รูปถำ่ยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำว ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหำ้มยิม้

เห็นฟัน หำ้มใสแ่วน่ตำด ำ หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษำ หรอืชดุ

ขำ้รำชกำร และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จำกคอมพวิเตอร ์
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4. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้วจะตอ้งท ำเรือ่งแจง้เขำ้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทำ่นัน้กอ่นกำรสง่เอกสำรยืน่วี

ซำ่ 

5. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัรก์รุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 -  กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส ำเนำสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำสถำนทีท่ ำงำนต ำแหน่งงำนทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ ำงำนญำตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้นทีท่ ำงำนและของญำตโิปรดรับทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจมกีำรระงับ

กำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดงันัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่ำงนอ้ย 5-7 

วนัท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

กำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ทำ่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิททวัรฯ์ ไมท่รำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วซีำ่ในรำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณำดแูลบตัรของทำ่นเป็นอยำ่งด ีหำกทำ่นท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดนิทำง ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจนีอย่ำง

นอ้ย 2 อำทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ

 -  ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศ

 ไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจำกผู ้

 เดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกิัน จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท 

2.  หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่ 100 บำท 

 - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1. พำสปอรต์ ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออก 

 อยำ่งนอ้ย2หนำ้เต็ม   

2. รูปถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่ำ่ยมำไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4. หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน 

5. สมดุบัญชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รูปถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 
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2. น ำรูปถำ่ยเกำ่ ทีถ่่ำยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรูปถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลงั ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรูปถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จำกคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

............................. รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์ำ้น........................... 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภำษำอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส ำคัญมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ...................................... 

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

รำยชือ่บคุคลในครอบครัวของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพันธ ์(ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

หมายเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษัิทอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครัด) 

 


