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CHINA 
   ปกัก ิง่ ก ำแพงเมอืงจนี SNOW SKI DOME 

โดย สำยกำรบนิไทย (TG) 

 5 วนั 4 คนื 
 
ไฮไลทท์วัร ์ 

 เทีย่วก ำแพงเมอืงจนี...หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก 

 ชมควำมงดงำมและยิง่ใหญข่องพระรำชวงักูก้ง 
 เยีย่มชมคฤหำสนไ์วนแ์ดง ฟรบีร ัน่ดทีำ่นละ 1 ขวด 
 อสิระกจิกรรมบนลำนสก+ีฟรอีปุกรณ์ 1 ช ัว่โมงเต็ม 
 พกั สกรีสีอรท์ Qiaobo Ski Resort – Shunyi Beijing 
 เมนพูเิศษ... เป็ดปกัก ิง่ /สกุ ีห้มอ้ไฟ /อำหำรกวำงตุง้ 
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วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (TG614/10.10-15.50) –ปักกิง่–ถนน
โบราณเฉียนเหมนิ 

                
 

5L HOTEL By 
Shangri-la  

หรอืเทยีบเทา่ 4* 
2 จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวงักูก่ง – หอฟ้าเทยีน

ถาน –กายกรรมปักกิง่    
5L HOTEL By 

Shangri-la  
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน – พระราชวงัฤดรูอ้น – 
ถนนหวงัฝจูิง่    

5L HOTEL By 
Shangri-la  

หรอืเทยีบเทา่ 4* 
 
4 

วดัลามะ – ตลาดรัสเซยี – Qiaobo Ski Dome ฟรเีลน่
สก ี1 ชัว่โมง  

   
SKI RESORT 

หรอืเทยีบเท4่* 

 
5 

หมูบ่า้นยโุรปคฤหาสไวน ์ฟรบีร่ันด ี1ขวด (100 ML) – 
ปักกิง่ – กรงุเทพฯ (TG615/17.05-21.20) 

  
  

 

 
** หมำยเหต ุ: ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่จนี (แบบเดีย่ว) ทำ่นละ 1,500 บำท ** 

                                   ผูเ้ดนิทำงอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี เก็บเพิม่จำกคำ่ทวัร ์3,000 บำท 
** ไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และทปิคนขบัรถ ทำ่นละ 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ เด็กเก็บเทำ่ผูใ้หญ ่** 

 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3 – 3 

เสรฟ์ิอำหำรรอ้น 
ท ัง้ขำไป – ขำกลบั 

น ำ้หนกัสมัภำระ 
ขำไป – ขำกลบั 30 กก. 
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วนัแรกของกำรเดนิทำง 

กรงุเทพฯ – ปกักิง่ – ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ 
07.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิเคาน์เตอร ์D สายการบนิ ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปกักิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG 614 
15.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิกรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  

2008 คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดใหญ่กวา่แพนตากอนข
องสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการ

ออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ตต่ดิสกาย
ไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่ย่อวา่ จงิ ตัง้อยู่ที่

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทีร่าบหวาเป่ย ชือ่เดมิคอื จี่ สมัยชนุชวิจา้นกั๋วเป็นเมืองหลวงของแควน้ยัน สมัย
ราชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ชิอ้ยันจงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตัง้แต่สมัยราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ 

สาธารณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงต ูตา้ต ูเป่ยผงิและเป่ยจงิ เริม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจุบัน แบง่เป็น 16 เขตและ 
2 อ าเภอ เป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลาง พืน้ทีท่ั่วนครเป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นครปักกิง่เป็นศนูย์

การเมอืงวฒันธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทัว่ประเทศจนีและก็เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วที่

มชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี 
ซึง่มฐีานะเทยีบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 

1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที ่20 เมืองปักกิง่ไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชือ่มีการ
เปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกัน ตกึสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมอืง

โบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่นัสมัย กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก  

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 

น าทา่นสู ่ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ (Qian men Street) สถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ลา่สดุของปักกิง่ เปิดให ้

เทีย่วชมเมื่อวันที่ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีเ่ขา้ร่วมพิธีแข่งขันกฬีาโอลมิปิก 
2008 หลงัจากรัฐบาลปักกิง่ไดปิ้ดปรับปรุงบรูณะและกอ่สรา้งสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนในยุคสมัยราชวงศช์งิ 

ราชวงศส์ดุทา้ยก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศช์งิ บริเวณสองฝ่ัง
ถนนมทีัง้ภัตตาคาร รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้ของทีร่ะลกึในรูปแบบของปักกิง่ 

ทีพ่กั เดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL BY SHANGGRI-LA หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง 
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง – ศนูยใ์บชำ – หอฟ้ำเทยีนถำน – กำยกรรมปกัก ิง่ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจ

กลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่

ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตรัุสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตรัุส
ใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอันเหมนิที่

ตัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชน
ใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาตแิละ

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมหีอร าลกึท่านประธานเหมาและ

หอประตูเจิง้หยางเหมนิหรือเฉียนเหมนิ ใหท้่านเดนิสู ่พระรำชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่ง
ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ี่

มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มชี ือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’หมายถงึพระราชวังเดมิ มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ 

‘จือ่จิน้เฉิง’ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’เหตุทีเ่รียกพระราชวังตอ้งหา้มเนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการ

สรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ดังนัน้วังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คน

ธรรมดาสามัญไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร 
บำ่ย น าทา่นสู ่ศูนยใ์บชำ ชมิชาอวูห่ลงของปักกิง่และชาทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ  

น าทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้ำเทยีนถำน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึง่
จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ยตาม

จันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ารเก็บเกีย่วไดผ้ลอุดม 
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ประกอบดว้ยต าหนักฉเีหนยีนเตีย้น ต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร 

 น าทา่นชม กำยกรรมปักกิง่ การแสดงโชวก์ายกรรมทีต่ ืน่เตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง กายกรรมปักกิง่เป็น

การแสดงผสมผสาน ทัง้หวาดเสยีวและตืน่เตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชว์
ความสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนทีส่งู แต่ไฮไลน์คอืการขับ

มอเตอรไ์ซคม์ากกวา่ 4 คนั ในลกูโลกดว้ยความเร็วในพืน้ทีจ่ ากัดทา่นไม่ควรพลาดชมกายกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีง

กอ้งโลก 
ทีพ่กั เดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL BY SHANGGRI-LA  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง 
ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน – ผลติภณัฑย์ำงพำรำ – พระรำชวงัฤดรูอ้น – ศนูยไ์ขม่กุ – ถนนหวงัฝจู ิง่ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 
เดนิทางสู ่ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมัยโบราณ สรา้งในสมัย
พระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญท่ีป่รากฏในปัจจบุนัสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกัน

การรุกรานจากพวกมองโกลและพวกเตริก์ หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกันแตภ่ายหลังก็

มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจนีไดส้ าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 
กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะ

สามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีได ้ จากนัน้น าทา่นแวะชมสนิคา้ รำ้นผลติภณัฑย์ำงพำรำฯ 
เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัฤดูรอ้น อวีเ้หอหยวน  ตัง้อยู่ในเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักกิง่ห่างจากตัวเมอืงปักกิง่ประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิเป็นสวนฤดรูอ้นและสวน
ดอกไมใ้นสมัยกบุไลขา่น ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาไดน้ างบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะ

ซอ่มแซมจนเป็นลกัษณะทีเ่ห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดว้ย ต าหนักเลอโชว่ถัง สถานทีป่ระทับของ
พระนางฉือซีไทเฮา ต าหนักเริ่นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโสว้ซาน 

ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต าหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริม

ทะเลสาบคุนหมงิตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และต าหนักต่างๆ อกีมากมาย พเิศษ!!! แถมรูปท่านละ 1 ใบ (ฟรี
แตง่ชดุโบราณ)  โปรดทราบ : เนื่องจากฤดหูนาวในแตล่ะปีนัน้ทะเลสาบ อวีเ้หอหยวน จะกลายเป็นน ้าแข็งและ

ไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการน่ังเรอืชมววิ และยังคงเขา้เทีย่วชมอวีเ้หอหยวนตามรายการ
ปกต ิจากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์ศนูยไ์ขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี เชน่ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร  

   น าทา่นสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศนูยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีส่ดุของเมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัตา่งๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลางความบนัเทงิมากมายทีจ่ะสรา้งสสีนัใหก้บัผูท้ีม่า

จับจ่ายบนถนนคนเดนิแหง่นีเ้ชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั เดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL BY SHANGGRI-LA หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง 
ศนูยห์ยก – วดัลำมะ – ตลำดรสัเซยี – Qiaobo Ski Dome เลน่สกฟีร ี1 ช ัว่โมง 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น าทา่นแวะชม หยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี

เซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้น าทา่นชม วดัลำมะ ยงเหอกง สถานทีม่คีวามวจิติรและไดรั้บการบรูณะอย่าง
ยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต าหนักทีป่ระทับของจักรพรรดหิย่งเจิน้ หรอืองค์

ชายสีผู่เ้ป็นพระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลงแห่งราชวงศช์งิ ต่อมาตัง้แต่ชว่งกลางศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา 
ทีน่ี่ไดก้ลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่

งดงามและสงูถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กันวา่เป็นงานแกะสลักจากไมจั้นทน์เพยีงชิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐานอยู่ภายใน

ศาลาหมืน่สขุ วา่นฟู่ เกอ๋ 
เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร 
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บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดรสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดังมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และ

อืน่ๆ อกีมากมาย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูล่ำนสก ีQIAOBO SKI DOME มพีืน้ทีก่วา้งใหญ่ถงึ 40,000 ตาราง
เมตร รองรับนักทอ่งเทีย่วไดม้ากกวา่ 3,000 คน มอีณุหภูมเิฉลีย่ -3 องศาตลอดทัง้ปี เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่ง

ใหมล่า่สดุของเมอืงปักกิง่ ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมัยในการสรา้งหมิะใหท้า่นไดเ้ลน่แมไ้ม่ใชฤ่ดหูนาว มลีานสกซีึง่
แบง่เป็นลานสกสี าหรับเด็ก,สโนบอรด์ปารค์,มลีูแ่ขง่ขันความเร็วส าหรับนักสกทีีช่ ืน่ชอบความเร็ว ใหท้า่นไดส้นุก

กับการเล่นสกฟีรี พรอ้มทัง้อุปกรณ์เล่นสกคีรบชดุ (เล่นสกฟีรี 1 ชม) นอกจากนี้ยังมีสว่นของ Entertainment 

Center เชน่ ฟิตเนส,ซาวดน่์า,ลานโบลิง่,เกมสเ์ซ็นเตอร,์หอ้งคาราโอเกะ,ซปุเปอร์มาเก็ต ฯลฯ อสิระใหท้า่นได ้
สนุกสนานกนัอยา่งเต็มที ่

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร   
ทีพ่กั เดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั SKI RESORT  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำเรดนิทำง 
หมูบ่ำ้นยโุรป + ไรอ่งุน่แถมฟรบีร ัน่ด ี1 ขวด (100 ML) – ปกักิง่ – กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านสู ่คฤหำสไวนแ์ดง ชมโรงงานและพพิธิภัณฑไ์วน์แดงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในปักกิง่ ฟังบรรยายจากผูเ้ชยีว

ชาญอธบิายประวัตพิอสังเขปและน าท่านลิม้รสไวน์องุ่น น าท่านดูขบวนการผลติไวน์ชนิดต่างๆ หลังจากนัน้น า
ทา่นสู ่ หมูบ่ำ้นยุโรป  ทีเ่พิง่สรา้งเสร็จเมือ่ปี 2007 ใหท้่านไดช้มบา้นเรือนทีต่กแต่งสไตลต์า่งๆ เชน่ ฝร่ังเศส, 

อเมรกิา,อติาลี,่โปรตเุกส เป็นตน้ ถอืเป็นจดุชมววิและสถานทีพั่กผ่อนระดับ  4A มพีืน้ทีโ่ดยรวมกวา่ 1,500 ไร่ (ที่

ประกอบไปดว้ยไร่องุน่ โรงงานบม่ไวน ์และโรงกลัน่) พเิศษ บร่ันด ีทา่นละ 1ขวด ปรมิาณ 100ML 
เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร 

 

15.00 น. สมควรแกเ่วลำน ำทุกทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิเมอืงปักกิง่ 

17.05 น. อ าลากรงุปักกิง่ เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 615 

21.20 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถ

ทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว

สถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่

เดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณี

ใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน / 

คน / รำ้น 

 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ

กำรจรำจรและเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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ปกักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี SNOW SKI DOME 5วนั 4คนื 

โดยสำยกำรบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทำ่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่10 – 14 เม.ย. 61 30,991 33,991 33,991 4,499 

วนัที ่13 – 17 เม.ย. 61 35,991 38,991 38,991 5,499 

วนัที ่21 – 25 เม.ย. 61 30,991 33,991 33,991 4,499 

วนัที ่25 – 29 เม.ย. 61 30,991 33,991 33,991 4,499 
 

29,991 32,991 32,991 4,499 

 
 

“จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัว๋ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยขำย” 

“รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้” 

**รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทำ่นละ 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 
กรณีทีม่จี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ จำ่ยทำ่นละ 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ** 

**ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่จนี (เดีย่ว) 1,500 บำท** 

รำคำเด็กต ำ่กวำ่ 20 ปี เก็บเพิม่จำกคำ่ทวัรข์ำ้งตน้ 3,000 บำท 

 
โปรดทรำบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจ

ของลกูคา้เป็นส าคัญ ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด และไมเ่ขา้

รว่มกจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้ห ้ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำบรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
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 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรมั เทำ่น ัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัรำบรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว แบบธรรมดา 4 วนัท าการ)  1,500 บำท  

8. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+ทปิคนขับรถ 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

         กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

9.      คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศจนี (แบบเดีย่ว ธรรมดำ 4 วนัท ำกำร) 1,500 บำท 

         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถ

น าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

10. คำ่ภำษมีูลคำ่เพิม่ 7% 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบริการทัวร์อืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่

ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ

หา้มยิ้มเห็นฟัน หา้มใส่แว่นตาด า หา้มใส่เสื้อขาว หา้มใส่ชุดนักเรียน 

นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจริง, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซี่าใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ 

ไทยเทา่นัน้ 

 -หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 -กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
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คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

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

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษี

น ำ้มนัข ึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................

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

ต าแหน่งงาน ................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................  
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................................... 

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

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

 

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 


