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CHINA 
เทยีนสนิ ปกัก ิง่ ชมววิแมน่ ำ้ไหเ่หอ 

โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชนำ่(CA) 

6 วนั 4 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์ 

 ชมก ำแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 

 ลอ่งเรอืสองฟำกฝ่ังแมน่ ้ำไหเ่หอ ...ชมววิอันสวยงำมยำมค ำ่คนื 
 ลิม้รสอำหำรขึน้ชือ่ เป็ดปักกิง่ สกุีม้องโกล  
 ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ทีถ่นนหวงัฝู่ จ ิง่ ตลำดรัสเซยี และถนนอติำล ี
 พักโรงแรมระดับ 4 ดำว   
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รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ –สนำมบนิสวุรรณภมู(ิCA750/02.05-
07.45) 

X X X  

2 
เทยีนสนิ-ปักกิง่-โดยรถโคช้-หอฟ้ำเทยีนถำน-ศนูย์
ไขม่กุ-กำยกรรมปักกิง่ 

✈ �  �  
Holiday inn express Hotel 

หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

3 
จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวังกูก้ง-รำ้นบวัหมิะ-
พระรำชวังฤดรูอ้น-ถนนหวังฝจูิง่ �  �  �  

 
Holiday inn express Hotel 

หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

4 
ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจยีงกวน-รำ้นหยก-สวนผลไม-้
ถำ่ยรปูสนำมกฬีำรังนก �  �  �  

Holiday inn express Hotel 
หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

5 
รำ้นผลติภณัฑย์ำงพำรำ-รำ้นผเีชย๊ะ -ตลำดรัสเซยี-
ปักกิง่-โดยรถโคช้- เทยีนสนิ –ถนนอติำล-ีลอ่งเรอืชม
ววิแมน่ ้ำไทเ่หอ-ถำ่ยรปู Tianjin eye   

�  �  �  
Tianjin Holiday inn express 

Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4  

6 
บำ้นกระเบือ้ง-ถนนวัฒนธรรม-ศำลเจำ้หมำ่โจ-้ถนน
อำหำร-เทยีนสนิ (CA749/20.30- 00.45+1) �  �    ✈ - 

หมำยเหต ุ:  ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่จนี (แบบเดีย่ว )  ทำ่นละ 1,500 บำท ** 
กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทำ่นละ 200 หยวน /ทำ่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทำ่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 
**เด็กอำยตุ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพิม่ 3,000 บำทจำกรำคำทวัร*์* 

  

เครือ่ง Boeing 737 – 800   
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

บรกิำรอำหำรรอ้น 
บนเครือ่ง 

ท ัง้ขำไป – ขำกลบั 

น ำ้หนกัสมัภำระ 
ขำไป – ขำกลบั 23 กก. 
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วนัแรกของกำรเดนิทำง 
กรงุเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

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

ตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้ับทกุทำ่น 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง 

เทยีนสนิ-ปกักิง่-โดยรถโคช้-หอฟ้ำเทยีนถำน-ศนูยไ์ขม่กุ-กำยกรรมปกักิง่  
02.05 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเทยีนสนิ โดยเทีย่วบนิที ่CA750 

07.45 น. เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำตปิินไห ่นครเทยีนสนิ ซึง่จัดเป็น 1 ใน 4 เมอืงใหญ่เชน่เดยีวกับปักกิง่ฉงชิง่และเซีย่งไฮท้ีข่ ึน้

ตรงกบัรัฐบำลกลำงเดมิเป็นเมอืงตำกอำกำศของรำชวงศต์ัง้แตส่มัยรำชวงศห์มงิถงึรำชวงศช์งิและเป็นเมอืงทำ่ส ำคัญในกำร

ตดิตอ่กบัตำ่งประเทศปัจจบุนักลำยเป็นเมอืงอตุสำหกรรมหนักและเบำมคีวำมทันสมัยและผสมผสำนวัฒนธรรมตะวันตกและ

ตะวันออกไวไ้ดอ้ย่ำงลงตัว น ำทำ่นผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืง  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงปักกิง่  (โดยรถโคช้) ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง เดนิทำงถงึ เมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนี มชีือ่ย่อวำ่ จงิ ตัง้อยู่ทีภ่ำค

ตะวันตกเฉียงเหนือของ ทีร่ำบหวำเป่ย ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตกำรปกครองพเิศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มี

ฐำนะเทยีบเทำ่กับมณฑลหลังจำกปักกิง่ไดรั้บกำรจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนีในปี 1949 โดยเฉพำะ

หลงัจำกสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลอืเชือ่มกีำรเปลีย่นแปลงจำกหนำ้มอืเป็นหลังมอื 

ปัจจุบันนี้ปักกิง่มีถนนทีส่ลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษำสภำพเมืองโบรำณ และยังแสดงถงึสภำพเมืองทีท่ันสมัย 

กลำยเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หอฟ้ำเทยีนถำน ทีต่ัง้อยู่ทำงทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตำ้รเ์ป็นสถำนซึง่จักรพรรดิ

แห่งรำชวงศห์มงิ และรำชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดำในระยะย่ำงเขำ้ฤดูหนำวถงึเดอืนอำ้ยตำมจันทรคต ิทุกปีพระ

จักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระรำชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ำรเก็บเกีย่วไดผ้ลอุดมประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น

ต ำหนักหวงฉงอีแ่ละลำนหยวนชวิ เป็นตน้  น ำท่ำนเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ำก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อำทเิชน่ ครีม

ไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้   น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิง่ กำรแสดงโชวก์ำยกรรมทีต่ ืน่เตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง 

กำยกรรมปักกิง่เป็นกำรแสดงผสมผสำน ทัง้หวำดเสยีวและตืน่เตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกัน

ไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น เช่น โชวห์มุนจำน โชวค์วงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนทีส่งู แต่ไฮไลน์คอืกำรขับ

มอเตอรไ์ซคม์ำกกวำ่ 4 คนั ในลกูโลกดว้ยควำมเร็วในพืน้ทีจ่ ำกดัทำ่นไม่ควรพลำดชมกำยกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

พกัที ่ Holiday inn express Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง 
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-รำ้นบวัหมิะ-พระรำชวงัฤดรูอ้น-ถนนหวงัฝจู ิง่ 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ี

ขนำดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจ

กลำงกรุงปักกิง่ ควำมยำวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 

เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่

ทัง้ส ิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุประชำกรไดถ้ึง 

1,000,000 คน ปัจจบุันจัตรัุสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตรัุส

ใจกลำง เมือ งที่ ใ หญ่ที่สุด ในโลก  ล อ้ม รอบด ว้ย

สถำปัตยกรรมทีม่คีวำมส ำคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอัน

เหมนิทีต่ัง้อยู่ทำงทศิเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดำว 5 

ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่ เหนือเสำธงกลำงจัตุ รัส 
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อนุสำวรียว์รีชนใจกลำงจัตุรัส มหำศำลำประชำคมดำ้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพพิธิภัณฑก์ำรปฏวิัตแิห่งชำตแิละ

พพิธิภัณฑป์ระวตัศิำสตรช์ำตจินีทำงฝ่ังตะวนัออก นอกจำกนี้ทำงดำ้นทศิใตย้ังมหีอร ำลกึทำ่นประธำนเหมำและหอประตเูจิง้

หยำงเหมนิหรอืเฉยีนเหมนิ ใหท้ำ่นเดนิสู ่พระรำชวงักูก้ง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเลอ่แห่งรำชวงศห์มงิ เป็นทัง้บำ้น

และชวีติของจักรพรรดใินรำชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระรำชวังเกำ่แกท่ีม่ปีระวัตศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 500 ปี 

มชี ือ่ในภำษำจนีวำ่ ‘กูก้ง’ หมำยถงึพระรำชวงัเดมิ มชี ือ่เรยีกอกีอยำ่งหนึง่วำ่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวำ่ ‘พระรำชวังตอ้งหำ้ม’ เหตุ

ทีเ่รยีกพระรำชวงัตอ้งหำ้ม เนื่องมำจำกชำวจนีถอืคตใินกำรสรำ้งวังวำ่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแห่งสวรรค ์ดังนัน้วังของ

บตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมัญไมส่ำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย น ำทำ่นชม ยำบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในกำรแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ำรอ้นลวกเป็นทีพ่สิจูน์สรรพคณุมำแลว้หลำยๆเหตกุำรณ์ทีเ่กดิไฟ

ไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่ำงกำยสำมำรถใชย้ำนี้ทำลดอำกำรพองหรือแสบรอ้นได ้ น ำทำ่นชม พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอห

ยวน ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมอืงดำ้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระรำชอทุยำนทีม่ทีัศนียภำพทีส่วยงำมมำกแห่ง

หนึง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 290เฮกตำ้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้ำ 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขำ 

“วำ่นโซ่วซำน” และ ทะเลสำบ “คุนหมงิหู”บนเขำวำ่นโซ่วซำนไดส้รำ้งวหิำร ต ำหนัก พลับพลำ และเก๋งจนีอันงดงำมไว ้

หลำยรูปหลำยแบบตัง้อยูล่ดหลัน่รับกนักบัภมูภิำพ ทีเ่ชงิเขำมรีะเบยีงทำงเดนิทีม่รีะยะทำงไกลถงึ 728เมตร ลัดเลำะไปตำม

รมิทะเลสำบคนุหมงิ ในทะเลสำบคนุหมงิมเีกำะเล็ก ๆ เกำะหนึง่ มสีะพำน 17 โคง้อันสวยงำมเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อทุยำน

จัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงำมตระกำรตำซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลกัษณ์ของศลิปะในกำรสรำ้งอทุยำนของจนี 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 น ำทำ่นสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศนูยก์ลำงส ำหรับกำรชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมำกทีส่ดุของเมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้

ชือ่ดงัตำ่งๆ และรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศนูยก์ลำงควำมบนัเทงิมำกมำยทีจ่ะสรำ้งสสีนัใหก้ับผูท้ีม่ำจับจ่ำยบนถนนคนเดนิแหง่นี้

เชญิทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 
ทีพ่กั Holiday inn express Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง 

ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจยีงกวน – ศนูยห์ยก – สวนผลไม ้– ถำ่ยรปูสนำมกฬีำรงันก 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 จำกนั้นน ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ก ำแพงเมอืงจนีด่ำนจวหียงกวน เป็น

ก ำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วงๆ ของจีนสมัยโบรำณ สรำ้งในสมัยพระ
เจำ้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงสว่นใหญ่ทีป่รำกฏในปัจจุบันสรำ้ง

ขึน้ในสมัยรำชวงศ์หมิง ทัง้นี้เพื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโก
ลและพวกเติร์ก หลังจำกนั้นยังมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออีกหลำยครั้ง

ดว้ยกัน แตภ่ำยหลังก็มเีผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลยีและแมนจูเรียสำมำรถ

บกุฝ่ำก ำแพงเมอืงจนีไดส้ ำเร็จ มคีวำมยำวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร 
และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลำงดว้ย  น ำทำ่นแวะ

ชม หยก ทีม่คีณุภำพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ 
ก ำไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง 

 

 
กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
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 น ำท่ำนชม สวนผลไมต้ำมฤดูกำล (เดอืนเมษำยนถงึเดอืนมถิุนำยน ชมสวน สตรอเบอรี ่, เดอืนกรกฎำคมถงึ
สงิหำคม ชมสวน สวนลกูทอ้) ซึง่สตรอเบอรีแ่ละลกูทอ้ถอืเป็นผลไมพ้ืน้เมอืงชนดิหนึง่ของกรุงปักกิง่ ทกุทำ่นจะไดส้มัผัส

บรรยำกำศกำรเก็บผลไมใ้นชว่งฤดใูบไมผ้ลดิว้ยตัวทำ่นเอง หมำยเหตุ : หำก
สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย..มผีลท ำใหท้ำงสวนผลไมป้ระกำศปิดไมใ่ห ้
นักท่องเที่ยวเขำ้ชม...ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหรือมี
เปลีย่นแปลงรำยกำรใดๆทดแทน น ำทำ่น ถำ่ยรูปหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิค
รงันก สนำมกฬีำโอลมิปิกรังนก ออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวสิเซอร์แลนด ์

Herzog & de Meuron เดนิตำมรอยสนำมกฬีำชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” 

พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยตอ่สิง่แวดลอ้ม ในสนำมจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-
ปิดกำรแขง่ขันโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภำยนอกคลำ้ยกับ “รังนก” ทีม่โีครงตำ

ขำ่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดำนและผนังอำคำรทีท่ ำดว้ยวัสดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ี
ลกัษณะรูปทรงชำมสแีดง ดคูลำ้ยกับพระรำชวังตอ้งหำ้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อำย

งดงำมแบบตะวันออก ผ่ำนชมสระวำ่ยน ้ำแห่งชำต ิสระว่ำยน ้ำแห่งชำต ิสรำ้งขึน้เหนือจนิตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ้ำสีเ่หลีย่ม
ขนำดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เนน้ใชพ้ลังงำนแสงอำทติยเ์พือ่ใหดู้

เหมอืนน ้ำทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีำกงำนวจัิยของนักฟิสกิสจ์ำก Dublin’s Trinity College ทีท่ ำใหก้ ำแพงอำคำรดเูหมอืน

ฟองน ้ำทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวได ้ 
ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที ่ Holiday inn express Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง 
รำ้นผลติภณัฑย์ำงพำรำ – ศนูยผ์เีชีย๊ะ – ตลำดรสัเซยี – ปกักิง่ – โดยรถโคช้ – เทยีนสนิ 
– ถนนอติำล ี– ลอ่งเรอืชมววิแมน่ ำ้ไทเ่หอ-ถำ่ยรปู Tianjin eye   
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   
 น ำทำ่นแวะชม รำ้นผลติภณัฑย์ำงพำรำ เป็นสนิคำ้ของใชต้ำ่งในบำ้นทีท่ ำมำจำกผลติภัณฑย์ำงพำรำ ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้

สนิคำ้ตำมอธัยำศยั  น ำทำ่นแวะชม รำ้นผเีชีย๊ะ  เครอืงรำงของขลัง ตำมควำมเชือ่ของชำวจนี น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิง ตลำด

รสัเซยี ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ตำ่งๆ ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอืน่ๆ อกีมำกมำย  
กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย เดนิทำงสู ่เมอืงเทยีนสนิ โดยรถโคช้ใชเ้วลำประมำณ 2.30 ชัว่โมง   น ำทำ่นชม ถนนอติำล ีถนนคนเดนิทีส่องขำ้งทำง
เป็นทรงตกึสไตลย์ุโรป เหมำะแกก่ำรมำเดนิเลน่  อยู่ไม่ไกลจำกสถำนีรถไฟเทยีนจนิไดม้ำกนัก  บรรดำรำ้นของขำยตำ่งๆก็

จะออกแนวสไตลอ์ติำลี ่ถอืวำ่เป็นอกียำ่นถนนคนเดนิทีค่กึคกึแหง่หนึง่ของเมอืงเทยีนสนิเลยทเีดยีว  

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่   ณ ภตัตำคำร 

 น ำท่ำน ล่องเรอืชมววิสองฟำกฝั่งของแม่น ำ้ไห่เหอ (ใชเ้วลำล่องไป-กลับประมำณ 45 นำที่)  ใหท้่ำนไดด้ื่มด ่ำ
บรรยำกำศววิเมอืงเทยีนสนิ ยำมค ำ่คนื ซึง่มคีวำมงดงำมเป็นอยำ่งยิง่ ซึง่เป็นทีช่นืชอบของนักทอ่งเทีย่วทีม่ำเยอืนเป็นยิง่นัก 

น ำทำ่น ผำ่นชมและถำ่ยรูป ชงิชำ้สวรรค ์Tianjin eye  ชงิชำ้สวรรคข์นำดใหญ่ทีส่รำ้งไวบ้นสะพำน ซึง่ทอดขำ้มแม่น ้ำ
ไหเ่หอ  ทำ่นจะไดค้วำมรูส้กึเหมอืนไดเ้ทีย่วอยูท่ีฝ่ั่งยโุรป เนือ่งจำกเมอืงเทยีนจนิมสีถำปัตยกรรมแบบยุโรปตะวันตก จ ำนวน

มำก โดยเฉพำะในชว่งยำมค ำ่คนื  ววิชว่งกลำงคนืจะสวยงำมมำกเลยทเีดยีว 

ทีพ่กั Tianjin Holiday inn express Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง 

บำ้นกระเบือ้ง – ถนนวฒันธรรม – ศำลเจำ้หมำ่โจ ้– ถนนอำหำร – เทยีนสนิ  
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   
 น ำทำ่นเขำ้ชม บำ้นกระเบือ้งเทยีนจนิ โดย จำงเหลยีนจือ้ เจำ้ของบำ้นใชท้นุกำรสรำ้งมำกถงึ 500 ลำ้นหยวน (รำว 2,500 

ลำ้นบำท)  มเีครือ่งลำยครำม กวำ่ 4,000 ชิน้ ประกอบดว้ยหนิออ่นและมหีนิครสิตัลน ้ำหนักรวมกวำ่ 40 ตัน และ กระเบือ้ง

โบรำณกวำ่ 700 ลำ้นชิน้เครือ่งแกว้ชำวกระเบือ้งจำกสมัย รำชวงศถ์ัง รำชวงศซ์ง่ กวำ่ 300 ชิน้ รูปปั้นหนิออ่นโบรำณกว่ำ 
300 ตวั ทีต่กแตง่ในสไตลฝ์ร่ังเศส   
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กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

  น ำทำ่นชม ถนนวฒันธรรมโบรำณ ของเมอืงเทยีนสนิ และใหท้ำ่นไดม้เีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงตำ่งๆตำมอธัยำศัย 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัเจำ้แมท่บัทมิ นมสักำรหมำ่โจว้ (เจำ้แมท่บัทมิ) เทพธดิำผูพ้ทิักษ์นักเดนิทำง เชือ่วำ่นมัสกำรหมำ่
โจว้แลว้จะเดนิทำงโดยสวัสดภิำพ  จำกน่ันน ำทำ่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนอำหำร  ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิอำหำร

พืน้เมอืงของชำวเทยีนสนิ 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

20.30 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ CA749 
00.45 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ…… 

 

 

 

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุคร ัง้ 

 

 

 เทยีนสนิ ปกักิง่ ชมววิแมน่ ำ้ไหเ่หอ                                                                       
6 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชนำ่ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทำ่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่09 – 14 พฤษภำคม 61 17,991 20,991 20,991 4,499 

วนัที ่17 – 22 พฤษภำคม 61 16,991 19,991 19,991 4,499 

วนัที ่07 – 12 มถินุำยน 61 17,991 20,991 20,991 4,499 

วนัที ่21 – 26 มถินุำยน 61 15,991 18,991 18,991 4,499 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ หกัคำ่ต ัว๋ออกจำกคำ่ทวัร ์6,000 บำท” 

**รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้!! *** 

**รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทำ่นละ 250 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

**ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมประทบัใจในกำรบรกิำร** 

กรณีทีม่จี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ จำ่ยทำ่นละ 300 หยวน/ทรปิ** 
**ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่จนี (แบบเดีย่ว)ทำ่นละ 1,500 บำท** 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีัวหนำ้ทัวรไ์ทย 
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ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรำ้นยำงพำรำ,รำ้นชำ, ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหมและรำ้นหยก ซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพรำะมผีลกับรำคำทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ทกุรำ้น

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับควำมพอใจของลกูคำ้

เป็นหลักไมม่กีำรบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หำกทำ่นใดอยูใ่นรำ้นไมถ่งึตำมเวลำทีร่ำ้นก ำหนด...และไมเ่ขำ้ร่วมกจิกรรมที่

ทำงรำ้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 300 หยวนตอ่ทำ่นตอ่รำ้น 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

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 ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

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 
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กรณีคณะออกเดนิทำงได ้

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไม่ออกเดนิทำง 

 

อตัรำบรกิำรนีร้วม 

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 ์ 

 ** 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   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

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 

 

อตัรำบรกิำรนีไ้มร่วม 

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.  คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทำ่นละ 250 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 กรณีกรุป๊ออกเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

8.   คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี (แบบเดีย่ว ยืน่ธรรมดำ 4 วนัท ำกำร) ทำ่นละ 1,500 บำท 
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         กรณีทีเ่จำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรออกเอกสำรวซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้มกีำรยกเลกิเดนิทำง วซีำ่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ำมำรถน ำไปใช ้

กบักำรเดนิทำงครัง้อืน่ๆ ได ้และกำรยกเลกิเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่วซีำ่ไดท้กุกรณี 

9. คำ่ภำษมีูลคำ่เพิม่ 7% 

 

หมำยเหต ุ

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 อกีครัง้หนึง่ 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 / รำ้น 

11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทำงบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

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(โดยสำมำรถ

 ดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่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 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

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) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รูปถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรูปถำ่ยเกำ่ ทีถ่่ำยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรูปถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลงั ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 
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4. น ำรูปถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จำกคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

 

(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 ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนั

ข ึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

 ไม่ไดจ้ดทะเบยีน       จดทะเบยีน       ชือ่คูส่มรส .......................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่……………………………………………………………………………… 

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

(ส ำคญัมำกกรณุำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรง

กบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    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) 

 


