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   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วันที ่30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61 22,900.- 

วันที ่01 – 05 / 07 – 11 ธ.ค. 61 23,900.- 

วันที ่21 – 25 ธ.ค. 61 22,900.- 

วันที ่27 – 31 ธ.ค. 61 24,900.- 

วันที ่28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 28,900.- 

วันที ่29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 29,900.- 

วันที ่30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 28,900.- 

 

 

 

 

 

 

ปกักิง่  ภตัตาคารเติง้ลวีจ่วนิ  

หอคอยโอลมิปิกทาวเวอร ์

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ (CA) 

  เร ิม่ตน้เพยีง 19,888.- 
                             รำยกำรทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ+วซีำ่ 

 

 ชมหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลก ก ำแพงเมอืงจนี (ดำ่น จ ีหยง กวน) 
 เทีย่วครบไฮไลท ์พระรำชวงักูก้ง และพระรำชวงัฤดรูอ้น 

 ชมววิตัว เมอืงปักกิง่ ยำมค ำ่คนื บนตกึโอลมิปิคทำวเวอร ์(ชมสนำมกฬีำรังนกในมมุสงู) 
 รับประทำนอำหำรมือ้ค ำ่สดุพเิศษ ดืม่ด ำ่บรรยำกำศวนัวำน ณ ภัตรำคำร เติง่ ลี ่จวนิ 
 เมนูขึน้ชือ่ เป็ดปักกิง่ สกุีม้องโกล และสดุพเิศษ ลิม้รสอำหำร ณ ภัตตำคำรเติง้ลวีจ่วนิ  
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***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แบบเดีย่วทา่นละ 1,500 บาท*** 

กรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

คดิคา่บรกิารเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

22.00 น. พรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์U สายการบนิแอร์

ไชนา่(CA) โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำร

กำรเดนิทำงใหก้บัทกุทำ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ   ✈ 
 

 

2 

กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – ปักกิง่(สนำมบนิปักกิง่ แคปิตอล 

แอรพ์อรท์)(01.05-06.20) – จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวังกู ้

กง – ศนูยน์วดฝ่ำเทำ้ – กำยกรรมปักกิง่ – ถนนหวังฝู่ จ ิง่ 

🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL OR SAME  4* 

3 
ศนูยไ์ขม่กุ – พระรำชวังฤดรูอ้น – ศนูยผ์เีซยีะ – วดัเจำ้แมก่วนอมิ

กูถ่ำ่ – พเิศษ อำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เติง้ ลี ่จวนิ 
🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL OR SAME  4* 

4 
ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ-ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวยีงหวน-ศนูยห์ยก-

ผำ่นชมสนำมกฬีำรังนก –ขึน้ตกึโอลมิปิกทำวเวอร ์ชมววิยำมค ่ำคนื 
🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL OR SAME  4* 

5 
ผลติภณัฑย์ำงพำรำ – ตลำดรัสเซยี – ปักกิง่(สนำมบนิปักกิง่ แคปิ

ตอล แอรพ์อรท์) – กรงุเทพฯ(CA979/19.35 – 23.40) 
🍽 🍽 ✈  

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ปักกิง่(สนามบนิปักกิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์)(01.05-

06.20) – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – ศนูยน์วดฝ่าเทา้ – กายกรรมปกักิง่ – ถนน

หวงัฝู่ จ ิง่ 

01.05 น. ออกเดนิทำงสูม่หานครปกักิง่ โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทีย่วบนิที ่CA980 

06.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิ กรุงปักกิง่ สนำมบนินี้ไดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพือ่เปิดใหบ้รกิำรตอ้นรับกฬีำ
โอลมิปิก 2008 คำดวำ่สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดม้ำกถงึ 55 ลำ้นคนในปี 2015 สนำมบนิมขีนำดใหญ่
กว่ำแพนตำกอนของสหรัฐอเมรกิำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนกินักเดนิทำงทีเ่ขำ้ถงึ
จติใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขำ้งทอดตัวจำกทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอ
รอ้นจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ใหแ้สงแดดได ้และใชน้วัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมำณก๊ำซ
คำรบ์อนภำยในตัวอำคำร น ำทำ่นผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง จำกนัน้เดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืงปักกิง่ เมอืง
หลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนี มชีือ่ย่อว่ำ จงิ ตัง้อยู่ทีภ่ำคตะวันตกเฉียงเหนือของทีร่ำบหวำเป่ย 
มหำนครปักกิง่เป็นศูนยก์ำรเมอืง วัฒนธรรม วทิยำศำสตร ์กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำรคมนำคมทั่ว
ประเทศจนีและก็เป็นเมอืงท่องเทีย่วที่มชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตกำร
ปกครองพเิศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีำนะเทยีบเท่ำกับมณฑลหลังจำกปักกิง่ไดรั้บ
กำรจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนีในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำกสมยั 80 ศตวรรษที ่
20 เมอืงปักกิง่ไดพ้ัฒนำอยำ่งรวดเร็วอยำ่งเหลอืเชือ่มกีำรเปลีย่นแปลงจำกหนำ้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบัน
นีปั้กกิง่มถีนนทีส่ลับกนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พยีงแต่รักษำสภำพเมอืงโบรำณ และยังแสดงถงึสภำพเมอืงที่
ทันสมยั กลำยเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ 
ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักกิง่ ควำมยำวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 
500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุประชำกรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัส
เทยีนอนัเหมนินับเป็นจัตรัุสใจกลำงเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมทีม่คีวำมส ำคัญ 
ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยูท่ำงทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดำว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัด
อยูเ่หนอืเสำธงกลำงจัตรัุส อนุสำวรยีว์รีชนใจกลำงจัตรัุส มหำศำลำประชำคมดำ้นทศิตะวันตกของจัตรัุส 
ตลอดจน พิพิธภัณฑ์กำรปฏิวัติแห่งชำติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ชำติจีนทำงฝ่ังตะวันออก  
นอกจำกนี้ทำงดำ้นทศิใตย้ังมหีอร ำลกึท่ำนประธำนเหมำและหอประตูเจิง้หยำงเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ 
ใหท้ำ่นเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรำ้งขึน้ในสมยัจักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่รำชวงศห์มงิ เป็นทัง้บำ้นและชวีติ
ของจักรพรรดใินรำชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวังเกำ่แกท่ีม่ปีระวัตศิำสตรย์ำวนำน
กวำ่ 500 ปี มชี ือ่ในภำษำจนีวำ่ ‘กูก้ง’ หมำยถงึพระรำชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอยำ่งหนึง่ว่ำ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่
แปลวำ่ ‘พระรำชวังตอ้งหำ้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระรำชวังตอ้งหำ้มเนื่องมำจำกชำวจนีถอืคตใินกำรสรำ้งวังว่ำ 
จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์ดังนัน้วังของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ คนธรรมดำ
สำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น ำทำ่นสู ่รา้นนวดฝ่าเทา้  ฟังเรือ่งรำวเกีย่วกบักำรแพทยโ์บรำณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุัน กำรสง่เสรมิกำร

ใชส้มนุไพรจนีทีม่มีำนำนนับพันปี รับฟังกำรวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ  พรอ้มผอ่นคลำยนวดฝ่ำ

เทำ้  หมำยเหตุ  : ขอควำมร่วมมอื....กรุณำแชเ่ทำ้ทุกท่ำน (ไม่มคี่ำใชจ้่ำยในกำรแช)่  น ำท่ำนชม 

กายกรรมปกักิง่ กำรแสดงโชวก์ำยกรรมทีต่ืน่เตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง กำยกรรมปักกิง่เป็นกำร

แสดงผสมผสำน ทัง้หวำดเสยีวและตืน่เตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป 

โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น เชน่ โชวห์มนุจำน โชวค์วงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนทีส่งู แตไ่ฮไลน์

คือกำรขับมอเตอร์ไซค์มำกกว่ำ 4 คัน ในลูกโลกดว้ยควำมเร็วในพื้นที่จ ำกัดท่ำนไม่ควรพลำดชม

กำยกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร..เมนพูเิศษ...เป็ดปกักิง่  

 น ำท่ำนสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนยก์ลำงส ำหรับกำรชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมำกทีสุ่ดของเมอืงหลวงปักกิง่

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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รวมทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดังตำ่งๆ และรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศนูยก์ลำงควำมบนัเทงิมำกมำยทีจ่ะสรำ้งสสีัน

ใหก้บัผูท้ีม่ำจับจำ่ยบนถนนคนเดนิแหง่นีเ้ชญิทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย 

  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่3 ศนูยผ์ลภิณัฑไ์ขมุ่ก – พระราชวงัฤดรูอ้น – ศนูยผ์เีซยีะ – วดัเจา้แมก่วนอมิกูถ่า่ – อาหารค า่ 

ณ ภตัตาคาร เต ิง้ ลวี ่จวนิ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น ำท่ำนไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ำก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี เชน่ เครือ่งประดับจำกไขมุ่ก ครมี

ไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ น ำทำ่นชม พระราชวงัฤดรูอ้น “อวีเ้หอหยวน” ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมอืงดำ้นทศิ

ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระรำชอุทยำนทีม่ทีัศนียภำพทีส่วยงำมมำกแห่งหนึง่ มเีนื้อที่

ทัง้หมด 290 เฮกตำ้ร ์ประกอบดว้ยเนือ้ทีท่ีเ่ป็นน ้ำ 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่น

คอื เขำ “วำ่นโซว่ซำน” และทะเลสำบ “คนุหมงิห”ู บนเขำวำ่นโซว่ซำนไดส้รำ้งวหิำร ต ำหนัก พลับพลำ 

และเกง๋จนีอนังดงำมไวห้ลำยรปูหลำยแบบตัง้อยูล่ดหลั่นรับกนักบัภมูภิำพ ทีเ่ชงิเขำมรีะเบยีงทำงเดนิที่

มรีะยะทำงไกลถงึ 728เมตร ลัดเลำะไปตำมรมิทะเลสำบคุนหมงิ ในทะเลสำบคุนหมงิมเีกำะเล็กๆ เกำะ

หนึง่ มสีะพำน 17 โคง้อันสวยงำมเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยำนจัดไวไ้ดส้ัดส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึง่

แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในกำรสรำ้งอทุยำนของจนี  

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…เมนพูเิศษ...สกุ ีม้องโกล 

บา่ย  น ำท่ำนเขำ้ชม ศูนยป่ี์เซยีะ เครือ่งรำงน ำโชคตำมควำมเชือ่ของชำวจนี คุณสมบัตหิรอืคุณประโยชน์

ของเทพป่ีเซยีะ หรอืผซี ิว่นัน้ ในอดตีถอืว่ำเป็นควำมลับทีรู่ก้ันภำยในของคนชัน้สูงของจนี ว่ำเป็นเทพ

เรยีกทรัพย ์และขบัไลส่ ิง่อปัมงคลชัว่รำ้ย จำกนัน้เดนิทำงตอ่ เขำ้ชม วดัเจา้แมก่วนอมิกูถ่า่  ภำยในวัด   

จะมเีจำ้แมก่วนอมิปำงยนืและประดษิฐำนกลำงแจง้ตัง้อยูภ่ำยในสวนกูถ่่ำกงหยวน มอีำยรุำวๆ 470 กว่ำ

ปีเป็นเจำ้แมก่วนอมิทีช่บุดว้ยทองทัง้องค ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ...พเิศษมือ้ค า่ ภตัตาคาร  เต ิง้ ลี ่จวนิ เมมโมเรยีล ดืม่

ด า่บรรยากาศและฟงัดนตรสีดจากศลิปินเงาเสยีง รำ้นอำหำรดนตร ีเติง้ลีจ่วนิ กอ่ตัง้โดย นอ้งชำย

คนที ่3 ของ เติง้ ลี ่จวนิ และยงัเป็นภตัตำคำรแหง่แรกนอกแผน่ดนิไตห้วันทีเ่อำชือ่ของเติง้ลีจ่วนิมำตัง้

ชือ่ ภัตตำคำรตัง้อยู่ เขตซือ่จงิวำน ถนนไตห้วัน เป็นอำคำรผสมผสำนศลิปะตะวันออกและตะวันตก 

ภำยในตกแต่งออกเป็นโซนต่ำงๆ เชน่ โซน VIP โซน กำแฟและไวน์ ทัง้นี้ ยังมจีุดเด่นในเรือ่งอำหำร 

ซึง่เป็นจุดเด่นของภัตตำคำรนี้ "รสชำตแิห่งควำมทรงจ ำ" เป็นค ำนิยำมภัตตำคำรนี้ หำกท่ำน อำยุ

มำกกว่ำ 80 ปี จะเหมือนอยู่ในเทพนิยำย หำกท่ำน อำยุมำกกว่ำ 50 ปี ขึน้ไป ท่ำนจะมีควำมสุข

หลังจำกทำนอำหำร กับกำรรือ้ฟ้ืนควำมทรงจ ำของท่ำนในอดตีอย่ำงแน่นอน ตลอดทุกค ่ำคนื พบกับ

ศลิปินหลำกหลำยที่มีชื่อเสียงผลัดเปลี่ยนกันขึน้มำขับกล่อมบรรเลงเพลงดังในอดีต เช่น เพลง

พระจันทรแ์ทนใจฉัน  เถยีนหมมีี ่และอืน่ๆ  และหำกโชคดทีำ่นจะไดฟั้งศลิปินทีโ่ด่งดังจำกกำรประกวด 

The Voice of China สญัชำตไิทยแทอ้กีดว้ย ใหท้ำ่นไดอ้ ิม่หน ำส ำรำญกบัเสยีงดนตรแีละอำหำรทีแ่สน

จะอรอ่ยไปกบัค ่ำคนืทีแ่สนพเิศษ  

   พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 
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วนัที ่4 ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวยีงหวน – ศูนยอ์ญัมณีหยก – ผา่นชมสนาม

กฬีารงันก – ชมววิยามค า่คนื บนตกึโอลมิปิกทาวเวอร ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น ำทำ่นชมยาบวัหมิะทีส่รรพคุณในกำรแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ำรอ้นลวกเป็นทีพ่สิจูน์สรรพคุณมำแลว้หลำยๆ 

เหตกุำรณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้ำ่งกำยสำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรอืแสบรอ้นได ้ น ำ

ทำ่นเดนิทำงสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก ำแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง ๆของจนีสมัยโบรำณ

สรำ้งในสมัยพระเจำ้จิ๋นซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบันสรำ้งขึน้ในสมัย

รำชวงศ์หมงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเตริ์กหลังจำกนัน้ยังมกีำรสรำ้ง

ก ำแพงต่ออกีหลำยครัง้ดว้ยกันแต่ ภำยหลังก็มเีผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลยีและแมนจูเรยีสำมำรถบุกฝ่ำ

ก ำแพงเมอืงจนีไดส้ ำเร็จมคีวำมยำวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์

ของโลกยคุกลำงดว้ย เชือ่กนัวำ่ หำกมองเมอืงจนีจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมอืงจนีได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จำกนัน้แวะชม รา้นหยก ที่มคีุณภำพและมชีือ่เสยีงของประเทศจีน ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้ ก ำไรหยก 
แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง น ำท่ำน ผา่นชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิก
รงันก สนำมกฬีำโอลมิปิกรังนกออกแบบโดยสถำปนกิชำวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิ
ตำมรอยสนำมกฬีำชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยตอ่สิง่แวดลอ้ม ในสนำมจไุด ้

91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดกำรแขง่ขันโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภำยนอกคลำ้ยกับ ”รังนก” ทีม่ี

โครงตำขำ่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไมเ้พดำนและผนังอำคำรทีท่ ำดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรง
ชำมสแีดงดูคลำ้ยกับพระรำชวังตอ้งหำ้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อำยงดงำมแบบตะวันออก ผ่ำนชมสระว่ำย
น ้ำแห่งชำตสิระว่ำยน ้ำแห่งชำต ิสรำ้งขึน้เหนือจนิตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ้ำสีเ่หลีย่มขนำดใหญ่” ซึง่ 

PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท ำเป็นโครงรำ่ง เนน้ใชพ้ลังงำนแสงอำทติยเ์พือ่ให ้
ดูเหมอืนน ้ำทีส่ดุและใชเ้ทคโนโลยจีำกงำนวจัิยของนักฟิสกิสจ์ำก Dublin’s Trinity College ทีท่ ำให ้
ก ำแพงอำคำรดูเหมือนฟองน ้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำก
แผ่นดนิไหวได ้จำกนัน้น ำท่ำนชม หอคอย Olympic Tower ชมววิเมอืงปักกิง่ยำมค ่ำคืน โดย 
หอคอยโอลมิปิก เป็นอกีหนึง่แลนดม์ำรค์ของปักกิง่ สรำ้งขึน้เพือ่ตอ้นรับ มหกรรมโอลมิปิก ปี 2008 แต่
ไดท้ ำกำรเปิดใหเ้ขำ้ชมในปี 2014 เป็นหนึง่ในผลงำนกำรออกแบบทีไ่ดรั้บรำงวัลกำรออกแบบประจ ำ
ชำต ิดว้ยควำมสงู 258 เมตร 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่5 ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาดรสัเซยี – ปักกิง่(สนามบนิปักกิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์) – 

กรงุเทพฯ(CA979/19.35 – 23.40) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น ำทำ่นแวะชม ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา เป็นสนิคำ้ของใชต้ำ่งๆในบำ้นทีท่ ำมำจำกผลติภณัฑ์

ยำงพำรำ ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศัย  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้ตำ่งๆ มำกมำย ไมว่ำ่จะเป็นกระเป๋ำ เสือ้ผำ้ 

รองเทำ้ และอืน่ๆ 

บา่ย สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิ 

19.35 น. อ ำลำมหานครปกักิง่ เดนิทำงกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทีย่วบนิที ่CA979 

23.40 น. เดนิทำงกลับถงึสนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

 

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
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ปกักิง่  ภตัตาคารเติง้ลวีจ่วนิ  หอคอยโอลมิปิคทาวเวอร ์ 5 วนั  3 คนืโดย แอรไ์ชนา่ (GO1-PEKCA001) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ผูเ้ดนิทางอายตุ า่
กวา่ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง) 

ผูเ้ดนิทางอายุ
ต า่กวา่ 20 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
จอยแลนด ์
ไมร่วมต ัว๋ 

วนัที ่30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่01 – 05 ธ.ค. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 9,200.- 

วนัที ่07 – 11 ธ.ค. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 9,200.- 

วนัที ่21 – 25 ธ.ค. 61 22,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,200.- 

วนัที ่27 – 31 ธ.ค. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 28,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- ไมร่บั 

วนัที ่29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 29,900.- 32,900.- 32,900.- 5,000.- ไมร่บั 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 28,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- ไมร่บั 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,900.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่  

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แบบเดีย่วทา่นละ 1,500 บาท*** 

กรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

คดิคา่บรกิารเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื ยำงพำรำ ,ผเีซยีะ , บัวหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้ (ขอควำมร่วมมอืลูกคำ้ทุก

ท่ำนแช่เทำ้), ไข่มุก, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพรำะมผีลกับรำคำทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับ

นักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกคำ้เป็น

หลัก ไมม่กีำรบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลำนัดหมำยทัวร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

     3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  

     3.2 กรณุำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 
บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีัวหนำ้ทัวรไ์ทย 
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4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทัวรห์ลังจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วัน คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้งกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบนิหรือค่ำมัดจ ำที่พัก

โดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำร

เหมำจำ่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6.  คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีวซีำ่แบบเดีย่ว (1,500 บำท) 

7.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง  คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ้ำมนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทำ่น 
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 3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 

5. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

6. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

7.      คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

         กรณีทีม่จี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น เก็บคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ เพิม่ 50 หยวน รวม 

200 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1.  คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้) 

3.  คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิเหตุกำรณ์ไมส่งบทำง

กำรเมอืง, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, อบุัตเิหตุ, ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลกิกอ่นรำยกำรท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คำ่บรกิำรทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมสีิง่ผดิกฎหมำย 

หรอืเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 

6. รำคำนีค้ดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำ

ตั๋วเครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำร

บรกิำรจำกสำยกำรบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะ

จัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำม

ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่

อืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไมว่่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทำงบรษัิทจะเรยีก

เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน/ทำ่น/รำ้น 

11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดำ 4 วันท ำกำร 1,500 บำท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท ำกำร 2,550 บำท  

1.  หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน และมสีภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรดุ 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

 รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขำวเทำ่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 
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 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

 - ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขำ้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้กอ่น

กำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

5. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 - กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส ำเนำสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน ญำตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ทีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำ

ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงับกำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนำ้ก่อนยืน่วซีำ่ ดังนัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยำ่งนอ้ย 5-7 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหว่ำงจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ทำ่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วีซ่ำใน

รำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็นอยำ่งด ีหำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดนิทำง 

ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

 - ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำน

ในประเทศไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จำ่ยเพิม่ 5,060 บำท  

2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่  100 บำท (ยกเวน้ บราซลิ แคนาดา อารเ์จนตนิา) 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พำสปอรต์ ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออกอยำ่งนอ้ย 

2 หนำ้เต็ม   

2.รปูถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รปูใหมถ่ำ่ยมำไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขำวเทำ่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

- ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  

5.สมดุบญัชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลัง ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 
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4. น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วัน เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนือ่งจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรับรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับรำคำภำษีน ้ำมนัขึน้ในอนำคต ซึง่ทำง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษีน ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพาะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท าลกูคา้ธุรกจิสว่นตวักรณุาระบใุหช้ดัเจนดว้ยวา่ท าอะไร** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

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

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภำษำองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

 

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

 

 


