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ปกักิง่  ก ำแพงเมอืงจนี  

ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ  
5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 25,900.- 

 

 เทีย่วก ำแพงเมอืงจนี... 1ใน  7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 

 ชมควำมงดงำมของพระรำชวงักูก้ง.. พระรำชวงัเกำ่แกท่ีม่ปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 500 ปี 
 สกักำระ หอฟ้ำเทยีนถำน สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่ำ้น คูเ่มอืงปักกิง่ 
 ชอ้ปป้ิงสดุมันส ์ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ ถนนโบรำณเฉียนเหมนิ และ ตลำดรัสเซยี 
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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่19 – 23 ก.ค. 61 ลด 2,000 บำท จำก 27,900.-  25,900.- 

วนัที ่26 – 30 ก.ค. 61 29,900.- 

วนัที ่09 – 13 ส.ค. 61 29,900.- 

วนัที ่23 – 27 ส.ค. 61                                                                                                                27,900.- 

วนัที ่15 – 19 ก.ย. 61                                                                                                                26,900.- 

วนัที ่12 – 16 ต.ค. 61 28,900.- 

วนัที ่19 – 23 ต.ค. 61 29,900.- 

วนัที ่17 – 21 พ.ย. 61 26,900.- 

วนัที ่24 – 28 พ.ย. 61 26,900.- 

วนัที ่08 – 12 ธ.ค. 61 28,900 

 

 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท 
รำคำรวมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท ำกำร 

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่+ คนขบัรถทำ่นละ 150 หยวนตอ่ทรปิ   
*กรณีผูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่นเก็บทปิเพิม่เป็นทำ่นละ 200 หยวน/ทรปิ* 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ – ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ 

07.30น. คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิเคำน์เตอร ์D สำยกำรบนิ ไทย (TG) โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอย

ใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้บัทกุทำ่น 

10.10น.  ออกเดนิทำงสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG 614 

15.50น. เดนิทำงถงึสนำมบนิ กรงุปกักิง่ สนำมบนินีไ้ดเ้ปิดสว่นขยำยแห่งใหม ่เพือ่เปิดใหบ้รกิำร ตอ้นรับกฬีำโอลมิปิก  

2008  คำดวำ่สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดม้ำกถงึ  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบนิมขีนำดใหญก่วำ่แพนตำกอ

นของ สหรัฐอเมรกิำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนกินักเดนิทำงทีเ่ขำ้ถงึจติใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำร

ออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขำ้ง ทอดตัวจำกทศิใตไ้ปสู่ทศิตะวันออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทติยแ์ต่ตดิ

สกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตัวอำคำร น ำท่ำนผ่ำนพธิี

กำรตรวจคนเขำ้เมอืง น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนี มชีือ่ยอ่ว่ำ 

จงิ ตัง้อยูท่ีภ่ำคตะวันตกเฉียงเหนือของทีร่ำบหวำเป่ย ปัจจุบัน แบง่เป็น 16 เขตและ 2 อ ำเภอ เป็นนครทีข่ ึน้

ตรงต่อส่วนกลำง พื้นทีท่ั่วนครเป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตำรำงกโิลเมตร นครปักกิง่เป็นศูนยก์ำรเมอืงวัฒนธรรม 

วทิยำศำสตร ์กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำรคมนำคมทั่วประเทศจนีและก็เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ใน

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 กรงุเทพฯ เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ – ถนนโบรำณเฉียนเหมนิ  ✈ 🍽 
ROSEDALE HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

2 
จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง – ศนูยใ์บชำ – หอ

ฟ้ำเทยีนถำน – ชมกำยกรรมปักกิง่ 
🍽 🍽 🍽 

ROSEDALE HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

3 
ผำ่นชมสนำมกฬีำรังนกและสนำมกฬีำวำ่ยน ้ำ – ศนูยว์จัิย

กำรแพทยแ์ผนโบรำณ – พระรำชวงัฤดรูอ้น – ศนูยไ์ขม่กุ 
🍽 🍽 🍽 

ROSEDALE HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

4 
ศนูยห์ยก – ก ำแพงเมอืงดำ่นจหียงกวน – ศนูยผ์ลติภัณฑ์

ยำบัวหมิะ – ชอ้ปป้ิงตลำดรัสเซยี – ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 
🍽 🍽 🍽 

ROSEDALE HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

5 ศนูยผ์ำ้ไหม – วดัลำมะ – ปักกิง่ – กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  
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ประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตกำรปกครองพเิศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีำนะ

เทียบเท่ำกับมณฑล หลังจำกปักกิง่ไดรั้บกำรจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนีในปี 1949 

โดยเฉพำะหลังจำกสมยั 80ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนำอยำ่งรวดเร็วอยำ่งเหลอืเชือ่ มกีำรเปลีย่นแปลง

จำกหนำ้มอืเป็นหลังมอื ปัจจบุันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกัน ตกึสงูๆ โดยไมเ่พยีงแต่รักษำสภำพเมอืงโบรำณ และ

ยงัแสดงถงึสภำพเมอืงทีท่ันสมยั กลำยเป็นเมอืงใหญข่องโลก   

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 น ำทำ่นเทีย่วชม ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ (Qianmen Street) สถำนทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมล่ำ่สดุของปักกิง่ 

เปิดใหเ้ที่ยวชมเมือ่วันที่ 7 สงิหำคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจำกทั่วโลกที่เขำ้ร่วมพธิีแข่งขันกฬีำ

โอลมิปิก 2008 หลังจำกรัฐบำลปักกิง่ไดปิ้ดปรับปรุงบรูณะ และก่อสรำ้งสถำปัตยกรรมอำคำรบำ้นเรอืนในยุค

สมยัรำชวงศช์งิ รำชวงศส์ดุทำ้ยกอ่นกำรเปลีย่นแปลง กำรปกครอง โดยจ ำลองบรรยำกำศเกำ่ๆ สมยัรำชวงศช์งิ 

บรเิวณสองฝ่ังถนน มทีัง้ภตัตำคำร รำ้นคำ้จ ำหน่ำยสนิคำ้พืน้เมอืงและสนิคำ้ของทีร่ะลกึในรปูแบบของปักกิง่ 

 
 พกัที ่ROSEDALE HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัที ่2 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง – ศนูยใ์บชำ – หอฟ้ำเทยีนถำน – ชมกำยกรรมปกักิง่ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยูใ่จ

กลำงกรงุปักกิง่ ควำมยำวตัง้แตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่

ทัง้ส ิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุประชำกรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็น

จัตรัุสใจกลำงเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมทีม่คีวำมส ำคัญ ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเห

มนิที่ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสำธงกลำงจัตุรัส 

อนุสำวรยีว์รีชนใจกลำงจัตุรัส มหำศำลำประชำคมดำ้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ำรปฏวิัติ

แห่งชำตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิำสตรช์ำตจินีทำงฝ่ังตะวันออก นอกจำกนี้ทำงดำ้นทศิใตย้ังมี หอร ำลกึท่ำน

ประธำนเหมำและหอประตูเจิง้หยำงเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ จำกนัน้เดนิสู่ พระรำชวงักูก้ง สรำ้งขึน้ในสมัย

จักรพรรดหิย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มงิ เป็นทัง้บำ้นและชวีติของจักรพรรดใินรำชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 

พระองค ์พระรำชวังเกำ่แกท่ีม่ปีระวัตศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 500 ปีมชีือ่ในภำษำจนีวำ่ ‘กูก้ง’ หมำยถงึพระรำชวัง

เดมิ มชีือ่เรยีกอกีอยำ่งหนึง่ว่ำ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลว่ำ ‘พระรำชวังตอ้งหำ้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระรำชวังตอ้งหำ้ม 

เนือ่งมำจำกชำวจนีถอืคตใินกำรสรำ้งวังวำ่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์ดังนัน้วังของบตุรแห่งสวรรค์

จงึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้  

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น ำทำ่นสู ่ศนูยใ์บชำ ชมิชำอวูห่ลงของปักกิง่ และชำทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ ชำแดง ชำผลไม ้ชำมะล ิชำกหุลำบ ฯลฯ  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หอฟ้ำเทยีนถำน ตัง้อยูท่ำงทศิใตข้องกรงุปักกิง่ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึง่

จักรพรรดแิหง่รำชวงศห์มงิ และรำชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดำ ในระยะยำ่งเขำ้ฤดหูนำวถงึเดอืนอำ้ยตำม

จันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระรำชพธิีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ำรเก็บเกีย่วไดผ้ลอุดม 

ประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนักหวงฉงอีแ่ละลำนหยวนชวิ เป็นตน้ น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิง่ 

กำรแสดงโชวก์ำยกรรมที่ตื่นเตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง กำยกรรมปักกิง่เป็นกำรแสดงผสมผสำน ทัง้

หวำดเสยีวและตืน่เตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ 

ดำ้น เชน่ โชวห์มนุจำน โชวค์วงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนทีส่งู แตไ่ฮไลนค์อืกำรขบัมอเตอรไ์ซคม์ำกกวำ่ 4 

คัน ในลกูโลกดว้ยควำมเร็วในพืน้ทีจ่ ำกดัทำ่นไมค่วรพลำดชมกำยกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
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 พกัที ่ROSEDALE HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัที ่3 ผำ่นชมสนำมกฬีำรงันกและสนำมกฬีำวำ่ยน ำ้ – ศนูยว์จิยักำรแพทยแ์ผนโบรำณ – พระรำชวงัฤดู

รอ้น – รำ้นไขม่กุ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำทำ่น ผำ่นชมและถำ่ยรปูหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิครงันก สนำมกฬีำโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถำปนกิ

ชำวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตำมรอยสนำมกฬีำชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยำยำม

ใหเ้อือ้อ ำนวยตอ่สิง่แวดลอ้ม ในสนำมจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดกำรแขง่ขนัโอลมิปิก2008 มลีักษณะ

ภำยนอกคลำ้ยกับ “รังนก”ทีม่โีครงตำข่ำยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดำนและผนังอำคำรทีท่ ำดว้ยวัสดุโปร่งใส 

อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชำมสีแดง ดูคลำ้ยกับพระรำชวังตอ้งหำ้มของจีน ซึง่ใหก้ลิน่อำยงดงำมแบบ

ตะวันออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ้ำแห่งชำต ิสระว่ำยน ้ำแห่งชำต ิสรำ้งขึน้เหนือจนิตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ้ำสีเ่หลีย่ม

ขนำดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เนน้ใชพ้ลังงำน

แสงอำทติยเ์พื่อใหดู้เหมือนน ้ำที่สุด และใชเ้ทคโนโลยจีำกงำนวจัิยของนักฟิสกิส์จำก Dublin’s Trinity 

Collegeทีท่ ำใหก้ ำแพงอำคำรดเูหมอืนฟองน ้ำทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสัน่สะเทอืนจำก

แผน่ดนิไหวได ้น ำทำ่นสู ่ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ ฟังเรือ่งรำวเกีย่วกับกำรแพทยโ์บรำณตัง้แต่

อดีตถงึปัจจุบัน กำรส่งเสรมิกำรใชส้มุนไพรจีนที่มีมำนำนนับพันปี พรอ้มรับฟังกำรวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชีย่วชำญ  

หมำยเหต ุ : ขอควำมรว่มมอื....กรณุำแชเ่ทำ้ทกุทำ่น (ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรแช)่ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย  น ำท่ำนเขำ้ชม พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมอืงดำ้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักกิง่หำ่งจำกตัวเมอืงปักกิง่ประมำณ 15 กโิลเมตร พระรำชวังฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิเป็นสวนฤดรูอ้นและสวน

ดอกไมใ้นสมยักบุไลขำ่น ตอ่มำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซไีทเฮำไดน้ ำงบประมำณของกองทัพเรอืมำบรูณะ

ซอ่มแซมจนเป็นลักษณะทีเ่ห็นในปัจจุบัน ภำยในพระรำชวังประกอบดว้ย ต ำหนักเลอโชว่ถัง สถำนทีป่ระทับ

ของพระนำงฉือซไีทเฮำ ต ำหนักเริน่โชว่เตีย้น สถำนทีว่่ำรำชกำรของพระนำงฉือซไีทเฮำ ภูเขำว่ำนโสว้ซำน 

ทะเลสำบคุนหมงิ เก๋งพระหอม ต ำหนักเรยีงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบยีงยำวลัดเลำะไปตำมรมิ

ทะเลสำบคนุหมงิตกแตง่ดว้ยภำพวำดตำ่งๆ) และต ำหนักตำ่งๆ อกีมำกมำย จำกนัน้ใหท้่ำนเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์

จำก ไขม่กุ ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อำทเิชน่ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ..เป็ดปกักิง่ 

 
  พกัที ่ROSEDALE HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัที ่4 ศนูยห์ยก – ก ำแพงเมอืงดำ่นจหียงกวน – ศนูยผ์ลติภณัฑย์ำบวัหมิะ – ชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซยี – ถนน

หวงัฝู่ จ ิง่ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำทำ่นแวะชม หยก ทีม่คีณุภำพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรอื

ผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน เป็นก ำแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็น

ชว่ง ๆ ของจนีสมยัโบรำณ สรำ้งในสมยัพระเจำ้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงสว่นใหญท่ีป่รำกฏในปัจจบุนั

สรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มงิ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนักำรรกุรำนจำกพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลงัจำกนัน้ยงัมกีำร

สรำ้งก ำแพงตอ่อกีหลำยครัง้ดว้ยกนัแตภ่ำยหลังก็มเีผำ่เรร่อ่นจำกมองโกเลยีและแมนจเูรยีสำมำรถบกุฝ่ำ

ก ำแพงเมอืงจนีไดส้ ำเร็จ มคีวำมยำวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก

ยคุกลำงดว้ย เชือ่กนัวำ่ หำกมองเมอืงจนีจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมอืงจนีได ้
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บำ่ย น ำทำ่นชม ยำบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในกำรแกแ้ผลไฟไหม ้ น ้ำรอ้นลวก เป็นทีพ่สิจูนส์รรพคณุมำแลว้หลำย ๆ 

เหตกุำรณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้ำ่งกำย สำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรอืแสบรอ้นได ้ น ำทำ่น

เดนิทำงสู ่ตลำดรสัเซยี ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดังมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอืน่ๆ

อกีมำกมำย   

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น ำท่ำนสู่ถนนหวงัฝูจ ิง่ซึง่เป็นศูนยก์ลำงส ำหรับกำรชอ้ปป้ิงที่คกึคักมำกที่สุดของเมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้

หำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดังต่ำงๆและรำ้นคำ้รำ้นอำหำรศูนยก์ลำงควำมบันเทงิมำกมำยทีจ่ะสรำ้งสสีันใหก้ับผูท้ีม่ำ

จับจำ่ยบนถนนคนเดนิแหง่นีเ้ชญิทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย 

 
  พกัที ่ROSEDALE HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัที ่5 ศนูยผ์ำ้ไหม – วดัลำมะ – ปกักิง่ – กรงุเทพฯ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำทำ่นแวะชมสนิคำ้พืน้เมอืงของจนี รำ้นผำ้ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี ทำ่นชม วดัลำมะยงเหอกง สถำนทีม่ี

ควำมวจิติรและไดรั้บกำรบรูณะอยำ่งยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต ำหนักที่

ประทับของจักรพรรดหิยง่เจิน้ หรอืองคช์ำยสีผู่เ้ป็นพระรำชบดิำของจักรพรรดเิฉียนหลงแหง่รำชวงศช์งิ ตอ่มำ

ตัง้แตช่ว่งกลำงศตวรรษที ่ 18 เป็นตน้มำ ทีน่ีไ่ดก้ลำยป็นศนูยก์ลำงของศำสนำพทุธนกิำยมหำยำน และศลิปะ

แบบธเิบต นมสักำรพระศรอีำรยเมตไตรทีง่ดงำมและสงูถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กนัวำ่เป็นงำนแกะสลักจำกไม ้

จันทนเ์พยีงชิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐำนอยูภ่ำยในศำลำหมืน่สขุ วำ่นฟู่ เกอ๋ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ....สกุ ีห้มอ้ไฟ  

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

17.05น. อ ำลำกรงุปักกิง่ เดนิทำงกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 615 

21.15น. เดนิทำงกลับถงึสนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 
บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีัวหนำ้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม:  ปกัก ิง่  ก ำแพงเมอืงจนี  ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ  5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทย 
(GO1PEK-TG004) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2 –3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

ผูเ้ดนิทำงอำยตุ ำ่

กวำ่ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง) 

ผูเ้ดนิทำงอำยุ

ต ำ่กวำ่ 20 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่19 – 23 ก.ค. 61 
ลดพเิศษ 2,000 บำท 
จำก 27,900 บำท  

25,900 28,900 28,900 5,000 9,400 

วนัที ่26 – 30 ก.ค. 61 29,900 32,900 32,900 5,000 11,400 

วนัที ่09 – 13 ส.ค. 61 29,900 32,900 32,900 5,000 11, 400 

วนัที ่23 – 27 ส.ค. 61                                                                                                                27,900 30,900 30,900 5,000 9,400 

วนัที ่15 – 19 ก.ย. 61                                                                                                                26,900 29,900 29,900 5,000 8,400 

วนัที ่12 – 16 ต.ค. 61 28,900 31,900 31,900 5,000 10,400 

วนัที ่19 – 23 ต.ค. 61 29,900 32,900 32,900 5,000 11,400 

วนัที ่17 – 21 พ.ย. 61 26,900 29,900 29,900 5,000 8,400 

วนัที ่24 – 28 พ.ย. 61 26,900 29,900 29,900 5,000 8,400 

วนัที ่08 – 12 ธ.ค. 61 28,900 31,900 31,900 5,000 10,400 

 

 

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท ำกำร  ทำ่นละ 1,500 บำท *** 

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 150 หยวนตอ่ทรปิ *** 

*กรณีผูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่นเก็บทปิเพิม่เป็นทำ่นละ 200หยวน/ทรปิ* 

*** ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจในบรกิำร *** 

*** อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพิม่จำกรำคำทวัร ์ 3,000 บำท *** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้ (ขอควำมรว่มมอืลกูคำ้ทกุทำ่นแชเ่ทำ้), ไขม่กุ, 

รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพรำะมผีลกับรำคำทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบว่ำ 

ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลัก ไมม่กีำรบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลำนัดหมำยทัวร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

     3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  

     3.2 กรณุำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 
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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

โดยตรงหรอืโดยกำรผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำร

เหมำจำ่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยดั  

2.  คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6.  คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี (พำสปอรต์ไทย) แบบเดีย่ว 4 วันท ำกำร 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 

9.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรัม/ท่ำน สว่นเกนิน ้ำหนักตำมสำย

กำรบนิก ำหนด 

3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 

5. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

6. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

7. คำ่ทปิยกกระเป๋ำสมัภำระของพนักงำนโรงแรม 

8. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ ท่ำนละ 150 หยวนต่อทรปิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน เก็บเพิม่

ทำ่นละ 50 หยวนเป็นทำ่นละ 200 หยวนตอ่ทรปิ 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษัิทฯหรือค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำร

เจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกทำ่นถอนตัวกอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คำ่บรกิำรทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิง่ผิด

กฎหมำย หรอืเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 

6. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

รำคำตั๋วเครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำร

บรกิำรจำกสำยกำรบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะ

จัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำก

มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำม

ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่

อืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทำงบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน/คน/รำ้น 

11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**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 ์ 

 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 
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 - ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

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

กำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

5. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 - กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส ำเนำสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน ญำตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ทีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบได ้

วำ่ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงับกำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดังนัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยำ่งนอ้ย 5-7 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ท่ำน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วีซ่ำใน

รำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็นอยำ่งด ีหำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดนิทำง 

ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

 - ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำตทิี่ท ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท  

2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่  100 บำท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พำสปอรต์ ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้ว่ำง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออกอยำ่ง

นอ้ย 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

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลัง ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์
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อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วัน เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจำกสภำวะน ้ำมันโลกทีม่กีำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซึง่ทำง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษีน ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รำยชือ่บคุคลในครอบครัวของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพันธ ์(ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


