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ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 16,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อรท์) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 
วนัท่ี 2   ปักกิ่ง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง – หอฟ้ำเทียนถำน – กำยกรรมปักกิ่ง 
วนัท่ี 3   ศนูยผี์เซียะ – พระรำชวงัฤดรูอ้น – โรงงำนไข่มกุ – ART BEIJING FUN – ถนนหวงัฝู่ จิ่ง 
วนัท่ี 4.  ศนูยย์ำบวัหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน – สวนผลไมต้ำมฤดกูำล-ศนูยห์ยก – ผ่ำนชมสนำมกีฬำรงันกและสระว่ำยน ำ้ 
วนัท่ี 5.  ศูนยผ์ลิตภัณฑ์ยำงพำรำ – ชอ้ปป้ิงตลำดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนำมบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

(TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

เดนิทาง กุมภาพันธ-์เมษายน 2563  

 

 

 

 

ปักกิง่ ก าแพงหมื่นลี ้ จหียงกวน 5 วัน 3 คืน 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์
พอรท์) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำร
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงใหก้บัทกุท่ำน 

23.50 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – 
กายกรรมปักกิ่ง 

05.30 น. เดินทำงถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อรท์ สนำมบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริกำร ตอ้นรบักีฬำ
โอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนข
อง สหรฐัอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงที่เขำ้ถึงจิตใจผูโ้ดยสำร ด้วยกำรออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ต่ติดสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหม่ที่ช่วยลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร 
 หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีน  ปัจจุบนั
ปักกิ่งเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกับมณฑล หลังจำกปักกิ่งไดร้บักำร
จดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งไดพ้ฒันำ
อย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเชื่อ มีกำรเปล่ียนแปลงจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่
เพียงแต่รกัษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองที่ทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จตัุรสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักกิ่ง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทั้งสิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจุประชำกรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัุรสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสัใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัุรสั อนุสำวรียว์ีรชนใจกลำงจตัุรสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวนัตกของจตัุรสั ตลอดจน 
พิพิธภณัฑก์ำรปฏิวตัิแห่งชำติและพิพิธภณัฑป์ระวตัิศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้งัมี หอร ำลึก
ท่ำนประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรือเฉียนเหมิน  
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 น ำท่ำนเดินสู่ พระราชวังกู้กง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มิง เป็นทั้งบำ้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

รำชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวตัิศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มีชื่อในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ 
หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัตอ้งหำ้ม’ เหตทุี่เรียกพระรำชวงัตอ้งหำ้ม 
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสรำ้งวงัว่ำ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของบตุรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไม่สำมำรถล่วงล ำ้เขำ้ไปได ้

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทำงทิศใตข้องกรุงปักกิ่ง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึ่งจกัรพรรดิแห่ง
รำชวงศห์มิง และรำชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเขำ้ฤดหูนำวถึงเดือนอำ้ยตำมจนัทรคติทกุปี พระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อใหก้ำรเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนกัหวง
ฉงอี่และลำนหยวนชิว เป็นตน้  
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 น ำท่ำนชม กายกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชวก์ำยกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักกิ่งเป็นกำรแสดง

ผสมผสำน ทัง้หวำดเสียวและตื่นเตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น 
เช่น โชวห์มนุจำน โชวค์วงส่ิงของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิง่) 
ทีพ่ัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทำ่  4 ดำว 

วันที่ 3 
ศูนยผ์ีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – 
ถนนหวังฝู่จิง่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

น ำท่ำนแวะศูนยผี์เซ๊ียะ  เครื่องรำงของขลงัตำมควำมเชื่อเรื่องโชคลำภของชำวจีน  น ำท่ำนเดินทำงสู่  พระราชวังฤดูร้อนอวี้
เหอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่ำงจำกตัวเมืองปักกิ่งประมำณ 15 กิโลเมตร 
พระรำชวังฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซี
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ไทเฮำไดน้ ำงบประมำณของกองทัพเรือมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภำยในพระรำชวังประกอบดว้ย 
ต ำหนกัเลอโช่วถงั สถำนท่ีประทบัของพระนำงฉือซีไทเฮำ ต ำหนกัเริ่นโช่วเตีย้น สถำนท่ีว่ำรำชกำรของพระนำงฉือซีไทเฮำ ภเูขำ
ว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต ำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลัดเลำะไปตำ มริม
ทะเลสำบคนุหมิงตกแต่งดว้ยภำพวำดต่ำงๆ) และต ำหนกัต่ำงๆ อีกมำกมำย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ  บุฟเฟตเ์จงกิสข่าน) 

 น ำท่ำนแวะชม ศูนย์ไข่มุก ให้ท่ำนได้ชมและเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ท  ำมำจำกไข่มุก อำทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก  และ
เครื่องประดับที่ใช้ไข่มุกใรกำรตกแต่งให้สวยงำม  เป็นต้น  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ย่ำน  ART BEIJING FUN  มีพื ้นที่โดยรวม 
146000 ตร. ย่ำนนีส้รำ้งตำมโครงกำรเมืองสถำนท่ีส ำคญัทำงวฒันธรรมใหม่และสรำ้งเสรมิประสบกำรณช์ีวิตแบบจีน”ส ำหรบั
กำรปฏิบตัิกำรฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยงัมีแนะน ำแบรนดข์องนำนำชำติแบรนดข์องแฟชั่นและแบรนดจ์ีนทนัสมยัอย่ำง
รำ้นหนงัศือ PageOne รำ้นอำหำร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL รำ้นกำแฟ STARBUCK Reserve Tevana น ำท่ำนสู่ ถนน
หวังฝูจ่ิง ซึ่งเป็นศูนยก์ลำงส ำหรบักำรชอ้ปป้ิงที่คึกคกัมำกที่สดุของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทัง้หำ้งสรรพสินคำ้ชื่อดงัต่ำงๆ และ
รำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศูนยก์ลำงควำมบนัเทิงมำกมำยที่จะสรำ้งสีสนัใหก้บัผูท้ี่มำจบัจ่ำยบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญท่ำนอิสระชอ้ป
ป้ิงตำมอธัยำศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL    หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที่ 4 
ศูนย์ยาบัวหิมะ – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – สวนผลไม้ตาม
ฤดูกาล-ศูนยห์ยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน ้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น ำท่ำนเข้ำฟังบรรยำย ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม้ น ้ำรอ้นลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมำแลว้หลำย ๆ 

เหตุกำรณท์ี่เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้ำ่งกำย สำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบรอ้นได้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก าแพง
เมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบรำณ สรำ้งในสมยัพระเจำ้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก 
ก ำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจบุนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกนักำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติรก์ 
หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ดว้ยกนัแต่ภำยหลงัก็มีเผ่ำเรร่อ่นจำกมองโกเลียและแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำ
ก ำแพงเมืองจีนไดส้ ำเรจ็ มีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลำงดว้ย เชื่อ
กนัว่ำ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนไดก้ ำแพงอำคำรดเูหมือนฟองน ำ้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ 
สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได ้

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 น ำท่ำนแวะชม สวนผลไม้ตามฤดูกาล ใหท้่ำนไดช้ม และถ่ำยรูปกับสวนผลไมต้ำมอธัยำศยั โดยในแต่ละเดือนจะมีผลไมใ้ห้
ท่ำนไดเ้ที่ยวชมแตกตำ่งกนัไป  ถำ้เป็นช่วงเดอืนกมุภำพนัธ-์เมษำยน เป็นสวนสตรอเบอรี่  เดือนพฤษภำคม-มิถนุำยน เป็นสวน
เชอรรี่ เดือนกรกฏำคม-สิงหำคม สวนลูกทอ้หรือสวนแอปเป้ิล  เดือนกันยำยน-ตุลำคม เป็นสวนลูกพลบั ) หมำยเหตุ : หำก
สภำพอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย..มีผลท ำใหท้ำงสวนผลไมป้ระกำศปิดไม่ใหน้กัท่องเที่ยวเขำ้ชม...ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน 
และเปล่ียนเป็นรำยกำรเที่ยว พิพิธภณัฑภ์ำพ3 มิติแทน  น ำท่ำนแวะชม หยก ที่มีคุณภำพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้
ท่ำนไดเ้ลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลที่มีชื่อเสียง  น ำท่ำน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอ
ลิมปิครังนก สนำมกีฬำโอลิมปิครงันกออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตำมรอยสนำม
กีฬำชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ในสนำมจุได ้91 ,000 ที่นั่ง ใชจ้ัดพิธีเปิด-ปิดกำร
แข่งขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกบั “รงันก”ที่มีโครงตำข่ำยเหล็กเหมือนกิ่งไม ้เพดำนและผนงัอำคำรท่ีท ำดว้ย
วสัดโุปร่งใส อฒัจนัทรม์ีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดง ดคูลำ้ยกบัพระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่นอำยงดงำมแบบตะวนัออก 
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ผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สรำ้งขึน้เหนือจินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ำ้ส่ีเหล่ียมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and 
Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท ำเป็นโครงรำ่ง เนน้ใชพ้ลงังำนแสงอำทิตย์เพื่อใหด้เูหมือนน ำ้ที่สดุ และใชเ้ทคโนโลยี
จำกงำนวิจยัของนกัฟิสิกสจ์ำก Dublin’s Trinity College 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที ่5 
ศูนยผ์ลิตภัณฑย์างพารา – ช้อปป้ิงตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบนิ ปักกิ่งแคปิ
ตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 เขำ้ชมศูนยสิ์นคำ้ ผลิตภัณฑจ์ากยางพารา เป็นในลักษณะสินคำ้ที่แปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคำ้เพือสุขภำพพรอ้ม

วิทยำกรบรรยำยสรรพคุณของผลิตภัณฑ์  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดหงเฉียว ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้แบรนเนม และสินคำ้
COPY ยี่หอ้ดงัมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอื่นๆอีกมำกมำย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนามบิน 

17.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

อัตราค่าบรกิาร : ปักกิ่ง ก าแพงหมืน่ลี ้จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน โดยการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-11 ก.พ.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 14-18 ก.พ.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 21-25 ก.พ.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 06-10 มี.ค.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัท่ี 12-16 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 13-17 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 19-23 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 20-24 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 26-30 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี 27-31 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 
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วนัท่ี 03-07 เม.ย.63 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัท่ี  10-14 เม.ย.63 25,888.- 28,888.- 28,888.- 4,000.- 10,888.- 

วนัท่ี 11-15 เม.ย.63 25,888.- 28,888.- 28,888.- 4,000.- 10,888.- 

วนัท่ี 12-16 เม.ย.63 25,888.- 28,888.- 28,888.- 4,000.- 10,888.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ(ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี บรบิรูณ ์นบัจำกวนัเดินทำงกลบัคิดค่ำบรกิำรเพิ่ม ท่ำนละ 3,000 บำท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2.  ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำที่ของบริษัทฯ 
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระค่ำบรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้งกำรนัตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
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ได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ
ค่ำทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่ำโรงแรมที่พกัตำมรำยกำรที่ระบ ุ(สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบ ุ
4.  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ระบ ุ
5.  ค่ำรถรบัสง่และระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ 
6.  ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 16 หรือนอ้ยกว่ำ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแห่ง + ภำษีน ำ้มนั  
8.  ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 1,800บำท 

          **ส ำหรบักรุ๊ปที่เดินทำงตัง้แต่เดือนมกรำคม 63 เป็นตน้ไป ปรบัค่ำวีซ่ำจีนเดี่ยวจำกเดิม 1650 
บำทเป็น 1,800 บำท *** 

3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ในกรณีที่น ้ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินก ำหนด 20 
กิโลกรมั/ท่ำน 1 สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 
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4. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องด่ืม , ค่ำอำหำรที่สั่ งเพิ่มเอง, ค่ำ

โทรศพัท,์ ค่ำซกัรีดฯลฯ 
6. ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
7. ค่ำท ำใบอนญุำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงดำ้ว 
8. ค่ำทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่ำน/ทรปิ 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อำจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ที่ เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 

เหตกุำรณไ์ม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุติัเหตุ, 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่ำบรกิำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเนื่องมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถกูตอ้ง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีคิ้ดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัรำคำตั๋วเคร่ืองบินตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนที่ เก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะจัดบริกำรทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  ำหรับ
ค่ำบรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
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จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้  

10. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่ำเด่ียวค่ำบรกิำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำ 1,800 บำท  

- ยื่นด่วน 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสือเดินทำงที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์ม่ช ำรุด 
2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำและตรำเขำ้-ออก อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่ำงห ูเเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ 
3. ส ำหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่ำนัน้ก่อนกำรสง่เอกสำรย่ืนวีซ่ำ 
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
5. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตัวจริง , ส ำเนำสูติบตัรและสูติบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสืออนญุำตใหเ้ดินทำง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ท ำงำน ต ำแหน่งงำน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท ำงำน 

ญำติที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ที่ท ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ขอ้มูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มที่มีปัญหำ 
(สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
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7. เอกสำรทกุอย่ำงตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนำ้ก่อนยื่นวีซ่ำ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อย่ำงนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต และบำงครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำร
ท ำวีซ่ำท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเวน้วีซ่ำในรำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจีนอย่ำงนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
 - หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เนื่องจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนที่สถำนทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิ่ม 5,500 บำท  

2.  หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม  1,900 บำท 
ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนติน่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรที่ตอ้งเตรียม   
1.พำสปอรต์ ที่มีอำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และ
ตรำเขำ้-ออกอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
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- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่ำงห ูเเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ 
3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือว่ำจำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำ

ประทบัรำ้นที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชำย แต่สง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแต่งหนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไวเ้กินกว่ำ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ที่ถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยื่นท ำวีซ่ำ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร ์หรือรูปที่พริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใชจ้่ำยเพิ่มท่ำนละ  1,125 บำท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจำกสภำวะน ำ้มันโลกที่มีกำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึ่งทำง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจรงิ  
 
 
 
 
 
 
 



 

  14 ปักกิ่ง ก ำแพงเมืองหมื่นลี ้จีหยงกวน 5 วนั 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย                            [GQ1PEK-TG001] 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   



 

  15 ปักกิ่ง ก ำแพงเมืองหมื่นลี ้จีหยงกวน 5 วนั 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย                            [GQ1PEK-TG001] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 
** ถำ้เอกสำรสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เครง่ครดั) 


