
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่กรุงปักกิง่ โดยสำยกำรบินแอร์ไชน่ำ (CA) 
เยีย่มชมจัตุรัสเทยีนอนัเหมนิจัตุรัสทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดในโลกใจกลำงกรุงปักกิง่พระรำชวงักู้กง 

   หอฟ้ำเทยีนถำนสถำนซ่ึงจักรพรรดิแห่งรำชวงศ์หมงิและรำชวงศ์ชิงใช้เป็นทีบ่วงสรวงเทพยดำในระยะย่ำง
เข้ำฤดูหนำว  ศิลปะแบบธิเบต นมสักำรพระศรีอำรยเมตไตรทีง่ดงำม ณ วดัลำมะยงเหอกง จำกน้ันน ำท่ำน

ชมก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวหียงกวนทีนั่บเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : กนัยำยน – ธนัวำคม 2560 



   

 

22.00น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินแอร์ ไชน่ำ (CA) 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ฯคอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำง
ให้กบัทุกท่ำน 

 

01.00 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงปักกิง่โดยเทีย่วบินที ่CA980 
เช้ำ เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงปักก่ิง  สนามบินน้ีไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการตอ้นรับกีฬาโอ

ลิมปิค  2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถึง  55 ลา้นคนในปี 2015สนามบินมีขนาดใหญ่กวา่
แพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS สถาปนิกนกัเดินทางท่ีเขา้ถึงจิตใจ
ผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจาก
แสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วตักรรมใหม่ท่ีช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตวั
อาคาร น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองปักก่ิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือย่อว่า จิง ตั้งอยู่ท่ีภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของ ท่ีราบหวาเป่ย ช่ือเดิมคือ จ่ี สมยัชุนชิวจา้นกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควน้ยนั สมยั
ราชวงศเ์หลียว เป็นเมืองหลวงรอง ช้ิอยนัจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมยัราชวงศจิ์น หยวน หมิง ชิง
จนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใชช่ื้อจงตู ตา้ตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เร่ิมตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบนั แบ่งเป็น
16เขตและ2อ าเภอเป็นนครท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง พื้นท่ีทัว่นครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นคร
ปักก่ิงเป็นศูนยก์ารเมือง วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีน
และก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือดงัทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษ
แบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมือง
หลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงได้
พฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือมีการเปล่ียนแปลงจากหน้ามือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ี
สลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็น
เมืองใหญ่ของโลก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำ ณ ภัตตำคำร   
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จตุัรัสเทียนอนัเหมิน 
ตั้งอยูใ่จกลางกรุงปักก่ิง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 
เมตร พื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนั 
เหมินนับเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ 
หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือ
เสาธงกลางจตุัรัส อนุสาวรียว์ีรชนใจกลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตกของจตุัรัส ตลอดจน 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนำมบินสุวรรณภูม ิ

วนัทีส่อง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง –ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ - หอ
ฟ้ำเทยีนถำน-กำยกรรมปักกิง่ 



   

พิพิธภณัฑ์การปฏิวติัแห่งชาติและพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากน้ีทางดา้น
ทิศใต้ยงัมี หอร าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่
พระรำชวังกู้กง สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิ
ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มี
ช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลว่า 
‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัต้องห้ามเน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า 
จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดังนั้ นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ีต้องห้าม’ คน
ธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้ 
น าท่านสู่ ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
หมำยเหตุ: ขอควำมร่วมมือลูกค้ำ....กรุณำแช่เท้ำทุกท่ำน(ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรแช่เท้ำ) 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 ท่านเดินทางสู่ หอฟ้ำเทียนถำน ตั้งอยูท่างทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 เฮกตา้ร์เป็นสถานซ่ึง

จกัรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศชิ์งใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถึงเดือน
อา้ยตามจนัทรคติทุกปีพระจกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนัน่เพื่อให้การเก็บเก่ียว
ไดผ้ลอุดมประกอบดว้ยต าหนกัฉีเหนียนเต้ียนต าหนกัหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เป็นตน้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  น าท่านชม กำยกรรมปักกิง่ พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงท่ีมีช่ือเสียง 

 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่ทีพ่กั YITEL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

 
 
 
 
 



   

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม   
 น าท่านชม พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักก่ิงเป็นพระราชอุทยานท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง มี เน้ือท่ีทั้ งหมด 290 เฮกต้าร์ 
ประกอบดว้ยเน้ือท่ีท่ีเป็นน ้ า 3 ส่วน เน้ือท่ีท่ีเป็นดิน 1 ส่วน ประกอบดว้ยสองส่วนคือ เขา “วา่นโซ่วซาน” 
แลทะเลสาบ “คุนหมิงหู”บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ต าหนกั พลบัพลา และเก๋งจีนอนังดงามไว้
หลายรูปหลายแบบตั้งอยู่ลดหลัน่รับกนักบัภูมิภาพ ท่ีเชิงเขามีระเบียงทางเดินท่ีมีระยะทางไกลถึง 728
เมตร ลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหน่ึง มีสะพาน 17 โคง้
อนัสวยงามเช่ือมติดกบัฝ่ังทัว่ทั้งอุทยานจดัไวไ้ดส้ัดส่วนงดงามตระการตาซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์
ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน จากนั้นให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ร้ำนไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของ
เมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 จากนั้นน าท่านชม วัดลำมะยงเหอกง สถานท่ีมีความวิจิตรและไดรั้บการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมท่ีสุดใน

ปักก่ิง สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนกัท่ีประทบัของจกัรพรรดิหย่งเจ้ิน หรือองค์ชายส่ีผู ้
เป็นพระราชบิดาของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศชิ์ง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา 
ท่ีน่ีไดก้ลายป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมสัการพระศรีอารยเมต
ไตรท่ีงดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไมจ้นัทน์เพียงช้ินเดียว ซ่ึงประดิษฐาน
อยูภ่ายในศาลาหม่ืนสุขวา่นฟู่เก๋อจากนั้นแวะชมและเลือก ซ้ือผ้ำไหม จีนสินคา้OTOP ข้ึนช่ือของจีน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านสู่ ถนนหวังฟูจ่ิง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรับการช้อปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิง

รวมทั้งห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆและร้านคา้ร้านอาหาร ศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมาย ท่ีจะสร้างสีสัน
ใหก้บัผูท่ี้มาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งน้ี เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
เข้ำสู่ทีพ่กั YITEL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม  พระรำชวงัฤดูร้อน - ร้ำนไข่มุก – วดัลำมะยงเหอกง – ร้ำนผ้ำใหม - ถนนหวงัฝูจิง 



   

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม   
 จากนั้ นผ่านชมและถ่ายรูปหน้า สนำมกีฬำโอลิมปิกรังนก  สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก 
“โคลอสเซ่ียม” พยายามให้เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ท่ีนัง่ ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดการ
แข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไมเ้พดานและ
ผนงัอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดงดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของ
จีน ซ่ึงให้กล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก ผา่นชมสระวา่ยน ้ าแห่งชาติสระวา่ยน ้ าแห่งชาติ สร้างข้ึนเหนือ
จินตนาการคล้าย “ก้อนน ้ าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW AND OVE ARUP ออกแบบโดยใช้วสัดุเทฟ
ลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อให้ดูเหมือนน ้ าท่ีสุดและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยั
ของนกัฟิสิกส์จาก DUBLIN’S TRINITY COLLEGE ท่ีท  าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้ าท่ีเคล่ือนไหว
อยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไดน้ าท่านแวะชม ร้ำนหยก ท่ีมีคุณภาพ
และมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบราณ

สร้างในสมัยพระเจ้าจ๋ินซีฮ่องเต้เป็นคร้ังแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบันสร้างข้ึนในสมัย
ราชวงศห์มิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลงัจากนั้นยงัมีการสร้างก าแพง
ต่ออีกหลายคร้ังดว้ยกนัแต่ ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมือง
จีนไดส้ าเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง
ดว้ย เช่ือกนัว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดจ้ากนั้นน าท่านชม ร้ำนบัว
หิมะท่ีสรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวกเป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆเหตุการณ์ท่ีเกิดไฟ
ไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกายสามารถใชย้าน้ีทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านชม สวนผลไม้ตำมฤดูกำล (เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ชมสวนสตรอเบอร่ี ,เดือนพฤษภาคม ชม

สวนเชอร่ี) หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย..มีผลท าให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ชม...ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหรือมีเปล่ียนแปลงรายการใดๆทดแทน น าท่าน
แวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง   

วนัทีส่ี่ ผ่ำนชมสนำมกฬีำโอลมิปิค – ร้ำนหยก - ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวยีงกวน – ร้ำนบัวหิมะ  - สวน
ผลไม้  



   

 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั YITEL  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม    
 น าท่านชม ร้ำนป่ีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางโชคลาภ ตามความเช่ือของชาวจีน น าท่านเดินทางสู่ ตลำดรัสเซีย ให้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
19.35น. อ ำลำกรุงปักกิง่ เดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่CA979 
23.40น. เดินทำงกลบัถึงสนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 
 

************โปรแกรมกำรเดินทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ************* 
 

หมำยเหตุ อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี เกบ็เพิม่ท่ำนละ 3,000 บำท รวม ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่ำนละ 80 หยวน/ทริป รวม ค่ำ
วซ่ีำกรุ๊ป ท่ำนละ 1,000 บำท จะต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไปจึงออกเดินทำงในกรณีทีม่ีจ ำนวนผู้โดยสำรไม่
ถึง 15 ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทวัร์ไทย 
 

 

 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่ำ  ป่ีเซ๊ียะ – ช้อปป้ิงตลำดรัสเซีย – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ 



   

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำ 
ผู้ใหญ่ 

รำคำเด็ก 
(มีเตียง) 

อำยุต ่ำกว่ำ 20ปี 
นอนกบัผู้ใหญ่2 ท่ำน 

รำคำเด็ก 
(ไม่มีเตียง) 

อำยุต ่ำกว่ำ12ปี 
นอนกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

พกัเดี่ยว (เพิม่) 

วนัที ่01 – 05 ก.ย. 60 16,900 20,900 20,900 4,000 

วนัที ่08 – 12 ก.ย. 60 17,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่12 – 16 ต.ค. 60 18,900 22,900 22,900 4,000 
วนัที ่20 – 24 ต.ค.60 
(วนัปิยะมหำรำช) 

19,900 23,900 23,900 4,000 

วนัที ่27 – 31 ต.ค. 60 18,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่10 – 14 พ.ย. 60 18,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่17 – 21 พ.ย. 60 18,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่24 – 28 พ.ย. 60 18,900 22,900 22,900 4,000 

วนัที ่01 – 05  ธ.ค. 60 19,900 23,900 23,900 4,000 

วนัที ่08 – 12  ธ.ค. 60 19,900 23,900 23,900 4,000 

วนัที ่15 – 19 ธ.ค. 60 18,900 22,900 22,900 4,000 
วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 02 
ม.ค. 61 

20,900 24,900 24,900 4,500 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 03 
ม.ค. 61 

21,900 25,900 25,900 4500 

 
*** ไม่เอำตั๋วเคร่ืองบิน หักออก 7,000 บำท*** 

***รำคำทวัร์ข้ำงต้น รวม ค่ำทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น*** 
ข้อควรทรำบ  ร้านท่ีระบุในโปรแกรมคือบวัหิมะ, หยก, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ร้านผา้ไหมซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์
ดว้ยเพราะมีผลกบัราคาทวัร์จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ทุกร้าน จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆทั้งส้ิน 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
✓  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 



   

✓ ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท 
หมำยเหตุ : อตัราดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่ตอ้งส่ง
เอกสาเล่มพาสฯ ตวัจริงรส าหรับท าวซ่ีา ใชแ้ค่ส าเนาหนงัสือเดินทาง) หรือ หากตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการ
ยืน่วซ่ีาเด่ียว ราคา 1,500 บาท และหากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้
และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี  หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ย
สาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้  ทางบริษทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ 
(ยืน่ปกติ 4 วนั ท าการ) 
โปรดทรำบ : กรุณาตรวจสอบขอ้มูลของผูท่ี้มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีากรุ๊ป ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางไปในประเทศตะวนัออก
กลาง ดงัต่อไปน้ี ตุรกี  ปากีสถาน  อิรัก  ซีเรีย  อฟักานิสถาน ไม่สามารถยื่นค าขอในการท าวีซ่ากรุ๊ปได ้ตอ้งยื่นค าขอวีซ่า
เด่ียว 4 วนัท าการ เท่านั้น  
➢ (อตัราค่าบริการส าหรับพาสต่างชาติ 1,600) 
➢ (อตัราค่าบริการส าหรับพาสอเมริกนั 5,060) 
✓ ค่าทิปไกด์ วนัละ 10 หยวนต่อคน/วนั และ คนขบัรถ วนัละ10  หยวนต่อคน /วนั เดินทางทั้งหมด 4 วนั จ่ายทิปไกด์ 40 

หยวน คนขบั 40 หยวน รวมเป็น 80 หยวน ต่อคน 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
✓ ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทาง

บริษทัได ้** 
➢ เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
➢ เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
✓ ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
✓ [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
✓ ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
✓ [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
✓ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
✓ น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม,ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก

เก็บหมายเหตุ: สายการบินแอร์ไชน่า  CA ให้กระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไดท้่านละ1ใบมีน ้ าหนกัไม่เกิน23
กิโลกรัมและขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน158เซนติเมตร (กวา้ง+ยาว+สูง) 
สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท้่านละ1ช้ินน ้าหนกัตอ้งไม่เกิน7กิโลกรัมถา้น ้ าหนกัและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกวา่ท่ี
สายการบินก าหนดไวจ้ะตอ้งเสียส่วนท่ีเกินเป็นจ านวนเงิน200 USD หรือ1,300 หยวนต่อใบ 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 กระเป๋าเดินทาง 



   

 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้ าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอนเฟริม

เดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

กำรช ำระค่ำบริกำร 
• กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000. – บำท  

ธนำคำร  กรุงเทพ (สำขำ พำรำไดช์) 
ช่ือบัญชี  บจ.แกรนด์ฮอลเิดย์ 
เลขทีบ่ัญชี  068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

•  แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689 

• กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. 

กรณยีกเลกิ 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนัเก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
•  แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
•  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

กรณคีณะออกเดินทำงได้           
• คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
• คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
• คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 



   

หมำยเหตุ 
• บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
• บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

• กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทน
ให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

• หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• ม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

ในกรณีทีลู่กค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทำงบริษัท ฯ 
จะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

 
เอกสำรในกำรย่ืนวซ่ีำจีนส ำหรับผู้ทีถื่อพำสสปอร์ตไทย 

**วซ่ีำเดี่ยว** 
• หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
• หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เตม็   
• รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5X2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน2ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์ หา้มใส่

เส้ือขาว หา้มใส่เคร่ืองประดบั หา้มใส่ชุดนกัเรียน นกัศึกษา ชุดครุยรับปริญญา ตอ้งเห็นใบหู และหา้มใส่แวน่ตาด า 



   

• ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกหรือRe-Entryดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร
ยืน่วซ่ีา 

• ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
• เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
• กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
➢ กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 
➢ กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
• ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษาสถานท่ีท างานต าแหน่งงานท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีอยูท่ี่ท  างานญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นท่ีท างานและของญาติโปรดรับทราบวา่หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็อาจมีการ
ระงบัการออกวซ่ีาเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

• ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2อาทิตย ์ 

• กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น 

➢ หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
➢ กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีทีท่ำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม3,560บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 
 

เอกสำรทีต้่องเตรียม 

• พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6เดือน ตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่างน้อย 2 
หนา้เตม็   

• รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5X2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน2ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์ ห้ามใส่
เส้ือขาว หา้มใส่เคร่ืองประดบั หา้มใส่ชุดนกัเรียน นกัศึกษา ชุดครุยรับปริญญา ตอ้งเห็นใบหู และหา้มใส่แวน่ตาด า 



   

• ใบอนุญาตการท างาน หนงัสือวา่จา้งในการท างาน สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
• กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
 

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี ้

• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท (ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 
ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวัเนีย
ลตัเวีย ลักเซมเบิร์กมอลตา้เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์
เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 
ประกำศ 
เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึ้นในอนำคต ซ่ึงทำง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.....................................................SURNAME................................................................... 
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...........................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................................................................................
..............................................................................รหสัไปรษณีย ์......................................โทรศพัทบ์า้น............................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)………………………………………………................…….. 
ต าแหน่งงาน ........................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่)........................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล
โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี..............เดือน..........................ปี..............  ถึง วนัท่ี..............................เดือน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.............................................................. 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.........................ถึง วนัท่ี............เดือน.............................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 



   

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
หมำยเหตุ 
**  กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 
**  ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิ 
ควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ  ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ทีนี่ ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


