
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บินด้วยสายการบิน Thai Airways (TG) : ขึน้เคร่ืองทีส่นามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

TG 674 BKK )กรุงเทพ ( – PEK  )ปักกิง่(  23.40-05. 20 )+ 1( 

TG 615 PEK  )ปักกิง่(- BKK )กรุงเทพ(  17.05-21.20 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกิน 30 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 
 

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)         (-/-/-) 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 
ประตูทางเขา้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การ
ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหวัหนา้ทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง  



 

 ขอ้ควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

23.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง  ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
เท่ียวบินท่ี TG674   ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2  เมืองปักกิง่ – จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน – พระราชวงัต้องห้าม – หอบูชาฟ้าเทยีนถาน – ร้านนวดเท้า – กายกรรม 
           (B/ L/ D) 

05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิง่ ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  
หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอนัเหมิน ตั้งอยูใ่จกลางกรุงปักก่ิง ประเทศจีน เป็นจตุัรัสขนาดใหญ่

อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากร
ไดถึ้ง 1 ลา้นคน จตุัรัสแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง (เม่ือปีค.ศ. 1417) เดิมมีช่ือวา่เดิมวา่ “เฉิงเทียน
เหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจ้ือแห่งราชวงศชิ์งมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้
เปล่ียนช่ือมาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจุบนั จตุัรัสเทียนอนัเหมินถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของ
ประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองใน
ประวติัศาสตร์ชาติจีนเกิดข้ึนและจารึกไวม้ากมาย จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัต้องห้าม ตั้งอยูท่างทิศ
เหนือของจตุรัสเทียนอนัเหมิน เป็นพระราชวงัหลวงมาตั้งแต่สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศชิ์ง 
พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรู้จกักนัในนาม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ครอบคลุมพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 
800 หลงั มีหอ้งทั้งหมด 9,999 หอ้ง และมีพระท่ีนัง่ 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั้งยงัมี
สวน ลานกวา้ง ทางเดินเช่ือมกนัโดยตลอด มีคูและก าแพงท่ีสูงถึง 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง
ประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ี เป็นเขตหวงหา้มไม่ไห้
ประชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั้นสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวงัน้ีวา่ "พระราชวงั
ต้องห้าม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ีกั้นพระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมีสนมก านลั 
ขนัที และขา้หลวงรับใชซ่ึ้งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศยัอยูใ่นนครตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพื่อความส าราญของ
จกัรพรรดิ ในวงัจะมีวเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมก านลั 9,000 นาง ซ่ึงมีขนัที 70,000 คน 
คอยดูแลให ้มีค าเล่าลือกนัวา่ พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขนัที
ไปเสาะหาชายหนุ่มซ่ึงเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงในจีน สร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.1420 เป็นสถานท่ีซ่ึง
จกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตาม
ฤดูกาล ขอใหพ้ืชพนัธ์ุธญัญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะ
เทียนถาน ภายในมีพื้นท่ีกวา่ 1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายไุม่ต  ่ากวา่ร้อยปี 
จากนั้นน าท่านแวะ ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา้ เป็นอีกวธีิหน่ึงในการผอ่นคลาย



 

ความเครียดปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ จากนั้นน าท่านชมโชวสุ์ดตระการตา 
กายกรรมปักกิง่ ซ่ึงเป็นโชวท่ี์ข้ึนช่ือของเมืองปักก่ิง เป็นการแสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชว์
หวาดเสียวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชว์
ความสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลทเ์ลยคือการขบัมอเตอร์ไซค์
หลายๆ คนัวนอยูใ่นพื้นท่ีจ  ากดัและโวกายกรรมปักก่ิงนั้นยงัช่ือเป็นโชวก์ายกรรมท่ีมีช่ือกอ้งโลกมาก 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่    FU YONG YULONGHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีน 
   หรือเทยีบเท่า    
 

DAY 3  วดัลามะ – ร้านยางพารา – น่ังสามล้อเทีย่วชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ทะเลสาบโฮ่วไห่  (B/ L/ D) 

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วดัลามะ หรือรู้จกักนัในอีกช่ือ วดัหยง่เหอกง วดัใหญ่ท่ีเก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต
อนัลือช่ือในกรุงปักก่ิง เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลกัษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจู มองโกล และทิเบต ส่ีชน
ชาติส าคญัของจีนไวไ้ดอ้ย่างลงตวัและครบครัน ซ่ึงมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน มีเน้ือท่ีกว่า 
60,000 ตารางกิโลเมตร มีต าหนกัต่างๆกวา่ 1,000 ห้อง แต่เดิมวดัน้ีเคยเป็นวงัท่ีประทบัขององคช์ายส่ี ของ
ล ้าค่าในวดัลามะคือ “พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยท่ีอยูใ่นวหิารวา่นฝเูก๋อ” ซ่ึงเป็นวิหารท่ีสูงใหญ่ท่ีสุด
ภายในวดัลามะ สูงกวา่ 30 เมตร มีหลงัคา 3 ชั้น ก่อดว้ยไมท้ั้งหมด ในวหิารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรี
อริยเมตไตรยปางยนื ท่ีแกะสลกัดว้ยไมจ้นัทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยูใ่ตดิ้น อีก 18 เมตรอยู่
เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้ งองค์มีน ้ าหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่า เป็น
พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากไมจ้นัทร์หอมตน้เดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่านสู่ ร้านยางพารา ให้
ท่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆมากมาย อาทิเช่น หมอนยางพารา 
เป็นตน้ จากนั้นน าท่าน น่ังสามล้อชมย่านโบราณหูถง ซ่ึงเป็นตรอกซอกซอยโบราณท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของปักก่ิง ส่วนใหญ่สร้างในสมยัราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยู่รายรอบบริเวณพระราชวงั
ตอ้งห้าม แรกเร่ิมนั้นการจดัท่ีพกัอาศยัในหูถง้จะก าหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใ่กลพ้ระราชวงัตอ้งหา้ม
มากเท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมท่ีสูงข้ึนตามล าดบั หูถง้ท่ีอยู่ในแนวทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก
ของพระราชวงัตอ้งห้ามจะเป็นท่ีพกัอาศยัของขุนนางและชนชั้นสูง ส่วนหูถง้ท่ีอยูใ่นแนวทิศเหนือจรดทิศ
ใตน้ั้นจะเป็นท่ีพกัอาศยัของสามญัชน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านชม ร้านไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีสกดัมาจากไข่มุกน ้าจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบโฮ่วไห่ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงปักก่ิง อยูใ่นยา่นท่องเท่ียว
ปักก่ิง ท่ีมีร้านอาหาร ผบั บาร์เรียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ละร้านก็ไดต้กแต่งในแบบของตนเองได้เป็น
เอกลกัษณ์ โดยเฉพาะร้านกาแฟสตาร์บคั ท่ีออกแบบตกแต่งในสถาปัตยกรรมจีน เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวปักก่ิง
ยอดนิยมของโฮ่วไห่ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูสุกีส้มุนไพร 
 



 

พกัที ่    FU YONG YULONGHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนฃ 
   หรือเทยีบเท่า    
 

DAY 3  ร้านหยก – ก าแพงเมืองจีนด่าน JUYONGGUAN- SNOW WORLD (ไม่รวมเคร่ืองเล่นและอุปกรณ์) – 
ร้านบัวหิมะ – ถนนหวงัฝูจ่ิง        (B/ L/ D) 

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนท่ี
ท่านรัก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีน หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ “ก าแพงหม่ืนล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลกยุคกลาง สัญลกัษณ์ทางประวติัศาตร์ของประเทศจีนอนัยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนัสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์ฉิน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรือซงัหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศ์
โจว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล) โดยน าท่านเยี่ยมชมตรงจุดของ ด่านจีหย่งกวน (“Juyongguan”) ซ่ึงถือวา่
เป็นด่านท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความงดงามดา้นทิวทศัน์ เป็นทศันียภาพของภูเขาสูงใหญ่ท่ีสลบักนัไปมา และ
อีกหน่ึงไฮไลทมี์ป้อมปราการท่ีมีอายรุาวๆประมาณร้อยปีท่ีเปิดใหท้างนกัท่องเท่ียวไดแ้วะเท่ียวชม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารแต้จ๋ิว 
 จากนั้นน าท่านสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณี SNOW WORLD ยงัไม่เปิดจะเปล่ียนไป 3D ART

แทน) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง สถานท่ีแห่งน้ีเองท่ีจะท าใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลาน ซ่ึง
มีระดบัความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท สถานท่ีแห่งน้ีพร่ังพร้อมไปด้วย
อุปกรณ์การเล่นบนลานน ้ าแข็งอย่างครบครัน  ให้ท่านไดอิ้สระเพลิดเพลินสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆ 
ตามอธัยาศยั จนลืมเวลา (ราคาทวัร์น้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเคร่ืองเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์หากลูกคา้
ท่านใดสนใจสามารถแจง้ขอ้มูลกบัทางหวัหนา้ทวัร์หรือไกด์ทอ้งถ่ิน) จากนั้นท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ชม
ครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ”  สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้  พุพอง และ
แมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น จากนั้นน าท่านสู่ ถนนหวงัฟู่จ่ิง ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง
ปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผา่น มีห้างสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ย
ใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนงัสือ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอย่าง
เพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนด์เนมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคา
ยอ่มเยาใหเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่
ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมววิ ตามอธัยาศยั 

ค ่า       บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่ 
พกัที ่    FU YONG YULONGHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีน 
   หรือเทยีบเท่า    
 

DAY 5 พระราชวงัฤดูร้อน – ร้านป่ีเซ่ียะ – กรุงเทพฯ      (B/ L/ -) 

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อน หรือ อีเ้หอหยวน พระราชวงัน้ีมีพื้นท่ี 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่พื้นท่ี

แห่งน้ีเป็นทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นไดมี้ค าสั่งให้น าดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สร้างวงับนภูเขา ให้ช่ือวา่ “วา่น



 

โซวซ่าน” หรือภูเขาหม่ืนปี พร้อมต าหนกัน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง ลานกวา้งหลาย
แห่งเช่ือมต่อถึงกนัดว้ยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ท่ีมีช่ือเรียกวา่ ฉางหลาง ซ่ึงถือเป็นระเบียงท่ีมีความยาว
มากท่ีสุดในโลก โดยเป็นระเบียงท่ีมีหลงัคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระต าหนกัตะวนัออกไปยงัเรือ
หินอ่อนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวนัตก เดิมนั้นเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ใน
ปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมยัพระเจา้คงัซีถึงสมยัพระเจา้เฉียนหลง 
ใช้เวลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษตัริยร์าชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความ
ร้อนจากพระราชวงัหลวงท่ีปักก่ิง ในฤดูร้อนมาประทบัท่ีพระราชวงัฤดูร้อนแห่งน้ี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่
อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจีน จากนั้นน าท่านสู่ ร้านป่ีเซียะ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบั
โชคลาภเงินทองของชาวจีน ท่ีน่ีท่านจะได ้ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแกไ้ขฮวง
จุย้ของชาวจีน เหมาะส าหรับท่านท่ีท าการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิง่ ประเทศจีน 
17.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินที ่TG615  **มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 
21.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 
 

************************************************* 
** หากลูกค้าท่านจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถไฟ,รถทวัร์) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีข่องบริษัททุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือเวลาบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายใน

ต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์เพราะประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 – 

3 ท่าน 
อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี) 
อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน อตัรา

ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 

05 - 09 กุมภาพนัธ์ 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

07 - 11 กุมภาพนัธ์ 2563 18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

12 - 16 กุมภาพนัธ์ 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

19 - 23 กุมภาพนัธ์ 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

21 - 25 กุมภาพนัธ์ 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 



 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 

04-08 มีนาคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

11-15 มีนาคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

25-29 มีนาคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 

03-07 เมษายน 2563 21,989 24,989 24,989 5,000 9,900 

10-14 เมษายน 2563 21,989 24,989 24,989 5,000 9,900 

15-19 เมษายน 2563 18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

22-26 เมษายน 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 
 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 
ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน ไม่รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

** เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 3,000 บาทต่อท่าน ** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 

(ไม่มีทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวซ่ีา) 
โรงแรมทีพ่กัอาจมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั ** ส าหรับ

อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 
** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่ว
ทัว่ไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ร้านหยก,ร้านไข่มุก,ร้านเป่ียเซ๊ียะ,ร้านยางพารา  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ทีถื่อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 
บาท) และลูกค้าต้องไปย่ืนวซ่ีาเอง ** 
**  ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   วซ่ีาท่านจะต้อง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวซ่ีาใน



 

รายละเอยีด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทติย์ ** 

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เท่ียวใด 
เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ี
ตามท่ีตาราง  อตัราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  อนุญาตให้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่
เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสาย
การบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนั
กีฬา  หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่
น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสาย
การบิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 



 

× ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดรั้บการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิ่มจากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู ้
เดินทางเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาเอง) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส าเนาหนังสือ

เดินทาง (ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) ช าระพร้อมเงินมัดจ าคร้ังแรก หรือ 
ค่าวีซ่าจีนท่องเท่ียวแบบเด่ียว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่
ดว้ยตวัเอง)  

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใช้กบัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได้ 

รวมทั้งไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้กครอง ในเส้นทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 

2 เมือง) ตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ป

ได ้ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท า วีซ่าเดี่ยวย่ืนปกติ 4 วัน ท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ 
วีซ่าด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
เท่าน้ัน)  

- กรณีท่ีสามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต์อ้งการท าวซ่ีาเด่ียวสามารถติดต่อตวัแทนรับท าวี
ซ่าใกลบ้า้นท่าน  

- ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางไปใน 24 ประเทศดงัต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.
อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.
ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 
(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซ่ีาเด่ียวเท่านั้น) 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 35 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ ท่านละ 10,000.- บาท 
และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 1 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน 1 วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความ
ประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting 
List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน กรณีนักท่องเท่ียวหรือ
เอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท า
ให้ทางบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ให้ถือวา่
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 



 

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได้ สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 14 วนัท าการ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

เง่ือนไขการ ยกเลกิ การเดินทาง 
 กรณีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่น
ทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 
อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และ
หนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ไม่คีนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบัท่านทุกกรณ*ี* 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม   

 ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา แต่หากทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการ
ท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะให้บริการ
และด าเนินการต่อไป 



 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผา่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทัยินดีท่ีจะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลา
เดินทางได ้เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู ้
เดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงิน
กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบ
ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื่อใชใ้นการ
ออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ใหท้่านอยา่งนอ้ย 5 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 



 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั 
ไป หรือ กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณา
ติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ี
สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าให้ระคายเคือง
ตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทาง
บริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการ
ไดรั้บบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการ
จองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้
ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไป
อา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หาก
ท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 



 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามท่ีสุดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่าง
กนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน Triple) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆ
ก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่ง
มายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  
 ใช้ส าเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หน้าเต็ม ตามตัวอย่างเท่าน้ัน !! 
• รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และส่งรูปเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ท่านใดทีเ่คยไป 24 ประเทศดังนี ้ไม่สามารถใช้วซ่ีากรุ๊ปเข้าจีนได้  ต้องท าการย่ืนวซ่ีาเดี่ยวเข้าประเทศจีน  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีี่ท่านมีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการช ารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน ยิม้ห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู ทั้งสองข้าง

ชัดเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย ต่างหู 
แว่นตาแฟช่ัน แว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพร้อมญาติ   
5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  



 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาตการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

 หมายเหตุ :  

 ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างาน
ในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน
ดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 

 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ 
อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้) 

 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,400 บาท หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 

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

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยี ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ 

โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 



 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


