
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HILIGHT 
 ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ก ำแพง

เมอืงจนี (ดำ่นจหียงกวน)  

 เทีย่วครบไฮไลท ์พระรำชวังกูก้ง หอฟ้ำ
เทยีนถำน และพระรำชวังฤดรูอ้น 

  ชมววิตัวเมอืงปักกิง่ สมัผัสบรรยำกำศ
ยำมค ำ่คนื บนตกึโอลมิปิคทำวเวอร ์(ชม
สนำมกฬีำรังนกในมมุสงู) 

 ลิม้รสเมนูขึน้ชือ่ สกุีม้องโกล และเป็ด
ปักกิง่  
 

ปกักิง่  
พระราชวงัสวรรค ์
บลัลงักม์งักร 
5 วนั 3 คนื  

โดยสายการแอรไ์ชนา่ 

 

 เดนิทาง : พ.ค.-ม.ิย. 62 

ราคาเริม่ตน้ 18,900.- 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

วันที ่16-20 พ.ค.52 20,900.- 

วันที ่ 20-24 ม.ิย.62 18,900.- 
 
 
 
 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
กรณีอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

 คดิคา่บรกิารเพิม่ ทา่นละ 3,000 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทำงตำ่งชำตกิรณุำเชค็รำคำอกีครัง้ ** 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ(CA980/01.05-06.20)   ✈  

2 

กรงุเทพฯ– ปักกิง่(สนำมบนิปักกิง่แคปิตอล แอรพ์อรท์)– จัตรัุส

เทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวังกูก้ง – ศนูยน์วดฝ่ำเทำ้ – กำยกรรม

ปักกิง่ – ถนนหวังฝู่ จ ิง่ 

�  �  �  
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

3 
ศนูยไ์ขม่กุ – พระรำชวังฤดรูอ้น – ศนูยผ์เีซยีะ – วดัเจำ้แม่

กวนอมิกูถ่ำ่ –หอฟ้ำเทยีนถำน 
�  �  �  

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

4 

ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ-ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวยีงหวน-ศนูยห์ยก-

ผำ่นชมสนำมกฬีำรังนก –ขึน้ตกึโอลมิปิกทำวเวอร ์ชมววิยำมค ่ำ

คนื 

�  �  �   
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

5 
ผลติภณัฑย์ำงพำรำ – ตลำดรัสเซยี – ปักกิง่(สนำมบนิปักกิง่ 

แคปิตอล แอรพ์อรท์) – กรงุเทพฯ(CA979/19.35 – 23.40) 
�  �  ✈  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(CA980/01.05-06.20) 

22.00 น. พรอ้มกันทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์U 
สายการบนิแอรไ์ชนา่(CA) โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก
ตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้บัทกุทำ่น 

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ– ปักกิง่(สนามบนิปกักิง่แคปิตอล แอรพ์อรท์)– จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – 

พระราชวงักูก้ง – ศนูยน์วดฝ่าเทา้ – กายกรรมปกักิง่ – ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 

01.05 น.  ออกเดนิทำงสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่CA980 

06.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิ กรุงปักกิง่ สนำมบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยำยแห่งใหม่ เพือ่เปิดใหบ้รกิำร ตอ้นรับ

กีฬำโอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง   55  ลำ้นคนในปี 2015  

สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนของ สหรัฐอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners 

สถำปนกินักเดนิทำงทีเ่ขำ้ถงึจติใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทศิ

ใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอรอ้นจำกแสงอำทติยแ์ต่ตดิสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใช ้

นวัตกรรมใหม่ทีช่่วยลดปรมิำณก๊ำซคำร์บอนภำย ในตัวอำคำร น ำท่ำนผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเขำ้

เมอืง  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่ัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนี มชีือ่ย่อวำ่ จงิ 

นครปักกิง่เป็นศูนยก์ำรเมอืงวัฒนธรรม วทิยำศำสตร ์กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำรคมนำคมทั่ว

ประเทศจนีและก็เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขต

กำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มีฐำนะเทยีบเท่ำกับมณฑล หลังจำก

ปักกิง่ไดรั้บกำรจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนีในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำก

สมัย 80ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลอืเชือ่ มกีำรเปลีย่นแปลงจำก

หนำ้มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิง่มีถนนทีส่ลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษำสภำพเมือง

โบรำณ และยังแสดงถงึสภำพเมอืงทีท่นัสมัย กลำยเป็นเมอืงใหญข่องโลก     

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ (แบบติม่ซ า)   

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัส

เทียนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักกิง่ ควำมยำวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร 

ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุ

ประชำกรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบนัจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจกลำงเมอืงที่

ใหญท่ีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมทีม่คีวำมส ำคัญ ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอนัเห

มนิทีต่ัง้อยูท่ำงทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดำว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยูเ่หนือเสำ

ธงกลำงจัตุรัส อนุสำวรยีว์รีชนใจกลำงจัตุรัส มหำศำลำประชำคมดำ้นทศิตะวันตกของ

จัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ำรปฏวิัตแิห่งชำตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิำสตรช์ำตจินีทำง

ฝ่ังตะวันออก  นอกจำกนี้ทำงดำ้นทศิใตย้ังมหีอร ำลกึทำ่นประธำนเหมำและหอประตูเจิง้

หยำงเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้่ำนเดนิสู่ พระราชวงักูก้ง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิ

หยง่เล่อแห่งรำชวงศห์มงิ เป็นทัง้บำ้นและชวีติของจักรพรรดใินรำชวงศห์มงิและชงิรวม

ทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระรำชวังเก่ำแก่ที่มีประวัตศิำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีชื่อใน

ภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ หมำยถงึพระรำชวังเดมิ มีชือ่เรยีกอกีอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซึง่

แปลวำ่ ‘พระรำชวังตอ้งหำ้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระรำชวังตอ้งหำ้มเนื่องมำจำกชำวจนีถอืคตใิน

กำรสรำ้งวังว่ำ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ดังนัน้วังของบุตรแห่งสวรรค์จงึ

ตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนสู ่รา้นนวดฝ่าเทา้  ฟังเรือ่งรำวเกีย่วกับกำรแพทยโ์บรำณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน 

กำรส่งเสรมิกำรใชส้มุนไพรจีนที่มีมำนำนนับพันปี รับฟังกำรวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชีย่วชำญ  พรอ้มผอ่นคลำยนวดฝ่ำเทำ้  หมำยเหต ุ : ขอควำมรว่มมอื....กรณุำแชเ่ทำ้

ทกุทำ่น (ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรแช)่ น ำทำ่นชม กายกรรมปกักิง่ กำรแสดงโชวก์ำยกรรม

ที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักกิง่เป็นกำรแสดงผสมผสำน ทั ้ง

หวำดเสยีวและตืน่เตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป โชว์

ควำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น เชน่ โชวห์มนุจำน โชวค์วงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนทีส่งู 

แต่ไฮไลน์คอืกำรขับมอเตอรไ์ซคม์ำกกว่ำ 4 คัน ในลูกโลกดว้ยควำมเร็วในพืน้ที่จ ำกัด

ทำ่นไมค่วรพลำดชมกำยกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภัตตำคำร เมนูพเิศษ  เป็ดปกักิง่ 

 น ำทำ่นสู ่ถนนหวงัฝจู ิง่ ซึง่เป็นศูนยก์ลำงส ำหรับกำรชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมำกทีส่ดุของเมอืง

หลวงปักกิง่รวมทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดังต่ำงๆ และรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศูนยก์ลำงควำม

บันเทงิมำกมำยทีจ่ะสรำ้งสสีันใหก้ับผูท้ีม่ำจับจ่ำยบนถนนคนเดนิแห่งนี้เชญิท่ำนอสิระช ้

อปป้ิงตำมอธัยำศัย 

ทีพ่กั 
    โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 
ศนูยไ์ขมุ่ก – พระราชวงัฤดรูอ้น – ศนูยผ์เีซยีะ – วดัเจา้แมก่วนอมิกูถ่า่ –หอฟ้า

เทยีนถาน 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น ำท่ำนไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ำก ไขมุ่ก ที่มชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี เชน่ เครือ่งประดับ

จำกไขม่กุ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ น ำทำ่นชม พระราชวงัฤดรูอ้น “อวีเ้หอหยวน” 

ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมอืงดำ้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระรำชอทุยำนทีม่ี

ทัศนียภำพทีส่วยงำมมำกแห่งหนึง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 290 เฮกตำ้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อที่ที่

เป็นน ้ำ 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขำ “วำ่นโซว่ซำน” และ

ทะเลสำบ “คุนหมงิหู” บนเขำว่ำนโซว่ซำนไดส้รำ้งวหิำร ต ำหนัก พลับพลำ และเกง๋จนี

อันงดงำมไวห้ลำยรูปหลำยแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมภิำพ ที่เชงิเขำมีระเบียง

ทำงเดนิทีม่รีะยะทำงไกลถงึ 728เมตร ลัดเลำะไปตำมรมิทะเลสำบคุนหมงิ ในทะเลสำบ

คนุหมงิมเีกำะเล็กๆ เกำะหนึง่ มสีะพำน 17 โคง้อันสวยงำมเชือ่มตดิกบัฝ่ังทั่วทัง้อทุยำน

จัดไวไ้ดส้ัดส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในกำรสรำ้ง

อทุยำนของจนี 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร  เมนูพเิศษ บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง 

 น ำท่ำนเขำ้ชม ศูนยผ์เีซยีะ เครือ่งรำงน ำโชคตำมควำมเชือ่ของชำวจนี คุณสมบัตหิรอื

คุณประโยชน์ของเทพป่ีเซยีะ หรอืผซี ิว่นัน้ ในอดตีถอืว่ำเป็นควำมลับทีรู่ก้ันภำยในของ

คนชัน้สูงของจนี ว่ำเป็นเทพเรยีกทรัพย ์และขับไล่สิง่อัปมงคลชั่วรำ้ย จำกนัน้เดนิทำง

ต่อ เขำ้ชม วดัเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า  ภำยในวัด   จะมีเจำ้แม่กวนอิมปำงยืนและ

ประดษิฐำนกลำงแจง้ตัง้อยู่ภำยในสวนกู่ถ่ำกงหยวน มอีำยุรำวๆ 470 กว่ำปีเป็นเจำ้แม่

กวนอมิทีช่บุดว้ยทองทัง้องค ์ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยูท่ำงทศิใตข้อง

กรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึง่จักรพรรดแิห่งรำชวงศห์มงิ และ

รำชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดำ ในระยะยำ่งเขำ้ฤดหูนำวถงึเดอืนอำ้ยตำมจันทรคติ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระรำชพธิีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ำรเก็บเกีย่ว

ไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนยีนเตีย้น ต ำหนักหวงฉงอีแ่ละลำนหยวนชวิ เป็นตน้ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่4 ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ-ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวยีงหวน-ศูนยห์ยก-ผา่นชมสนาม

กฬีารงันก –ขึน้ตกึโอลมิปิกทาวเวอร ์ชมววิยามค า่คนื 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น ำทำ่นชมยาบวัหมิะทีส่รรพคุณในกำรแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ำรอ้นลวกเป็นทีพ่สิจูน์สรรพคุณ

มำแลว้หลำยๆ เหตุกำรณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้ำ่งกำยสำมำรถใชย้ำนี้ทำลด

อำกำรพองหรอืแสบรอ้นได ้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็น

ก ำแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง ๆของจนีสมัยโบรำณสรำ้งในสมยัพระเจำ้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้

แรก ก ำแพงส่วนใหญ่ทีป่รำกฏในปัจจุบันสรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกัน

กำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเตริก์หลังจำกนัน้ยังมกีำรสรำ้งก ำแพงตอ่อกีหลำย

ครัง้ดว้ยกนัแต่ ภำยหลังก็มเีผ่ำเรร่อ่นจำกมองโกเลยีและแมนจเูรยีสำมำรถบกุฝ่ำก ำแพง

เมืองจีนไดส้ ำเร็จมีควำมยำวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลำงดว้ย เชือ่กันว่ำ หำกมองเมอืงจนีจำกอวกำศจะสำมำรถเห็น

ก ำแพงเมอืงจนีได ้

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร   

 จำกนัน้แวะชม รา้นหยก ทีม่คีุณภำพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ 

ก ำไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง น ำท่ำน ผา่นชมและถา่ยรูป

หนา้สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก สนำมกฬีำโอลมิปิกรังนกออกแบบโดยสถำปนกิชำว

สวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิตำมรอยสนำมกฬีำชือ่ดังของโลก “โคลอส

เซีย่ม” พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยต่อสิง่แวดลอ้ม ในสนำมจุได ้91,000 ที่น่ัง ใชจั้ดพธิี

เปิด-ปิดกำรแข่งขันโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภำยนอกคลำ้ยกับ ”รังนก” ทีม่โีครงตำ

ขำ่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไมเ้พดำนและผนังอำคำรทีท่ ำดว้ยวัสดุโปรง่ใส อัฒจันทรม์ลีักษณะ

รูปทรงชำมสีแดงดูคลำ้ยกับพระรำชวังตอ้งหำ้มของจีน ซึง่ใหก้ลิน่อำยงดงำมแบบ

ตะวันออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ้ำแห่งชำตสิระว่ำยน ้ำแห่งชำต ิสรำ้งขึน้เหนือจนิตนำกำร

คลำ้ย “กอ้นน ้ำสีเ่หลี่ยมขนำดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุ

เทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เนน้ใชพ้ลังงำนแสงอำทติยเ์พื่อใหดู้เหมอืนน ้ำที่สุดและใช ้

เทคโนโลยีจำกงำนวจัิยของนักฟิสกิส์จำก Dublin’s Trinity College ที่ท ำใหก้ ำแพง

อำคำรดูเหมอืนฟองน ้ำทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสัน่สะเทอืนจำก

แผ่นดนิไหวได ้จำกนัน้น ำทำ่นชม หอคอย Olympic Tower ชมววิเมอืงปักกิง่ยำมค ่ำ

คืน โดย หอคอยโอลิมปิก เป็นอีกหนึ่งแลนด์มำร์คของปักกิง่ สรำ้งขึน้เพื่อตอ้นรับ 

มหกรรมโอลมิปิก ปี 2008 แต่ไดท้ ำกำรเปิดใหเ้ขำ้ชมในปี 2014 เป็นหนึง่ในผลงำนกำร

ออกแบบทีไ่ดรั้บรำงวัลกำรออกแบบประจ ำชำต ิดว้ยควำมสงู 258 เมตร 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

 

ทีพ่กั 

 

 โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : ปกัก ิง่  ต าหนกัรกั กูก้ง  5 วนั 3คนื TG 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 20 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พักเดีย่ว 

ทำ่นละ 

ไมร่วมตัว๋
เครือ่งบนิ 
ทำ่นละ 

วนัที ่16-20 พ.ค. 62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัที ่20-24 ม.ิย.62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,900.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซีา่) 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลำนัดหมำยทัวร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

     3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  

     3.2 กรณุำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทำง 

4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทัวรห์ลังจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

วนัที ่5 ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาดรสัเซีย – ปักกิง่(สนามบนิปักกิง่ แคปิตอล แอร์

พอรท์) – กรงุเทพฯ(CA979/19.35 – 23.40) 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น ำท่ำนแวะชม ศูนยผ์ลติภณัฑย์างพารา เป็นสนิคำ้ของใชต้่ำงๆในบำ้นที่ท ำมำจำก

ผลติภณัฑย์ำงพำรำ ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศัย 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร  เมนูพเิศษ  สกุ ีม้องโกล 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ตลาดรสัเซยี ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น

กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอืน่ๆ 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

19.35 น.   อ ำลำมหานครปกักิง่ เดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA979 

23.40 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชำ, ยำงพำรำ ,นวดฝ่ำเทำ้(ขอควำมร่วมมอืลูกคำ้ทุกท่ำน

แช่เทำ้), ไข่มุก, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จงึเรียนใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้

เป็นหลัก ไมม่กีำรบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วัน คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทำงช่วงวันหยุดหรอืเทศกำลที่ตอ้งกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบนิหรือค่ำมัดจ ำที่พัก

โดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำร

เหมำจำ่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ ม้ครองในวงเงินท่ำนละ 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] 

7.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ้ำมนั  

8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท ำกำร ทำ่นละ 1,650 บำท 

3. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 23 กโิลกรัม/ท่ำน 1 สว่นเกนิน ้ำหนักตำมสำย

กำรบนิก ำหนด 

4. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

5. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 

6. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

8. คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิเหตุกำรณ์ไมส่งบทำง

กำรเมอืง, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบัตเิหตุ, ควำมเจ็บป่วย, ควำมสูญหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลกิก่อนรำยกำรท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คำ่บรกิำรทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนือ่งมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย 

หรอืเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 

6. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำ

ตั๋วเครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำร

บรกิำรจำกสำยกำรบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะ

จัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำม

ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่

อืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดังนี ้** 

- ยืน่ธรรมดำ 4 วันท ำกำร 1,650 บำท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท ำกำร 2,775 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 

 - ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขำ้ง 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

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

กำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

5. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 - กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส ำเนำสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน ญำตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ทีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำ

ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงับกำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดังนัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยำ่งนอ้ย 5-7 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยูใ่นระหวำ่งจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ทำ่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วีซ่ำใน

รำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็นอย่ำงด ีหำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดนิทำง 

ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

 - ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำน

ในประเทศไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จำ่ยเพิม่ 5,210 บำท  

2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่  1,750 บำท 

ยกเวน้ แคนำดำ บรำซลิ และอำรเ์จนตน่ิำ(กรณุำเชครำคำอกีครัง้) 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

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

2 หนำ้เต็ม   

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

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

- ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  

5.สมดุบญัชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตรำประทับรำ้นที่แปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลัง ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วัน เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,125 บำท 

 

 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนื่องจำกสภำวะน ้ำมันโลกทีม่กีำรปรับรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต 

ซึง่ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษีน ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

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 าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

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

หมายเหต ุ

** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

** ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษัิทอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเคร่งครัด) 


