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วนัแรก                                กรุงเทพฯ – ปักกิ�ง 

16.00 น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ )  ชั)น * ประตู ,  บริเวณ  
  ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก

แด่ท่านก่อนออกเดินทาง 
19.15 น.  เดินทางสู่ปักกิ�ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที�ยวบินที� CA 960 �  
00.55 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ�ง นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองถึงท่าอากาศยาน

นครปักกิ�ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็นเมืองสาํคญัทางการคา้ของ
อาณาจกัรเยี�ยนเมื�อ 122 ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัลม้ลา้งระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 6787 พรรคคอมมิวนิสต์จีนไดช้ัยชนะ จึง
ประกาศตั:งรัฐบาลและกรุงปักกิ�งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั:นมา และท่านจะไดส้ัมผสักบั “สนามบิน
นานาชาติ” ซึ� งสามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคน และจะเพิ�มเป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบินโฉมใหม่ที�มี
ขนาดกวา่ 1 ลา้นตารางเมตร ซึ�งใหญ่กวา่เพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี:   เป็นฝีมือของผูอ้อกแบบสนามบินเช็กแลพ
ก๊อกของฮ่องกงดว้ย นั�นคือ Foster & Partners สถาปนิกนกัเดินทาง ที�เขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบ
ทางเดินแต่ละส่วนใหส้ั:นที�สุด  ฟอสเตอร์ ไดแ้บ่งอาคารที�กวา้งขวา้งใหญ่โตของสนามบินนานาชาติปักกิ�งออกเป็น 
2 ขา้ง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวนัออก เพื�อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย ์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดด
ละมุนละไมไดฉ้ายส่องเขา้มาพร้อมทั:งใชน้วตักรรมใหม่ที�ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตวัอาคาร หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั   

 � พกัที�  FENG DA INTENATIONAL HOTEL 5*  หรือเทียบเท่า  

วนัที�สอง         จตุัรัสเทียนอันเหมนิ – พระราชวงัต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน -  กายกรรมปักกิ�ง 

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  
นาํท่านสู่  จตุัรัสเทียนอนัเหมนิ  จตุัรัสที�ใหญ่ที�สุดในโลก สญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ สถานที�จดังานพิธีเฉลิม
ฉลองเนื�องในโอกาสพิเศษต่างๆ บนัทึกภาพเพื�อเป็นที�ระลึกกบัอนุสาวรียวี์รชน ศาลาประชาคม และ หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากนั:นนาํท่านผ่านประตูเขา้สู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที�ว่าราชการและที�ประทบั
ของจกัรพรรดิX  24 พระองค์ ในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง นาํชมโบราณสถาน และสิ�งก่อสร้างที�คงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ที�สร้างขึ:นบนพื:นที� 720,000 ตารางเมตร นาํชมหมู่อาคารเครื�องไมที้�ประกอบดว้ยห้องหบัต่างๆถึง 
9,999 หอ้ง ชมพระตาํหนกัว่าราชการ พระตาํหนกัชั:นใน หอ้งบรรทมของจกัรพรรดิX  และหอ้งว่าราชการหลงัมู่ลี�ไม้
ไผข่องพระนางซูสีไทเฮา  

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภตัตาคาร 
บ่าย              นาํท่านชม ศูนย์วจิยัทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื�องราวเกี�ยวกบัการแพทยโ์บราณตั:งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การ

ส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที�มีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ และนาํท่านชม
การสาธิต การนวดเท้า ซึ� งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผอ่นคลายความเคลียด และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธี
ธรรมชาติ จากนั:นนาํท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ� งก่อสร้างขึ:นดว้ยสถาปัตยกรรมที�สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และ
มี เสน้ผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 30 เมตร ถกูสร้างขึ:นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกนักบัพระราชวงัตอ้งหา้ม และใชเ้วลา
ในการสร้างถึง 14 ปี ที�นี�เคยถูกใชเ้ป็นสถานที�ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจกัรพรรดิในสมยัโบราณ 
เพื�อคุม้ครองเหล่าปวงประชาชาวจีนใหมี้ความสมบูรณ์ทางพืชพนัธ์ุธญัญาหาร จากนั:นนาํท่านแวะชม ผชิีว ซึ� งเป็น



  

ลกูหลานมงักร รุ่นที� 7 มีพลงัอาํนาจในการดูดกลืนสิ�งชั�วร้ายทั:งหลายใหห้มดไป มกัจะวางหนัหนา้ออกตวัอาคาร
หรือหอ้งเพื�อป้องกนัขจดัภยนัตรายต่างๆใหท่้านไดเ้ลือกซื:อเป็นของฝากใหก้บัคนทางบา้น    

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...อาหารกวางตุ้ง 
 หลงัอาหารนาํท่านชม กายกรรมปักกิ�ง เป็นการแสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสียว และความ
ยืดหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น 
โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้ กายกรรมปักกิ�งนั:น ยงัเป็นโชวก์ายกรรมที�มีชื�อเสียงดงักอ้งโลกอีกดว้ย 
� พกัที�  FENG DA INTENATIONAL HOTEL 5*  หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม              พระราชวงัฤดูร้อน “อวี)เหอหยวน” -   ผ่านชมสนามกฬีาแห่งชาต ิ– THE PLACE          

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
  นาํท่านเชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี)เหอหยวน” ซึ� งตั:งอยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ�ง 

เป็นพระราชอุทยานที�มีทศันียภาพที�สวยงามมากแห่งหนึ�ง มีเนื:อที�ทั:งหมด 290 เฮกตา้ร์ ประกอบดว้ยเนื:อที�ที�เป็นนํ:า 
3 ส่วน เนื:อที�ที�เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบดว้ยสองส่วนคือ เขา"ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่าน
โซ่วซาน  ไดส้ร้างวิหาร ตาํหนกั พลบัพลา และเก๋งจีนอนังดงามไวห้ลายรูปหลายแบบ ตั:งอยู่ลดหลั�นรับกนักบัภูมิ
ภาพ ที�เชิงเขามีระเบียงทางเดินที�มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเลก็ ๆ เกาะหนึ�ง มี สะพาน 
17 โคง้อนัสวยงามเชื�อมติดกบัฝั�ง ทั�วทั:งอุทยานจดัไวไ้ดส้ัดส่วนงดงามตระการตาซึ� งแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ของ
ศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน จากนั:นนาํท่านแวะเลือกซื:อไข่มุก ครีมไข่มุกบาํรุงผิว ที�ทาํจากไข่มุกนํ: าจืดที�
เพาะเลี:ยงในทะเลสาป  

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภตัตาคาร  
บ่าย         นาํท่านเลือกซื:อหยกโบราณ ซึ� งเป็นหยกที�มีความเก่าแก่ ถือเป็นสิ�งนาํโชคอย่างหนึ�งของคนจีน จากนั:นนาํท่าน ผ่าน  

ชม “สนามกีฬาแห่งชาติ” ซึ� งสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื�อดงัของโลก โคลิ
เซี�ยมแห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักกิ�งนี:พยายามที�จะคิดออกแบบใหม่ให้
เอื:ออาํนวยต่อสิ�งแวดลอ้มปัจจุบนัมากขึ:นสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด ์Herzog & de Meuron ตอ้งการที�จะช่อง
ระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที�นั�ง อาจถือไดว้่า เป็นสนามกีฬาที�เป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดลอ้มที�ใหญ่ที�สุด ในขณะนี:สนามกีฬาดงักล่าวซึ� งจะใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะ
ภายนอกคลา้ยกบั "รังนก" ที�มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ�งไม ้ ห่อหุม้เพดานและผนงัอาคารที�ทาํดว้ยวสัดุ
โปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ซึ� งดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ภาพโครงสร้างของสนาม
กีฬาแห่งนี:  จึงดูคลา้ยพระราชวงัสีแดง ที�อยูภ่ายในรั:วกาํแพงสีเทาเขียว ซึ�งใหก้ลิ�นอายงดงามแบบตะวนัออก สาํหรับ
บนัไดภายในสนามกีฬาถกูสร้างใหก้ลมกลืนกบัโครงตาข่าย ซึ�งใหภ้าพลกัษณ์ของความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัหรือ
เอกภาพ ซึ� งภายในยงัมี “สระว่ายนํ)าแห่งชาติ” (GYMNASIUM ฟองอากาศ) ซึ� งสระว่ายนํ:าแห่งชาตินี:  สร้างขึ:น
สาํหรับการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 2008 โดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนาการคลา้ย " ก้อนนํ)าสี�เหลี�ยมขนาดใหญ่ " ซึ� ง 
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์โดยจะนาํมาใช้
เดินเครื�องกรองนํ:าเสียของสระนํ:าที�ใชเ้ติมในสระจะถกูกกัเกบ็ไวใ้นอ่างเก็บนํ:าขนาดใหญ่ที�ฝั�งไวใ้ตดิ้น นอกจากนั:น 
เพื�อให้ดูเหมือนนํ: าที�สุด สถาปนิกยงัใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสิกส์จาก Dublin's Trinity College ที�
สามารถทาํใหก้าํแพงอาคารดูเหมือนฟองนํ:าที�เคลื�อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ� งนอกจากจะทาํสระว่ายนํ:าแห่งแดนมงักร
นี: ดูดีเป็นเอกลกัษณ์แลว้ ยงัสามารถตา้นทานกบัแรงสั�นสะเทือนอนัเกิดจากแผ่นดินไหวไดด้ว้ย จากนั:นนาํท่าน ชิม
ชาอวู่หลงของปักกิ�ง และชาที�มีชื�อเสียงอื�นๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม ้ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ ซึ� งเป็นชาที�มีกลิ�นหอม 



  

รสชาติชุ่มคอ ประโยชนข์องใบชานั:น เมื�อนาํมาชงกบันํ:าร้อนจะเป็นนํ:าชามีสาร TANNIN ช่วยสลายไขมนัในลาํไส้
ใหญ่ ช่วยทาํให้สดชื�น กระตุน้การทาํงานของระบบประสาทและหมุนเวียนโลหิต จากนั:นนาํท่านไปชมสถานที�
ท่องเที�ยวแห่งใหม่ในใจกลางกรุงปักกิ�ง THE PLACE หรือ ลาสเวกัสน้อย ท่านจะไดส้ัมผสัความสวยงามของแสง
สีบนเพดานที�ทนัสมยั ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

20.00 น. �รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ที�อยู่ย่านช้อปปิ) งชื�อดัง เพื�อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ  หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื)อ 
เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ�มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พเิศษ!!!!! เครื�องดื�มไม่อั)น  เช่น  ชาเขียวหลงจิ�ง   ชา
อวู่หลง นํ)าผลไม้ เบียร์ท้องถิ�น ไวน์แดงท้องถิ�น และ ไอศกรีม ยี�ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที�ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า) 
� พกัที�  FENG DA INTENATIONAL HOTEL 5*  หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�                           กาํแพงเมอืงจีน –  ช้อปปิ) งตลาดรัสเซีย   –  ถนนหวงัฟูจิ�ง - ถนนอาหารตงหัวเหมนิ 

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
  นาํท่านชม หยกจีน ของลํ:าค่าของปักกิ�งที�ขึ:นชื�อ ซึ� งชาวจีนมีความเชื�อวา่หยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม 

สติปัญญา และความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจืvอยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณ์แห่งปัญญา 
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ�งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความ
เจริญรุ่งเรือง ความรํ� ารวย ความมีโชค รวมถึงทาํใหอ้ายยุืนอีกดว้ยใหท่้านไดเ้ลือกชมหยกที�ไดผ้า่นการเจียระไนมา
เป็นเครื�องประดบันาํโชค อาทิเช่น กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซื:อเป็นของขวญัของฝาก 
จากนั:นนาํท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมอืงจีน สิ�งมหศัจรรยห์นึ�งในเจด็ของโลกในยคุกลาง ที�สร้างขึ:นดว้ยแรงงานของ
คนนบัหมื�นคน มีความยาว 6,350 กม. สร้างขึ:นครั: งแรกเมื�อประมาณกวา่ 2000 ปีก่อน โดยจกัรพรรดิX จิxนซี ผูร้วบรวม
ประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผน่ ตวักาํแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัวา่ถา้นาํวสัดุที�ใชก่้อสร้างกาํแพงแห่งนี:มา
สร้างกาํแพงที�มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้าํแพงที�มีความยาวรอบโลก 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สุกี�+นํ�าจิ�มไทยรสเดด็ 
บ่าย    ก่อนเดินทางกลบัเขา้เมืองปักกิ�งนาํท่านแวะซื:อยาแกน้ํ:าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจาํบา้นที�มีชื�อเสียง มี

สรรพคุณรักษาผิวที�ถกูไฟไหม,้ นํ:าร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื�น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวม
แดง, การอกัเสบของผิว, กลากเกลื:อน, โรคผิวหนงัต่างๆ จากนั:นนาํท่านไปชอ้บปิ: งที� ตลาดรัสเซีย เพื�อเลือกซื:อ
สินคา้ขายส่งราคาถกู อาทิเช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ นาฬิกา เป็นตน้ เพื�อความจุใจในการชอ้ปปิ: งสินคา้ราคาถกู   

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิ"ง 
หลงัอาหารคํ�านาํท่านสู่ ถนนหวงัฟูจิ�ง ซึ� งเป็นศูนยก์ลางสาํหรับการชอ้ปปิ: งที�คึกคกัมากที�สุดของเมืองหลวงปักกิ�ง 
รวมทั:งหา้งสรรพสินคา้ชื�อดงัต่างๆ และร้านคา้ ร้านอาหาร ศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมายที�จะสร้างสีสนัใหก้บัผู ้
ที�มาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี:  เชิญท่านอิสระชอ้ปปิ: งตามอธัยาศยั จากนั:นนาํท่านสู่ ถนนอาหารตงหัวเหมนิ 
(DONG HUA MEN) ศูนยร์วมอาหารพื:นเมืองและอาหารวา่งมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกซื:อ และไดส้มัผสับรรยากาศ
ยามคํ�าคืนของถนนสายนี:  

  � พกัที�  FENG DA INTENATIONAL HOTEL 5*  หรือเทียบเท่า  

วนัที�ห้า                                           ทุ่งลาเวนเดอร์ - กรุงเทพฯ 

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 



  

 นาํท่านแวะชม โรงงานผลติผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนาํเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั:งใชเ้ครื�องจกัร และ
แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื�อมาทาํใสน้วมผา้ห่มไหม ซึ�งเหมาะกบัการซื:อเป็นทั:งของฝาก
และใชเ้อง จากนั:นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ�ง จากนั:นนาํ
ท่านเดินทางสู่ ทุ่งลาเวนเดอร์ ซึ� ง 1 ปี จะบานเพียง 1 ครั: งเท่านั:น 
สวยงามตระการตาเป็นร้อยๆ ไร่ ดอกกาํลงับานสะพรั�งรอคอยการ
เกบ็เกี�ยว อิสระใหท่้านถ่ายภาพความงดงามของดอกลาเวนเดอร์ 
(หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื)ออาํนวยจนทําให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษทัฯ จะไม่มกีาร
คืนเงนิ หรือเปลี�ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้)  

fg.*h น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR CHINA  เที�ยวบินที� CA ,i, � 
fj.hi น.  เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ  

*********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ *********   
� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 

(*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั)งแต่ 15 ท่านขึ)นไป ***) 
   

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื)นเมืองให้
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีชิว ,หยกเก่า ซึ�งจําเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ *i นาที ซื)อหรือไม่ซื)อขึ)นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั)งสิ)น 

 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตัnวภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั)ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

�กาํหนดการเดินทาง  

3-5/./-.6 สิงหาคม /337 

.5-/8//0-/9//6-80//:-8. สิงหาคคม 
 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ ( พกัหอ้งคู่ )                         ท่านละ  2h,900 บาท 
                             เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  1 ท่าน             ท่านละ  2h,900 บาท 
  พกัหอ้งเดี�ยวจ่ายเพิ�ม     ท่านละ                 i,ihh บาท                                    
�กาํหนดการเดินทาง /-6/8-:/5-.8/.0-.9/.:-/.//8-/: กนัยายน /337 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ ( พกัหอ้งคู่ )                         ท่านละ  2o,900 บาท 
                             เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  1 ท่าน             ท่านละ  2o,900 บาท 
  พกัหอ้งเดี�ยวจ่ายเพิ�ม     ท่านละ                 i,ihh บาท                                    

 

 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี) ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเดก็ ซึ�งราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํ)ามัน

โลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ)น ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนํี)ามันขึ)นในอนาคต ซึ�งทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิrเกบ็ค่าภาษีนํ)ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                               บริษทัขอสงวนสิทธิX ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั:งนี: ขึ:นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น
สาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั:งนี: ขึ:นอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�
และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็ค่านํ:ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
6. ค่าตัxวเครื�องบินชั:นทศันาจร ไป - กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
~. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไวใ้นรายการ 
�. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื:อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
8. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
1. นํ:าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเกบ็ 
หมายเหตุ : ประกาศ  ณ  วนัที�  68  ก.ย.  ~118   สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี�ยนแปลงนํ:าหนกั   และขนาดกระเป๋าสมัภาระ  โดยให้
กระเป๋าสมัภาระที�โหลดใตท้อ้งเครื�องไดท่้านละ 6 ใบ มีนํ: าหนกัไม่เกิน ~� กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าตอ้งมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวม
แลว้ไม่เกิน 61� เซนติเมตร (กวา้ง X ยาว X สูง) สมัภาระติดตวัขึ:นเครื�องไดท่้านละ 6 ชิ:น นํ: าหนกัตอ้งไม่เกิน � กิโลกรัม ถา้นํ: าหนกัและขนาด
ของกระเป๋าสมัภาระเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนดไว ้  จะตอ้งเสียส่วนที�เกินเป็นจาํนวนเงิน ~22 USD หรือ 6,�22 หยวนต่อใบ 
�. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มี
อายตุั:งแต่ 6 เดือนขึ:นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 6 เดือน ถึง 61 ปี และผูที้�มีอายสูุงกวา่ �2 ปี ขึ:นไป ค่าชดเชยทั:งหลายตามกรรม
ธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์  ทั:งนี:ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 



  

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื:อ, ไวรัส, ไสเ้ลื�อน, ไสติ้�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ 
และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
6. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
~. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
�. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

*. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม foh หยวน ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ)นอยู่กบั

ความเหมาะสมในเรื�องของการบริการ (เดก็ชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
1. ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที�จ่าย � %  ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย  
จากยอดขายจริงทั)งหมดเท่านั)น และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิrออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษทัทัวร์เท่านั)น 
เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั: งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั:งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื�องจากราคานี: เป็นราคาโปรโมชั�น ตัxวเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 622% ซึ�งเมื�อจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั:งสิ:น และในกรณีที�ออกตัxวเครื�องบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผูจ้อง
จะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตัxวหรือขอคืนค่าทวัร์ทั:งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัxวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ 

ทั:งสิ:น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื�นใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัxวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมี

ค่าใชจ่้ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั:น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัxวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัxว �,222 บาท + ค่าตัxวเครื�องบินใหม่ทั:งหมดในโปรแกรม และวนัเดินทางนั:นๆ 
+ ส่วนต่างของภาษีนํ:ามนัเชื:อเพลิง / ตัxว 6 ใบ และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น 
ค่าวีซ่า เป็นตน้ (ค่าตัxวเครื�องบินของผูที้�ไม่เดินทางที�ออกตัxวไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ตอ้งรอ
ทางสายการบินทาํเงินคืนใหซึ้�งอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ ~-� เดือน) 

3. คณะทัวร์ครบ fh ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ�นพูดไทยรับที�ปักกิ�ง) ครบ fi ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทย 
เดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธิX  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั:งสิ:น และทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ)น
จากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั:งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิX ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั:งสิ:น 

6. การยกเลกิ 



  

6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ:นไป คืนเงินทั:งหมด 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ:นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั:งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดั 

จาํที�พกัโดยตรง   หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้           รวมถึง 
เที�ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั:งหมด 
เนื�องจากค่าตัxวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั:นๆ 

หมายเหตุ 

6. จาํนวนผูเ้ดินทางขั:นตํ�าผูใ้หญ่ 61 ท่านขึ:นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

~. บริษทัฯ มีสิทธิX ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี:  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

�. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

8. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ:นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

1. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั:งจากไทย และต่างประเทศซึ�ง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

�. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั:งสิ:น แต่ทั:งนี:ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิX การจดัหานี: โดยไม่
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

�. ราคานี: คิดตามราคาตัxวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัxวเครื�องบินปรับสูงขึ:น บริษทัฯ สงวนสิทธิX ที�จะปรับราคาตัxวเครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

�.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ � เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั:น 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื:อ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

62. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเที�ยวเอง 

66. เนื�องจากตัxวเครื�องบินเป็นตัxวราคาพิเศษ เมื�อออกตัxวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม 
ตัxวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

6~. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั:งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั:งหมด 

13.ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัxวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั: ง  มิฉะนั:นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั:งสิ:น 



  

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทาง 
 1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกีารชํารุดใดๆ ทั)งสิ)น ถ้าเกดิการชํารุด 
    เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิ:ว 2 ใบ มีพื:นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั:น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิูเท่านั:น และตอ้งไม่ใช่สติvกเกอร์ 

หรือรูปพริ:นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน � เดือน ** ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียม
หนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

4.  กรณีหนงัสือเดินทางที�นาํมาใหเ้ป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย เนื�องจากสถานทูตตอ้งการดู
วา่ ตั:งแต่ปี ~262 จนถึงปีปัจจุบนั ผูเ้ดินทางเคยเขา้ประเทศจีนมาแลว้หรือไม่  

1. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์ หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั:น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั:งแต่หนา้แรกที�มีชื�อของผู ้
เดินทาง ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงิน �2,222 บาท ขึ:นไป  **ถ่ายสําเนาย้อนหลงั g เดอืนขึ)นไป** 

      *** บัญชีกระแสรายวนั และเดนิสะพดั ไม่สามารถใช้ได้กบัสถานฑูตจนี 
6.  สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
�. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า fi ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ตอ้งแนบสาํเนาสูติบตัรของเดก็, หนงัสือรับรองของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยว

ให ้ โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 
และสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั:น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั:งแตห่นา้แรกที�มีชื�อของผู ้

ที�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใน
การท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั g เดอืนขึ)นไป** 

�. กรณีผู้เดนิทางไม่มีสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ผูเ้ดินทางตอ้งมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางให ้ โดยแนบหนงัสือรับรองของผูที้�
ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนา
ทะเบียนบา้นของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย และสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั:น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือน

ที�เดินทาง ) ตั:งแตห่นา้แรกที�มีชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมี
ยอดเงินที�สามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั g เดอืนขึ)นไป** 

,.  เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
62.  ขอ้มลูจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซ่ีา    
เล่มที�มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

66. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั:นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 1-� วนัทาํ
การ (ก่อนออกเดินทาง) 

fo.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�น
เอกสาร เป็นเอกสิทธิrของสถานทูต และบางครั)งบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

13. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอยา่งนอ้ย ~ สปัดาห์ 

14. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 -ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านั:น 

-หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  



  

-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 

      ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที�ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
      -หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท และหนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  100  บาท 
      -เอกสารที�ตอ้งเตรียม  6.พาสปอร์ต ที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6  เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก    

    อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
                                         2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ:ว จาํนวน ~ ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน � เดือน 

3.ใบอนุญาตการทาํงาน  
8.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน  

          1.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั � เดือน 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี) 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ:นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
**ต่างชาตต้ิองการขอวซ่ีาด่วนกรุณาเช็คข้อมูลกบัทางเจ้าหน้าที�ก่อน 

• ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  800 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 

 
 

**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั)ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจาก
ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 

 
 
 
 
 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี)!!!! 
         เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะนั)นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของ



  

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั)งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME...................................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส.................................................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มอืถือ.............................................................................................. 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน.................................. 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).................................................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................................. 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................  
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่     � ไม่เคย     � เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว  
เมื�อวนัที�................................เดอืน.............................ปี............................. ถึง วนัที�..............................เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน f ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ............................................................................................. 
เมื�อวนัที�................................เดอืน.............................ปี............................. ถึง วนัที�..............................เดอืน............................ปี............................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
**   กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั)งนี)เพื�อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี)  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


