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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 11 – 15 เม.ย. 62 24,888.- 

วนัที� 12 – 16 เม.ย. 62 25,888.- 

วนัที� 13 – 17 เม.ย. 62 24,888.- 

วนัที� 30 เม.ย.  – 04 พ.ค. 62 19,888.- 

วนัที� 16 – 20  พ.ค. 62 20,888.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,650 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคา้ 
ราคานี8สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั8น! 

กรณีอายตุํ�ากวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบั คดิคา่บรกิารเพิ�ม ทา่นละ 3,000 บาท 

 

BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER  
5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ (CA) 

 เร ิ�มตน้เพยีง 19,888.- 
รายการทวัร ์+ ตั�วเครื�องบนิ 

 

• ชม 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลก กําแพงเมอืงจนี (ดา่นจหียงกวน) 
• เที�ยวครบไฮไลท ์พระราชวงักูก้ง หอฟ้าเทยีนถาน และพระราชวงัฤดรูอ้น 
• ชมววิตัวเมอืงปักกิ�ง สมัผัสบรรยากาศยามคํ�าคนื บนตกึโอลมิปิคทาวเวอร ์(ชมสนามกฬีารังนกในมมุสงู) 
• เมนู อาหารกวางตุง้ เป็ดปักกิ�ง และสกุีBมองโกล  
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** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

22.00 น. พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์U สายการบนิแอรไ์ช
นา่(CA) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัที� 2 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ปกักิ�ง(สนามบนิปกักิ�ง แคปิตอล แอรพ์อรท์)(01.05-06.20) – 
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – ศนูยน์วดฝ่าเทา้ – กายกรรมปกักิ�ง – ถนนหวงัฝู่ จ ิ�ง 

01.05 น. ออกเดนิทางสูม่หานครปกักิ�ง โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เที�ยวบนิที� CA980 
06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิ�ง สนามบนินีBไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื�อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีา

โอลมิปิก 2008 คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดใหญก่วา่
แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางที�เขา้ถงึจติใจ
ผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้งทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื�อชว่ยลดไอรอ้นจาก
แสงอาทติยแ์ตต่ดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วัตกรรมใหมท่ี�ชว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัว
อาคาร นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัBนเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงปักกิ�ง เมอืงหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี มชีื�อย่อว่า จงิ ตั Bงอยู่ที�ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที�ราบหวาเป่ย มหานครปักกิ�งเป็นศูนย์
การเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร์ การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั�วประเทศจนีและก็เป็นเมอืง
ท่องเที�ยวที�มชี ื�อดังทั Bงในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิ�งเป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 
ใน 4 แห่งของจีน ซึ�งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ�งไดรั้บการจัดตั Bงเป็นเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที� 20 เมอืงปักกิ�งไดพั้ฒนาอยา่ง
รวดเร็วอยา่งเหลอืเชื�อมกีารเปลี�ยนแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนีBปักกิ�งมถีนนที�สลับกัน ตกึสงูๆ 
โดยไม่เพยีงแต่รักษาสภาพเมอืงโบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงที�ทันสมัย กลายเป็นเมอืงใหญ่ของ
โลก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึ�งเป็นจัตุรัสที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมนิ 

ตั Bงอยูใ่จกลางกรงุปักกิ�ง ความยาวตั Bงแตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 
เมตร พืBนที�ทั BงสิBน 440,000 ตารางเมตร สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจบุนัจัตรัุสเทยีนอันเห
มนินับเป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงที�ใหญ่ที�สุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมที�มคีวามสําคัญ ไดแ้ก่ หอ
ประตเูทยีนอนัเหมนิที�ตั Bงอยูท่างทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญโ่บกสะบดัอยูเ่หนอืเสาธง
กลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน 
พพิธิภัณฑก์ารปฏวิัตแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝั�งตะวันออก  นอกจากนีBทางดา้น
ทิศใตย้ังมีหอรําลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิBงหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ใหท้่านเดินสู ่
พระราชวงักูก้ง สรา้งขึBนในสมยัจักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เป็นทั Bงบา้นและชวีติของจักรพรรดใิน

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ   ✈  
 

2 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ปักกิ�ง(สนามบนิปักกิ�ง แคปิตอล 
แอรพ์อรท์)(01.05 – 06.20) – จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวัง
กูก้ง – ศนูยน์วดฝ่าเทา้ – กายกรรมปักกิ�ง – ถนนหวังฝู่ จ ิ�ง 

�  �  �  HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL OR SAME  4* 

3 
ศนูยไ์ขม่กุ – พระราชวังฤดรูอ้น – ศนูยผ์เีซยีะ – วดัเจา้แมก่วนอมิ
กูถ่า่ –หอฟ้าเทยีนถาน �  �  �  HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL OR SAME  4* 

4 
ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ-กําแพงเมอืงจนีดา่นจวยีงหวน-ศนูยห์ยก-
ผา่นชมสนามกฬีารังนก –ขึBนตกึโอลมิปิกทาวเวอร ์ชมววิยามคํ�าคนื �  �  �  HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL OR SAME  4* 

5 
ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาดรัสเซยี – ปักกิ�ง(สนามบนิปักกิ�ง แคปิ
ตอล แอรพ์อรท์) – กรงุเทพฯ(CA979/19.35 – 23.40) �  �  ✈  
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ราชวงศห์มงิและชงิรวมทั BงสิBน 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ี�มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มชีื�อใน
ภาษาจนีว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีื�อเรยีกอกีอยา่งหนึ�งว่า ‘จื�อจิBนเฉงิ’ ซึ�งแปลว่า ‘พระราชวัง
ตอ้งหา้ม’ เหตทุี�เรยีกพระราชวงัตอ้งหา้มเนื�องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืน
บตุรแห่งสวรรค ์ดังนัBนวังของบตุรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ที�ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไมส่ามารถล่วงลํBา
เขา้ไปได ้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นสู ่รา้นนวดฝ่าเทา้  ฟังเรื�องราวเกี�ยวกบัการแพทยโ์บราณตั Bงแต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใช ้

สมนุไพรจนีที�มมีานานนับพันปี รับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ  พรอ้มผ่อนคลายนวดฝ่าเทา้  
หมายเหต ุ : ขอความรว่มมอื....กรณุาแชเ่ทา้ทกุทา่น (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการแช)่ 
นําทา่นชม กายกรรมปกักิ�ง การแสดงโชวก์ายกรรมที�ตื�นเตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง กายกรรมปักกิ�ง
เป็นการแสดงผสมผสาน ทั Bงหวาดเสยีวและตื�นเตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกัน
ไป โชว์ความสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงสิ�งของ กายกรรมผาดโผนบนที�สูง แต่
ไฮไลน์คอืการขับมอเตอรไ์ซคม์ากกว่า 4 คัน ในลูกโลกดว้ยความเร็วในพืBนที�จํากัดท่านไมค่วรพลาดชม
กายกรรมปักกิ�งที�มชี ื�อเสยีงกอ้งโลก  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร..เมนพูเิศษ  เป็ดปกักิ�ง  
 นําทา่นสู ่ถนนหวงัฝจู ิ�ง ซึ�งเป็นศนูยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิBงที�คกึคักมากที�สดุของเมอืงหลวงปักกิ�งรวมทั Bง

หา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนยก์ลางความบันเทงิมากมายที�จะสรา้งสสีันใหก้ับผู ้
ที�มาจับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นีBเชญิทา่นอสิระชอ้ปปิBงตามอธัยาศัย 

  พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 
วนัที� 3 ศนูยผ์ลติภณัฑไ์ขมุ่ก – พระราชวงัฤดรูอ้น – ศนูยผ์เีซยีะ – วดัเจา้แมก่วนอมิกูถ่า่ –หอฟ้าเทยีน

ถาน 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นไดเ้ลอืกซืBอผลติภณัฑจ์าก ไขม่กุ ที�มชี ื�อเสยีงของเมอืงจนี เชน่ เครื�องประดับจากไขม่กุ ครมีไขม่กุ 

ผงไขม่กุ เป็นตน้ นําทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้น “อวี8เหอหยวน” ตั Bงอยูใ่นเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงปักกิ�งเป็นพระราชอุทยานที�มทีัศนียภาพที�สวยงามมากแห่งหนึ�ง มเีนืBอที�ทั Bงหมด 290 
เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนืBอที�ที�เป็นนํBา 3 สว่น เนืBอที�ที�เป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขา “ว่านโซว่
ซาน” และทะเลสาบ “คนุหมงิห”ู บนเขาวา่นโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ตําหนัก พลับพลา และเกง๋จนีอนังดงาม
ไวห้ลายรูปหลายแบบตั Bงอยูล่ดหลั�นรับกันกับภมูภิาพ ที�เชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิที�มรีะยะทางไกลถงึ 728
เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคุนหมงิมเีกาะเล็กๆ เกาะหนึ�ง มสีะพาน 17 โคง้อัน
สวยงามเชื�อมตดิกบัฝั�งทั�วทั Bงอทุยานจัดไวไ้ดส้ัดสว่นงดงามตระการตา ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของ
ศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…เมนพูเิศษ   สกุ ี8มองโกล 
บา่ย  นําท่านเขา้ชม ศนูยผ์เีซยีะ เครื�องรางนําโชคตามความเชื�อของชาวจนี คุณสมบัตหิรอืคุณประโยชน์ของ

เทพปี� เซยีะ หรอืผีซ ิ�วนัBน ในอดตีถอืว่าเป็นความลับที�รูก้ันภายในของคนชั Bนสูงของจนี ว่าเป็นเทพเรียก
ทรัพย ์และขบัไลส่ ิ�งอปัมงคลชั�วรา้ย จากนัBนเดนิทางต่อ เขา้ชม วดัเจา้แมก่วนอมิกูถ่า่  ภายในวัด   จะมี
เจา้แมก่วนอมิปางยนืและประดษิฐานกลางแจง้ตั Bงอยูภ่ายในสวนกู่ถ่ากงหยวน มอีายรุาวๆ 470 กว่าปีเป็น
เจา้แมก่วนอมิที�ชบุดว้ยทองทั Bงองค ์ นําทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตั Bงอยูท่างทศิใตข้องกรงุปักกิ�ง มี
เนืBอที�ทั Bงหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ�งจักรพรรดแิห่งราชวงศ์หมงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นที�บวงสรวง
เทพยดา ในระยะยา่งเขา้ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิกุปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราช
พธิบีวงสรวงที�นั�นเพื�อใหก้ารเก็บเกี�ยวไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยตําหนักฉีเหนียนเตีBยน ตําหนักหวงฉงอี�และ
ลานหยวนชวิ เป็นตน้  

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 
วนัที� 4 ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ – กําแพงเมอืงจนีดา่นจวยีงหวน – ศนูยอ์ญัมณีหยก – ผา่นชมสนามกฬีา

รงันก – ชมววิยามคํ�าคนื บนตกึโอลมิปิกทาวเวอร ์
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านชมยาบวัหมิะที�สรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหมนํ้Bารอ้นลวกเป็นที�พสิูจน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆ 

เหตุการณ์ที�เกดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่างกายสามารถใชย้านีBทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้ นํา
ท่านเดนิทางสู่ กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นกําแพงที�มป้ีอมคั�นเป็นชว่ง ๆของจนีสมัยโบราณ
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สรา้งในสมยัพระเจา้จิ�นซฮีอ่งเตเ้ป็นครั Bงแรก กําแพงสว่นใหญ่ที�ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึBนในสมัยราชวงศห์
มงิ ทั BงนีBเพื�อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริ์กหลังจากนัBนยังมกีารสรา้งกําแพงต่ออกี
หลายครัBงดว้ยกันแต่ ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบกุฝ่ากําแพงเมอืงจนีได ้
สําเร็จมคีวามยาวทั Bงหมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย 
เชื�อกนัวา่ หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมอืงจนีได ้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัBนแวะชม รา้นหยก ที�มคีุณภาพและมชีื�อเสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซืBอ กําไรหยก แหวน
หยก หรือผีเซยีะสัตว์มงคลที�มชี ื�อเสยีง นําท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก 
สนามกฬีาโอลมิปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิตามรอย
สนามกฬีาชื�อดังของโลก “โคลอสเซี�ยม” พยายามใหเ้อืBออํานวยตอ่สิ�งแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ที�
นั�ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ที�มโีครงตาข่าย
เหล็กเหมอืนกิ�งไมเ้พดานและผนังอาคารที�ทําดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มลีักษณะรูปทรงชามสแีดงดู
คลา้ยกบัพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึ�งใหก้ลิ�นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายนํBาแห่งชาตสิระ
วา่ยนํBาแหง่ชาต ิสรา้งขึBนเหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นนํBาสี�เหลี�ยมขนาดใหญ่” ซึ�ง PTW and Ove Arup 
ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พื�อใหดู้เหมอืนนํBาที�สดุและใช ้
เทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College ที�ทําใหกํ้าแพงอาคารดูเหมอืน
ฟองนํBาที�เคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั�นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้จากนัBนนําท่านชม 
หอคอย Olympic Tower ชมววิเมอืงปักกิ�งยามคํ�าคนื โดย หอคอยโอลมิปิก เป็นอกีหนึ�งแลนดม์ารค์
ของปักกิ�ง สรา้งขึBนเพื�อตอ้นรับ มหกรรมโอลมิปิก ปี 2008 แต่ไดทํ้าการเปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2014 เป็นหนึ�ง
ในผลงานการออกแบบที�ไดรั้บรางวัลการออกแบบประจําชาต ิดว้ยความสงู 258 เมตร 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 
วนัที� 5 ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาดรสัเซยี – ปักกิ�ง(สนามบนิปักกิ�ง แคปิตอล แอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ

(CA979/19.35 – 23.40) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นแวะชม ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา เป็นสนิคา้ของใชต้า่งๆในบา้นที�ทํามาจากผลติภณัฑย์างพารา 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืBอสนิคา้ตามอธัยาศัย  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปปิBงสนิคา้ตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า เสืBอผา้ 
รองเทา้ และอื�นๆ 

บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
19.35 น. อําลามหานครปกักิ�ง เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เที�ยวบนิที� CA979 

23.40 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  
 
 

 

**หมายเหต ุ: ราคานี8สําหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั8น !! 
 

โปรแกรม : BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ (CA) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางอาย ุ
ตํ�ากวา่ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางอาย ุ
ตํ�ากวา่ 20 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัqว 
ทา่นละ 

วนัที� 07 – 11 ม.ีค. 62 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,588.- 6,888.- 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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วนัที� 28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 18,888.- 21,888.- 21,888.- 4,588.- 6,888.- 

วนัที� 04 – 08 เม.ย. 62 20,888.- 23,888.- 23,888.- 4,588.- 8,888.- 

วนัที� 11 – 15 เม.ย. 62 24,888.- 27,888.- 27,888.- 4,888.- 8,888.- 

วนัที� 12 – 16 เม.ย. 62 25,888.- 28,888.- 28,888.- 4,888.- 9,888.- 

วนัที� 13 – 17 เม.ย. 62 24,888.- 27,888.- 27,888.- 4,888.- 8,888.- 

วนัที� 30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,588.- 7,888.- 

วนัที� 16 – 20  พ.ค. 62 20,888.- 23,888.- 23,888.- 4,588.- 8,888.- 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 4,888.- 
ราคานี8รวมรายการทวัรต์ ัqวเครื�องบนิ (ไมร่วมวซีา่) 

 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นที�ระบใุนโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผเีซยีะ , บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุก
ท่านแช่เทา้), ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซืBอหรอืไมซ่ืBอขึBนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็น
หลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทั BงสิBน 
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครั Bงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึBนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั Bง เพื�อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทั Bงไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั BงสิBน 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั Bงหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิz เก็บคา้ใชจ้า่ยทั Bงหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ั Bงหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินัBนๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึBนไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี8รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั Bนประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
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 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซืBอประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบีBยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีBยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํBามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนี8ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํBาหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น 
 3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7.     คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
8.     คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดี�ยว (1,650 บาท) 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึBนไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้) 
3.  คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
  

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิzที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีB เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzไมรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิBนสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิzและจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั BงสิBน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนีBเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั Bงหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีBอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีBคดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึBน บรษัิทฯ สงวนสทิธิzที�จะปรับราคา
ตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัBนๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิzในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั BงสิBนแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัBน 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั BงสิBน แต่ทั BงนีBทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิzการจัดหานีBโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิz ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทั BงสิBน และทางบรษัิทจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึBนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั Bง มเิชน่นัBน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั BงสิBน 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนีB ** 
-ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
-ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิBว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืBนหลังขาวเทา่นัBน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริBนจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสืBอสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสืBอยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิBมเห็นฟัน มองเห็นทั Bงใบหนา้รวมถงึใบหทูั Bง  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัBนกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจบุนั ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวซีา่ ดังนัBนกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิzของสถานทตู และบางครั Bงบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นัBน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1750 บาท (ยกเวน้ บราซลิ แคนาดา อารเ์จนตนิา) 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
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2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิBว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืBนหลังขาวเทา่นัBน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริBนจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสืBอสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสืBอยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิBมเห็นฟัน มองเห็นทั Bงใบหนา้รวมถงึใบหทูั Bง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี8 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริBนซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนื�องจากสภาวะนํBามนัโลกที�มกีารปรับราคาสงูขึBน ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํBามนัขึBนในอนาคต ซึ�งทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิzเก็บคา่ภาษีนํBามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี8** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั8งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ั8งนี8เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี8  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


