
            GO1PEK-MU002         1 จ ก 9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่13-17 เม.ย.62  (วนัหยุดสงกรำนต)์      23,888.- 

วนัที ่18 – 22 เม.ย. 62 17,888.- 

วนัที ่25 – 29 เม.ย. 62 18,888.- 

 

 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เด ีย่วเขำ้ประเทศจนี ทำ่นละ 1,650 บำท 

ไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น คำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

หวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลูกคำ้ 

รำคำนีส้ ำหรบัลูกคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้! 

กรณีอำยุต ำ่กวำ่ 20 ปี บรบิูรณ์ นบัจำกวนัเดนิทำงกลบั คดิคำ่บรกิำรเพิม่ ทำ่นละ 3,000 บำท 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ปกักิง่ พชิติก ำแพงเมอืงจนี (น ัง่กระเชำ้) เจำ้แมก่วนอมิกูถ๋ำ่  

5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์(MU) 

  เร ิม่ตน้เพยีง 17,888.- 
                            รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 ชม 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ก าแพงเมอืงจนี (ดา่นปาตา้หลงิน่ังกระเชา้) 
 เทีย่วครบไฮไลท ์สถานทีส่ าคัญพระราชวังกูก้ง และ หอฟ้าเทยีนถาน  

 น่ังรถสามลอ้ ซอยหถูง ชมบรรยากาศในอดตียา่นเมอืงเกา่ 

 นมัสการองคเ์จา้แมก่วนอมิกูถ๋า่ เจา้แมก่วนอมิปางยนื ประดษิฐานกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ 

 ลิม้รสอาหารขึน้ชือ่ เป็ดปักกิง่ สกุีม้องโกล 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ   

22.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูมอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศเคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบนิไชนำ่

อสิเทริน์แอรไ์ลน ์(MU) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัที ่2 ปักกิง่ (สนำมบนิปักกิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์) (01.05 – 07.15)– จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – 

พระรำชวงักูก้ง – น ัง่สำมลอ้ชมเมอืงเกำ่ซอยหถูง –  ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูม่หำนครปกักิง่ โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU2072 

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบินนี้ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกีฬา

โอลมิปิก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดใหญ่กว่า

แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางที่เขา้ถงึจติใจ

ผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตวัจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอรอ้นจาก

แสงอาทติยแ์ตต่ดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัว

อาคาร น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มีชือ่ย่อว่า จงิ ตัง้อยู่ทีภ่าคตะวันตกเฉียงเหนือของทีร่าบหวาเป่ย มหานครปักกิง่เป็นศูนย์

การเมือง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมือง

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดงัทัง้ในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 

ใน 4 แห่งของจีน ซึง่มีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิง่ไดร้ับการจัดตัง้เป็นเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมืองปักกิง่ไดพ้ัฒนาอย่าง

รวดเร็วอย่างเหลอืเชือ่มีการเปลีย่นแปลงจากหนา้มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักก ิง่มีถนนทีส่ลับกัน ตกึสงูๆ 

โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมืองทีท่ันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของ

โลก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซ ึง่เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมนิ 

ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 

เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเห

มนินับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่ีความส าคัญ ไดแ้ก่ หอ

ประตเูทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตรุัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธง

กลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน 

พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจิีนทางฝ่ังตะวันออก  นอกจากนี้ทางดา้น

ทศิใตย้ังมีหอร าลกึท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือ  เฉียนเหมิน ใหท้่านเดนิสู ่

พระรำชวงักูก้ง สรา้งข ึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเลอ่แห่งราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใิน

ราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ีม่ีประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มีชือ่ใน

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ (01.05 – 07.15)   ✈   

2 
ปักกิง่ (สนำมบนิปักกิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์)– จตัุรสัเทยีนอนัเห

มนิ – พระรำชวงักูก้ง – น ัง่รถสำมลอ้ชมเมอืงเกำ่ซอยหูถง –  ถนน
หวงัฝู่ จ ิง่ 

🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 

หรอืเทยีบเท่าระดับ  4 ดาว 

3 
ศูนยไ์ข่มุก – หอฟ้ำเทยีนถำน – วดัเจำ้แม่กวนอมิกู๋ถ่ำ – ศูนย ์

ผลติภณัฑย์ำงพำรำ –  ชอ้ปป้ิงหำ้ง THE PLACE 🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 

หรอืเทยีบเท่าระดับ  4 ดาว 

4 
ผ่ำนชมสนำมกฬีำรงันกและสระว่ำยน ำ้ – ศูนยย์ำจนีบวัหมิะ – 

ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นปำตำ้หลงิ (น ัง่กระเชำ้) – ศนูยห์ยก 🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 

หรอืเทยีบเท่าระดับ  4 ดาว 

5 
วดัลำมะ – ศูนยป่ี์เซี๊ยะ – ตลำดรสัเซยี – ปักกิง่ (สนำมบนิปักกิง่ 

แคปิตอล แอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ (19.35 
– 00.05+1) 

🍽 🍽 ✈  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มีชือ่เรียกอีกอย่างหนึง่ว่า ‘จื่อจิน้เฉงิ’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวัง

ตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้มเนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรยีบเสมอืน

บุตรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล ้า

เขา้ไปได ้ 

 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่านน่ัง สำมลอ้ชมย่ำนเมอืงเกำ่ปกักิง่ หูถง เป็นชือ่เรียก ตรอกซอกซอย สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์

หยวน (ราวศตวรรษที ่13) มปีระวัตคิวามเป็นมาทีย่าวนาน มวีวิัฒนาการและการพัฒนามาหลายรอ้ยปีแลว้ 

ส ิง่ปลกูสรา้งในหูถง้สว่นใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณทีเ่รยีกว่า ซือ่เหอย่วน เป็นลกัษณะบา้นชัน้เดยีวมีลาน

ตรงกลาง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทางเดนิทีอ่ยู่ระหว่างซือ่เหอย่วนก็คอื หูถง น่ันเอง ท่านจะไดน่ั้ง

รถสามลอ้ชมเมืองโบราณ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณ **ใหท้ำ่นน ัง่สำมลอ้ คนัละ 2 

ทำ่น**  สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตปัิกกิง่แคปปิตอล 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร..เมนูพเิศษ...เป็ดปักกิง่หนงักรอบ  

 น าทา่นสู ่ถนนหวงัฝจู ิง่ ซึง่เป็นศนูยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีส่ดุของเมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนยก์ลางความบันเทงิมากมายทีจ่ะสรา้งสสีนัใหก้ับผู ้

ทีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดนิแห่งนี้เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

พกัที ่
 พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่3 ศูนยผ์ลติภณัฑไ์ขมุ่ก – หอฟ้ำเทยีนถำน – วดัเจำ้แมก่วนอมิกู๋ถำ่ – ศูนยผ์ลติภณัฑย์ำงพำรำ –  

ชอ้ปป้ิงหำ้ง THE PLACE 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม ศนูยผ์ลติภณัฑจ์ำกไขมุ่ก ผลติภัณฑเ์ครื่องประดับมุกจากเปลอืกหอยคุณภาพ และการ

ออกแบบทีห่รูหราสวยงามสมราคา ในขณะทีปั่จจุบันมุกเป็นทีน่ยิมในบรรดาสตรีทีม่ีรสนยิมในการแต่งกาย 

และเมื่อน ามาเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต่างหู สรอ้ยคอ แหวน สรอ้ยขอ้มือ หรืออื่น ๆ จะตอ้ง

ค านงึถงึรูปแบบทีส่วยงาม ทนัสมัย  น าทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้ำเทยีนถำน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มี

เนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตาร ์เป็นสถานซึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพย

ดา ในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิี

บวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ารเก็บเกีย่วไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้น ต าหนักหวงฉงอี่และลาน

หยวนชวิ ตวัหอมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางยาว 32.5 เมตร และ สงู 38 เมตร โดยมไิดใ้ชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว หอนี้

ไดร้ับลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร…เมนูพเิศษ... สุก ีม้องโกล 

 

 
บำ่ย  น าทา่นนมัสการ องคเ์จำ้แมก่วนอมิกูถ๋ำ่ เจา้แม่กวนอมิปางยนืและประดษิฐานกลางแจง้ อยู่ภายในสวนกู๋

ถ่ากงหยวนหรือสวนวัดเก่า อดีตพื้นทีภ่ายในสวนแห่งนี้เคยเป็นวัดเก่าสมัยราชวงศห์มงิ จากหลักฐานที่

บันทกึไวร้าวๆ  เมือ่ปี ค.ศ. 1545 หรือเมื่อ 470 กว่าปีก่อน สว่นองคพ์ระแม่กวนอมิประดษิฐานเมื่อ เดอืน

ตลุาคม พ.ศ. 2552  ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง รวม 3,000 ลา้นหยวน บนเนื้อที ่836 ไร่ ภายในอุทยานม ี
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เจดยีแ์ปดเหลีย่มเกา้ชัน้ ฐานสรา้งในปีหมงิเจียจิง้ 1538 ก่อตัง้ข ึน้ในราชวงศห์มงิ (เพื่อบูชาพระวญิญาณ

ของผูเ้สยีชวี ิต) ดา้นหนา้ของเจดีย์เรียกว่าวัดส่งเสรมิดวงชะตาชวีติ ปลายราชวงศห์มงิและไดร้ับการ

สรา้งใหม่จวบจนปัจจุบัน น าทา่นเขา้ชม ศนูยผ์ลติภณัฑย์ำงพำรำ  เป็นสนิคา้ของใชต้่างๆ ในบา้นทีแ่ปร

รูปมาจากผลติภณัฑย์างพารา ชมการสาธติและบรรยายขัน้ตอนกระบวนการผลติ เลอืกชมสนิคา้ตัวอย่าง 

หมอนยางพารา เพื่อสขุภาพลดอาการปวดคอ  ทีน่อนยางพารา และหากสนใจสนิคา้ก็สามารถใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 น าท่านชอ้ปป้ิงที่ย่านการคา้ THE PLACE แหล่งชอ้ปแห่งใหม่ในปักกิ่ง ภาษาจีนเรียกว่า

“shimaotianjie” ซือ่ เม่า เทยีน เจยี ย่านการคา้นี้ตัง้อยูบ่นถนน Dong Da Qiao Lu มสีนิคา้แบรนเนอรใ์ห ้

เลอืกชอ้ปป้ิง อย่างเชน่ ZARA,MNG,PROMOD,Mexx เป็นตน้ และบรเิวณทางเดนิสว่นกลางยังเพราะมีจอ 

LCD ขนาดใหญ่ยักษ์ 6,000 ตารางเมตร อกีดว้ย 

พกัที ่
  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่4 ผำ่นชมสนำมกฬีำรงันกและสระวำ่ยน ำ้ – ศนูยย์ำจนีบวัหมิะ – ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นปำตำ้หลงิ (น ัง่

กระเชำ้) – ศนูยห์ยก 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่าน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิกรงันก สนามกีฬาโอลมิปิกรังนกออกแบบโดย

สถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอส

เซีย่ม” พยายามใหเ้อื้ออ านวยต่อส ิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจ้ัดพธิเีปิด-ปิดการแข่งขัน

โอลมิปิก 2008 มลีกัษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทีม่ีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิง่ไมเ้พดานและผนัง

อาคารทีท่ าดว้ยวัสดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ลีกัษณะรูปทรงชามสแีดงดคูลา้ยกบัพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่

ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน ้าแห่งชาตสิระว่ายน ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือจนิตนาการ

คลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟลอนท าเป็นโครง

ร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทติยเ์พื่อใหดู้เหมือนน ้าทีส่ดุและใชเ้ทคโนโลยีจากงานวจิัยของนักฟิสกิสจ์าก 

Dublin’s Trinity College ทีท่ าใหก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถ

ตา้นทานแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดนิไหวได ้จากนัน้เขา้ชม ศูนยแ์พทยแ์ผนจนีและสมุนไพรโบรำณ 

เป่าซหูลงิ หรอืในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ีชือ่เสยีง ชมวีดทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยา

สมุนไพรจนีแตล่ะชนดิ  

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นปำตำ้หลงิ (น ัง่กระเชำ้) เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคัน่เป็นชว่ง ๆของจีน

สมัยโบราณสรา้งในสมัยพระเจา้จิ๋นซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ใน

สมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริ์กหลังจากนัน้ยังมีการสรา้ง

ก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกนัแต ่ภายหลงัก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบุกฝ่าก าแพง

เมอืงจนีไดส้ าเร็จมคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได  ้ เยี่ยมชม ศูนยห์ยก 

อัญมณีล ้าคา่ เครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอย่างแพรห่ลายเพราะเชือ่ว่าใส ่แลว้จะชว่ยป้องกนัอันตรายได ้ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก และเครือ่งประดบัอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่
  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่5 วดัลำมะ – ศูนยป่ี์เซีย๊ะ – ตลำดรสัเซยี – ปักกิง่ (สนำมบนิปักกิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์) – 

กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ (19.35 – 00.05+1) 

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
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
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เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม วดัลำมะยงเหอกง สถานทีม่คีวามวจิติรและไดร้ับการบูรณะอย่างยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต าหนักทีป่ระทบัของจักรพรรดหิย่งเจิน้ หรอืองคช์ายสีผู่เ้ป็นพระราชบดิา

ของจักรพรรดเิฉียนหลงแห่งราชวงศช์งิ ต่อมาตัง้แต่ชว่งกลางศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ทีน่ี่ไดก้ลายป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาพุทธนกิายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรทีง่ดงามและ

สงูถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กนัว่าเป็นงานแกะสลักจากไมจ้ันทน์เพียงช ิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐานอยู่ภายในศาลา

หมื่นสุขว่านฟู่ เก๋อ  น าท่านชม ศูนยป่ี์เซยีะ เครื่องรางน าโชคตามความเชือ่ของชาวจีน คุณสมบัตหิรือ

คณุประโยชนข์องเทพป่ีเซยีะหรอืผซี ิว่ในอดตี ถอืว่า เป็นความลบัทีรู่ก้นัภายในของคนชัน้สงูของจนี ว่าเป็น

เทพเรยีกทรัพย ์และขบัไลส่ ิง่อัปมงคลชัว่รา้ย 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

น าทา่นสู ่ตลำดรสัเซยี หรอื “ซิว่สุย่เจยี” อันเป็นแหลง่สนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆ มากมาย อาทิ

กชุชี ่พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือย่างรองเทา้กฬีาชือ่ดงัไนกี ้อาดดิาสและแบรนดช์ัน้น าอืน่ๆ จนหลายคนทีบ่อก

ว่ามาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของเลยีนแบบจากทีน่ี่ และถอืวา่ทีน่ี่เป็นสวรรคข์องนักชอปป้ิงโดยเฉพาะ

ส าหรับนักชอปป้ิงชาวตา่งชาตทิีม่าเทีย่วปักกิง่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมาย 

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

19.35 น. เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไชนำ่ฮอสิเทริน์ เทีย่วบนิที ่MU2071 

00.05+1 

น. 

เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  

 

 

 
“ รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้” 

 
ปกักิง่ พชิติก ำแพงเมอืงจนี (น ัง่กระเชำ้) เจำ้แมก่วนอมิกูถ๋ำ่ 5 วนั  3 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสิเทริน์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2 – 3 
ทำ่น ทำ่นละ 

ผูเ้ดนิทำงอำยตุ ำ่
กวำ่ 20 ปี 

(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

ผูเ้ดนิทำงอำยตุ ำ่
กวำ่ 20 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทำ่นละ 

วนัที ่ 13-17 เม.ย. 62 23,888.- 26,888.- 26,888.- 3,588.- 9,688.- 

วนัที ่18 – 22 เม.ย. 62 17,888.- 21,888.- 21,888.- 3,588.- 7,888.- 

วนัที ่25 – 29 เม.ย. 62 18,888.- 22,888.- 22,888.- 3,588.- 8,888.- 

รำคำเด็กทำรก (อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 5,888.- 
รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร+์ ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซีำ่) 

 

 

ขอ้ควรทรำบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผเีซยีะ , บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมือลูกคา้ทุก

ท่านแช่เทา้), ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็น

หลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

โปรดทรำบ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 

หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร ตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 

ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 
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2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดีย่ว (1,650 บาท) 

8.     คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 **กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่นเก็บคา่ทปิมัคคเุทศน์ทอ้งถิน่และคนขับรถรวม 200 หยวน/ท่าน/

ทรปิ** 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
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3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

  

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1750 บาท (ยกเวน้ บรำซลิ แคนำดำ อำรเ์จนตนิำ) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 
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ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................. ................ 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


