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ปักกิง่ พระราชวังหลวง ก าแพงหมืน่ลี ้ชมสวนดอกไม้ 5 วัน 4 คนื 

เดินทาง 10-14/11-15 /12-16 เมษายน 2563  
 

 

 

 
ราคาแนะน าเพียง 28,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ปักกิ่ง(สนามบนิปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อรท์) (TG614:10.00-15.45 น.)-ถนนโบราณเฉียนเหมนิ 
วนัท่ี 2   ปักกิ่ง – จตัรุสัเทียนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – ศนูยไ์ขม่กุ-หอฟา้เทียนถาน –กายกรรมปักกิ่ง 
วนัท่ี 3   พระราชวงัฤดรูอ้น +ถนนตลาดซูโจว-ชมสวนดอกไม ้ZHI WU YUAN– ศนูยผี์เซียะ – ชอ้ปปิง้ย่านซานหล่ีถนุ 
วนัท่ี 4.  ศนูยห์ยก – ก าแพงเมืองจีนดา่นจีหยงกวน -ศนูยย์าบวัหิมะ – ผา่นชมสนามกีฬารงันกและสระวา่ยน า้ 
วนัท่ี 5.  วดัลามะ-ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – ชอ้ปปิง้ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบนิ ปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ 
             (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG615 :17.25 – 21.00 น.) 



 

  2 ปักกิ่ง พระราชวงัหลวง ก าแพงหม่ืนลี ้ชมสวนดอกไม ้5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                    [GQ1PEK-TG006] 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์
พอรท์) (TG614:10.00-15.45 น.)-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี TG614  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อร์ท สนามบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพ่ือเปิดใหบ้ริการ ตอ้นรบักีฬา

โอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนข
อง สหรฐัอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดนิทางท่ีเขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหมท่ี่ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตวัอาคาร  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง 
เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีน  ปัจจบุนัปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่ากบัมณฑล หลงัจากปักกิ่งไดร้บัการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจาก
สมยั 80ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักกิ่งไดพ้ฒันาอย่างรวดเรว็อย่างเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันี ้
ปักกิ่งมีถนนท่ีสลบักนั ตกึสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทันสมยั กลายเป็นเมือง
ใหญ่ของโลก   

 

 
 น าท่านสู ่ถนนเฉียนเหมิน  (Qianmen Street)  เป็นถนนสายวฒันธรรมซึ่งเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนกรุง

ปักกิ่ง ถนนสายนีต้ัง้อยู่  ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง ใกลก้ับจตรุสัเทียนอันเหมิน มีประวตัิความเป็นมากกว่า 600 ปี  มีซุม้ประตไูม้
หา้ช่องขนาดใหญ่ศลิปะสมยัราชวงศช์ิง ตัง้อยู่ดา้นหนา้ ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเสน้ตรงยาวท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร 
และชอ้ปปิง้แบรนดเ์นมมากมาย และ ไม่มีรถราใหต้อ้งหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงาม และอีก
หนึ่งไฮไลทส์  าหรับท่ีน่ีคือ รา้นกาแฟ STARBUCKS สไตลจี์นท่ีสวยท่ีสดุ มีลักษณะเป็นตึก 3 ชัน้ทรงโบราณแบบจีนสมัย
ราชวงศช์ิง หนา้ต่างไมก้รอบสีแดงตดักับผนังสีเขียว เสริมความสวยดว้ยหลงัคามงุกระเบือ้งจีนโบราณตามลกัษณะอาคาร
ดัง้เดมิบนถนนสายประวตัศิาสตรนี์ ้การตกแตง่ภายในทัง้ 3 ชัน้เป็นแบบเครง่ขรมึอบอุ่นตามสไตลส์ตารบ์คัส ์ใชสี้ด  า สีน า้ตาล
เป็นหลกั เฟอรน์ิเจอรท่ี์เลือกใชมี้ทัง้เฟอรน์ิเจอรแ์บบจีน เช่น เกา้อีท้รงหมวกขนุนางสีด  า โต๊ะท่ีมีรายละเอียดลวดลายจีน เคาร์
เตอร ์self service ก็ใชเ้ป็นตูบ้านเปิดแบบจีน แตก่็ไมท่ิง้ความสบายน่านั่งดว้ยโซฟาหนงัหนานุ่มสีด  าในหลายจดุผสมผสานกัน
ไป ท าใหส้าขานีเ้ป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งแวะมาเช็คอินสกัครัง้เม่ือมาถึงปักกิ่ง 
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ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ ....เป็ดปักกิ่ง) 
ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

วันที ่2 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทยีนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –ศูนยไ์ข่มุก-หอฟ้าเทียน
ถาน –กายกรรมปักกิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า   ณ ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเดนิทางสู ่จัตุรัสเทยีนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตรุสัเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรุสัเทียนอันเหมินนับเป็นจัตรุสัใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมนิท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตัรุสั อนสุาวรียวี์รชนใจกลางจตัรุสั มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวันตกของจัตรุสั ตลอดจน 
พพิธิภณัฑก์ารปฏิวตัแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวตัิศาสตรช์าติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากนีท้างดา้นทิศใตย้ังมี หอร  าลึก
ท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ  

 

 
 น าท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทัง้บา้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

ราชวงศห์มงิและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดมิ มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตท่ีุเรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม 
เน่ืองมาจากชาวจีนถือคตใินการสรา้งวงัวา่ จกัรพรรดเิปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ท่ี
ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เขา้ไปได ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านแวะชม ศูนยไ์ข่มุก ให้ท่านไดช้มและเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากไข่มุก  อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก  และ
เครื่องประดบัท่ีใชไ้ขม่กุใรการตกแตง่ใหส้วยงาม  เป็นตน้  น าท่านเดนิทางสู ่หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องกรุงปักกิ่ง 
มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกตาร ์เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะย่าง
เขา้ฤดหูนาวถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคตทิกุปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนั่นเพ่ือใหก้ารเก็บเก่ี ยว
ไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยต าหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต  าหนกัหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เป็นตน้  

 

 
 น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชวก์ายกรรมท่ีตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดง

ผสมผสาน ทัง้หวาดเสียวและต่ืนเตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกตา่งกนัไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น 
เช่น โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร   
ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

วันที ่3 
พระราชวังฤดูร้อน +ถนนตลาดซูโจว-ชมสวนดอกไม้– ศูนยผี์เซียะ – 
ช้อปป้ิงย่านซานหลี่ถุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจาก
ตวัเมืองปักกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดรูอ้นและสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่าน 
ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดน้ างบประมาณของกองทพัเรือมาบรูณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนั 
ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย ต  าหนักเลอโช่วถัง สถานท่ีประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ต  าหนักเริ่นโช่วเตีย้น สถานท่ีว่า
ราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภเูขาวา่นโสว้ซาน ทะเลสาบคนุหมิง เก๋งพระหอม ต าหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน 
(ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิตกแตง่ดว้ยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนกัตา่งๆ อีก 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ ถนนตลาดซูโจว  (SUZHOU MARKET STREET)  สรา้งขึน้เพ่ือจ าลองถนนคา้ขายในเมืองซูโจว มีรา้น
ขายสนิคา้ทอ้งถิ่น ของท่ีระลกึต่างๆ  อยู่ตามรมิคลองทัง้สองฝ่ัง  ใหท้่านเดนิเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั ( ราคาทัวรไ์มร่วมคา่
ลอ่งเรือ ในถนนตลาดซูโจว) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ  บุฟเฟตเ์จงกิสข่าน) 

 น าท่านชม สวนดอกไม้ พฤกษศาสตรปั์กกิ่ง ตัง้อยู่ชานเมืองทางตะวนัตกของปักกิ่ง สรา้งขึน้เม่ือปี 1955 มีพืน้ท่ี 4 ตร.กม.ต  า
ใกลก้บัเขาเซียงซาน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของกรุงปักกิ่ง  บรรจุพรรณไมไ้วม้ากกว่า 10,000 ชนิด และตน้ไมก้ว่า 1 
ลา้น 5 แสนตน้ ภายในสวนไดมี้การจดัแบง่พืน้ท่ีซึ่งเปิดใหน้กัท่องเท่ียวทั่วไปเขา้ชม โดยเป็น 2 ส่วนหลกั ดว้ยกัน คือ ส่วนการ
จดัแสดงพรรณไม-้พกัผอ่นผอ่นหย่อนใจ และ สว่นโบราณสถานทางประวตัศิาสตร ์ ซึ่งสวนพรรณไมป้ระกอบไปดว้ย สวนดอก
ซากรุะ สวนดอกกหุลาบ สวนดอกแมกโนเลีย สวนดอกทอ้ สวนดอกโบตั๋น สวนไผ ่สวนตน้เหมย เป็นตน้ อิสระใหท้่าเนดินเล่น 
ถ่ายรูป กบัสวนดอกไมต้ามอธัยาศยั 
 
หมายเหต ุ:  กรณีท่ีสภาพอากาศไมเ่อือ้อ  านวยสง่ผลใหด้อกไม ้ออกดอกชา้หรือ มีปรมิาณนอ้ย...ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืน
เงินลกูคา้ หรือเปล่ียนแปลงรายการใดๆทดแทน  
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น าท่านแวะ ศูนยผ์ีเซี๊ยะ  เครื่องรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน  น าท่านสู่ ย่านซานหล่ีถุน  ตัง้อยู่ในเขต
เฉาหยาง ของเมืองปักกิ่ง เป็นแหลง่ชอ้ปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีมีทัง้อาหาร เครื่องดื่ม สขุภาพความงาม และแฟชั่น เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้แบรนดเ์นมตา่งๆ  ท่ีทนัสมยั รวมถึงยงัมีสถานบนัเทิง  ผบั บารอี์กดว้ย ซานหล่ีถุน ถือว่าเป็นย่านท่ีคึกคกัมากท่ีสดุแห่ง
หนึ่งของปักกิ่งท่ีนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะชาวตา่งชาตนิิยมมาเดินเล่น ถ่ายรูป ชอ้ปปิ้งและนั่งชิลล์ๆ รา้นอาหาร  อิสระใหท้่านช้
อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL    หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 
ศูนยห์ยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ศูนยย์าบัวหิมะ – ผ่านชม
สนามกีฬารังนกและสระว่ายน า้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคล

ท่ีมีช่ือเสียง   น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมืองจนีด่านจวหียงกวน เป็นก าแพงท่ีมีปอ้มคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สรา้ง
ในสมยัพระเจา้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการ
รุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลงัจากนัน้ยงัมีการสรา้งก าแพงตอ่อีกหลายครัง้ดว้ยกันแต่ภายหลงัก็มีเผ่าเร่ร่อนจาก
มองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้  าเร็จ มีความยาวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย เช่ือกนัวา่ หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้  าแพงอาคาร
ดเูหมือนฟองน า้ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดนิไหวได ้

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเขา้ฟังบรรยาย ยาบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น ้ารอ้นลวก เป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแลว้หลาย ๆ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้่างกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรือแสบรอ้นได้  น าท่าน ผ่านชมและ
ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครงันกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de 
Meuron  เดนิตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามใหเ้อือ้อ  านวยตอ่สิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ท่ี
นั่ง ใชจ้ดัพธีิเปิด-ปิดการแขง่ขนัโอลมิปิก2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกับ “รงันก”ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม ้เพดาน
และผนงัอาคารท่ีท าดว้ยวสัดโุปรง่ใส อัฒจันทรมี์ลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดคูลา้ยกับพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่น



 

  8 ปักกิ่ง พระราชวงัหลวง ก าแพงหม่ืนลี ้ชมสวนดอกไม ้5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                    [GQ1PEK-TG006] 

 

อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน ้าแห่งชาติ สระว่ายน า้แห่งชาติ สรา้งขึน้เหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน า้
ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท าเป็นโครงรา่ง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือให้
ดเูหมือนน า้ท่ีสดุ และใชเ้ทคโนโลยีจากงานวจิยัของนกัฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ทีพั่ก โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
วัดลามะ-ศูนยผ์ลิตภัณฑย์างพารา – ช้อปป้ิงตลาดหงเฉียว – ปักก่ิง (สนามบิน 
ปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG615 :17.25 – 21.00 น.)) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเขา้ชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานท่ีมีความวจิิตรและไดร้บัการบรูณะอย่างยอดเย่ียมท่ีสดุในปักกิ่ง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนักท่ีประทับของจักรพรรดิหย่งเจิน้  หรือองคช์ายส่ีผูเ้ป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่ง
ราชวงศช์ิง ตอ่มาตัง้แตช่่วงกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ท่ีน่ีไดก้ลายป็นศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนิกายมหายาน และศิลปะ
แบบธิเบต นมสัการพระศรีอารยเมตไตรท่ีงดงามและสงูถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไมจ้ันทนเ์พียงชิน้เดียว 
ซึ่งประดษิฐานอยู่ภายในศาลาหม่ืนสขุ วา่นฟู่ เก๋อ   น าท่านเขา้ชมศนูยส์นิคา้ ผลิตภัณฑจ์ากยางพารา เป็นในลกัษณะสินคา้
ท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสนิคา้เพือสขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภณัฑ ์  

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพเิศษ สุกีม้องโกล) 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้COPY แบรนดเ์นมย่ีหอ้ดงัในราคาย่อมเยาว์ ทั้งกระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

21.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ : ปักก่ิง พระราชวังหลวง ก าแพงหม่ืนลี ้ชมสวนดอกไม้ 
 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี  10-14 เม.ย.63 27,900- 30,900 30,900 5,000 13,900 

วนัท่ี 11-15 เม.ย.63 28,900 31,900 31,900 5,000 13,900 

วนัท่ี 12-16 เม.ย.63 28,900 31,900 31,900 5,000 13,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ(ไม่รวมวซ่ีาจนี) 

 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 
กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี บรบิูรณ ์นบัจากวนัเดินทางกลบัคิดคา่บรกิารเพิ่ม ทา่นละ 3,000 บาท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 100000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
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    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า
มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 



 

  11 ปักกิ่ง พระราชวงัหลวง ก าแพงหม่ืนลี ้ชมสวนดอกไม ้5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                    [GQ1PEK-TG006] 

 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 
กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
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จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท า 1,800 บาท  

- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 20925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  

2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
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6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา
ประทบัรา้นท่ีแปล 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  10125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
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1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


