


  1 ปักกิ่ง ก ำแพงเสียดฟำ้ วงัตอ้งหำ้ม 5 วนั 3 คืน โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชน่ำ  [GQ1PEK-CA001] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจีหยงกวน |พระรำชวงักูก้ง | พระรำชวงัฤดรูอ้น | หอฟำ้เทียนถำน 
เป็ดปักก่ิงโต๊ะละ2 ตวั | บฟุเฟตป้ิ์งยำ่งเจงกิสข่ำน 

 
 

  

 

 

 

 

  

ปักกิง่ ก ำแพงเสียดฟ้ำ วังต้องหำ้ม 5วัน 3 คนื 

เดนิทำง กุมภำพันธ ์–มถุินำยน 2563 

 

 

 

 

รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง 16,900.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมิู) (CA980 : 01.00-06.20) 
วนัท่ี 2. ปักก่ิง (สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์)– จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง –วดัลำมะยงเหอกง  
          -กำยกรรมปักก่ิง  
วนัท่ี 3. ศนูยไ์ขม่กุ – พระรำชวงัฤดรูอ้น – ศนูยผี์เซียะ ––หอฟำ้เทียนถำน- Beijing 3D Gallery -ถนนหวงัฝู่ จ่ิง 

วนัท่ี 4. ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหิมะ-ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจวีหยงกวน-ศนูยห์ยก-ผำ่นชมสนำมกีฬำรงันกและสระวำ่ยน ำ้  
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20) 

 
22.00 น. 

คณะพรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภมูิ ประต ู9 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบินแอรไ์ชนำ่ โดยมีเจำ้หนำ้ท่ี คอยใหก้ำร
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงใหก้บัทกุทำ่น 

วันที2่ 
ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน – 
พระรำชวังกู้กง – วัดลำมะยงเหอกง-กำยกรรมปักกิ่ง  

01.00 น. ออกเดินทำงสู ่เมืองปักก่ิง  โดยเท่ียวบินที่ CA980 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.20 น. เดินทำงถึง สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์ กรุงปักก่ิง สนำมบินนีไ้ดเ้ปิดสว่นขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิด

ใหบ้ริกำร ตอ้นรบักีฬำโอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  
สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนของ สหรฐัอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนัก
เดินทำงท่ีเขำ้ถึงจิตใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสูทิ่ศตะวนัออกเพื่อ
ช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ต่ติดสกำยไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ท่ีช่วยลดปริมำณก๊ำซ
คำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร น ำทำ่นผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  
น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูต่วั เมืองปักก่ิง เมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีน มีช่ือย่อว่ำ จิง นครปักก่ิงเป็นศูนย์
กำรเมืองวฒันธรรม วิทยำศำสตร ์กำรศกึษำ ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่ง
ของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเทำ่กบัมณฑล หลงัจำกปักก่ิงไดร้บักำรจัดตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชน
จีนในปี 1949 ปัจจุบนันีปั้กก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตกึสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึง
สภำพเมืองท่ีทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติ่มซ ำ 
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 น ำทำ่นเดินทำงสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรสัท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตุรสัเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจ
กลำงกรุงปักก่ิง ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ี
ทัง้สิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุประชำกรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรุสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจัตุรสั
ใจกลำงเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอันเหมินท่ี
ตัง้อยูท่ำงทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสำธงกลำงจัตุรสั อนุสำวรียว์ีรชน
ใจกลำงจัตุรสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวันตกของจัตุรสั ตลอดจน พิพิธภณัฑก์ำรปฏิวัติแห่งชำติและ
พิพิธภณัฑป์ระวติัศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก  นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้งัมีหอร  ำลกึท่ำนประธำนเหมำ
และ หอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรอื เฉียนเหมิน  

 

 
 น ำท่ำนเดินสู่ พระรำชวังกู้กง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มิง เป็นทัง้บำ้นและชีวิตของ

จกัรพรรดิในรำชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ท่ีมีประวติัศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี 
มีช่ือในภำษำจีนวำ่ ‘กูก้ง’  หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรยีกอีกอยำ่งหนึ่งว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงั
ตอ้งหำ้ม’  เหตุท่ีเรียกพระรำชวงัตอ้งหำ้มเน่ืองมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสรำ้งวงัว่ำ จักรพรรดิเปรียบเสมือน
บุตรแหง่สวรรค ์ดงันัน้วงัของบุตรแหง่สวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมัญไม่สำมำรถลว่งล  ำ้เขำ้ไป
ได ้

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
 น ำท่ำนเขำ้ชม วัดลำมะ ยงเหอกง สถำนท่ีมีควำมวิจิตรและไดร้บักำรบูรณะอย่ำงยอดเยี่ยมท่ีสุดในปักก่ิง 

สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดิมเคยเป็นต ำหนกัท่ีประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจิน้ หรอืองคช์ำยสี่ผูเ้ป็นพระรำชบิดำ
ของจกัรพรรดิเฉียนหลงแหง่รำชวงศชิ์ง ตอ่มำตัง้แตช่่วงกลำงศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มำ ท่ีน่ีไดก้ลำยป็นศูนยก์ลำง
ของศำสนำพทุธนิกำยมหำยำน และศิลปะแบบธิเบต นมสักำรพระศรีอำรยเมตไตรท่ีงดงำมและสงูถึง 23 เมตร 
โดยเช่ือกนัวำ่เป็นงำนแกะสลกัจำกไมจ้นัทนเ์พียงชิน้เดียว ซึ่งประดิษฐำนอยูภ่ำยในศำลำหม่ืนสขุ วำ่นฟู่ เก๋อ 
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 น ำทำ่นชม กำยกรรมปักก่ิง กำรแสดงโชวก์ำยกรรมท่ีต่ืนเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักก่ิงเป็น

กำรแสดงผสมผสำน ทัง้หวำดเสียวและต่ืนเตน้ หลำกหลำยชุดกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป โชว์
ควำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น เช่น โชวห์มนุจำน โชวค์วงสิ่งของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้ 

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักก่ิงโต๊ะละ 2 ตัว ) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที ่3 
ศูนยไ์ข่มุก – พระรำชวังฤดูร้อน – ศูนยผี์เซียะ – Beijing 3D Gallery -หอ
ฟ้ำเทยีนถำน-ถนนหวังฝู่จิง่ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
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น ำท่ำนไดเ้ลือกซือ้ผลิตภณัฑจ์ำก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดบัจำกไข่มุก ครีมไข่มุก ผง
ไขม่กุ เป็นตน้ น ำทำ่นชม พระรำชวงัฤดูรอ้น “อวีเ้หอหยวน” ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของกรุงปักก่ิงเป็นพระรำชอุทยำนท่ีมีทัศนียภำพท่ีสวยงำมมำกแห่งหนึ่ง มีเนือ้ ท่ีทั้งหมด 290 เฮกต้ำร ์
ประกอบดว้ยเนือ้ท่ีท่ีเป็นน ำ้ 3 สว่น เนือ้ท่ีท่ีเป็นดิน 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน” และ
ทะเลสำบ “คุนหมิงหู” บนเขำว่ำนโซ่วซำนไดส้รำ้งวิหำร ต ำหนกั พลบัพลำ และเก๋งจีนอันงดงำมไวห้ลำยรูป
หลำยแบบตัง้อยูล่ดหลั่นรบักนักบัภมิูภำพ ท่ีเชิงเขำมีระเบียงทำงเดินท่ีมีระยะทำงไกลถึง 728เมตร ลดัเลำะไป
ตำมรมิทะเลสำบคนุหมิง ในทะเลสำบคนุหมิงมีเกำะเลก็ๆ เกำะหนึ่ง มีสะพำน 17 โคง้อนัสวยงำมเช่ือมติดกบัฝ่ัง
ทั่วทัง้อุทยำนจดัไวไ้ดส้ดัสว่นงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณข์องศิลปะในกำรสรำ้งอุทยำนของ
จีน 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ตเ์จงกิสข่ำน) 
 น ำทำ่นเขำ้ชม ศูนยผี์เซียะ เครื่องรำงน ำโชคตำมควำมเช่ือของชำวจีน คุณสมบติัหรือคุณประโยชนข์องเทพป่ี

เซียะ หรอืผีซิ่วนัน้ ในอดีตถือวำ่เป็นควำมลบัท่ีรูก้นัภำยในของคนชัน้สงูของจีน วำ่เป็นเทพเรยีกทรพัย ์และขบัไล่
สิ่งอปัมงคลชั่วรำ้ย จำกนัน้น ำท่ำนสู ่Beijing 3D Gallery เพื่อชมพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมงำนศิลปะแบบ 3 มิติ ท่ี
ทำ่นสำมำรถถ่ำยรูปเสมือนอยูใ่นภำพจ ำลองเหตกุำรณน์ัน้ๆ ได ้   

หมำยเหต ุ:  กรณี Beijing 3D Gallery ประกำศปิด ไม่ใหเ้ขำ้ชม.. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนเป็น  เท่ียว
พิพิธภณัฑห์ุน่ขึผ้ึง้แทน ** 
น ำทำ่นเดินทำงสู ่หอฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยู่ทำงทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึ่ง
จกัรพรรดิแหง่รำชวงศห์มิง และ รำชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำ ในระยะยำ่งเขำ้ฤดหูนำวถึงเดือนอำ้ยตำม
จันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงท่ีนั่นเพื่ อใหก้ำรเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม 
ประกอบดว้ยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนกัหวงฉงอ่ีและลำนหยวนชิว เป็นตน้  
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำร  
 น ำท่ำนสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนยก์ลำงส  ำหรบักำรช้อปป้ิงท่ีคึกคักมำกท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้

หำ้งสรรพสนิคำ้ช่ือดงัตำ่งๆ และรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศูนยก์ลำงควำมบนัเทิงมำกมำยท่ีจะสรำ้งสีสนัใหก้ับผูท่ี้มำ
จบัจ่ำยบนถนนคนเดินแหง่นีเ้ชิญทำ่นอิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

 

 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที ่4 
ศูนยผ์ลิตภัณฑบั์วหมิะ-ก ำแพงเมืองจนีด่ำนจวีหยงกวน-ศูนยห์ยก-ผ่ำนชม
สนำมกีฬำรังนก  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำทำ่นชม ศูนยผ์ลิตภณัฑบ์ัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในกำรแกแ้ผลไฟไหมน้ ำ้รอ้นลวกเป็นท่ีพิสจูนส์รรพคุณมำแลว้

หลำยๆ เหตกุำรณท่ี์เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้ำ่งกำยสำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบรอ้นได ้ น ำ
ทำ่นเดินทำงสู ่ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน เป็นก ำแพงท่ีมีปอ้มคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบรำณสรำ้งใน
สมยัพระเจำ้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงสว่นใหญ่ท่ีปรำกฏในปัจจุบนัสรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พื่อ
ปอ้งกนักำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติรก์หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ดว้ยกันแต ่
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ภำยหลงัก็มีเผำ่เรร่อ่นจำกมองโกเลยีและแมนจูเรยีสำมำรถบุกฝ่ำก ำแพงเมืองจีนไดส้  ำเรจ็มีควำมยำวทัง้หมดถึง 
6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลำงดว้ย เช่ือกันว่ำ หำกมองเมืองจีนจำก
อวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนได ้

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร   

 จำกนัน้แวะชม ร้ำนหยก ท่ีมีคุณภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก 
หรอืผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสยีง น ำทำ่น ผำ่นชมและถ่ำยรูปหนำ้สนำมกีฬำโอลิมปิกรงันก สนำมกีฬำโอลิมปิก
รงันกออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดังของโลก 
“โคลอสเซี่ยม” พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยต่อสิ่งแวดลอ้ม ในสนำมจุได ้91,000 ท่ีนั่ง ใชจ้ัดพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขนั
โอลมิปิก 2008 มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกบั “รงันก” ท่ีมีโครงตำขำ่ยเหลก็เหมือนก่ิงไมเ้พดำนและผนงัอำคำรท่ี
ท ำดว้ยวสัดโุปรง่ใส อฒัจนัทรมี์ลกัษณะรูปทรงชำมสีแดงดูคลำ้ยกับพระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่นอำย
งดงำมแบบตะวนัออก ผำ่นชมสระวำ่ยน ำ้แหง่ชำติสระวำ่ยน ำ้แหง่ชำติ สรำ้งขึน้เหนือจินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ำ้
สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนท ำเป็นโครงรำ่ง เนน้ใชพ้ลงังำน
แสงอำทิตยเ์พื่อใหด้เูหมือนน ำ้ท่ีสดุและใชเ้ทคโนโลยีจำกงำนวิจยัของนกัฟิสกิสจ์ำก Dublin’s Trinity College ท่ี
ท  ำให้ก ำแพงอำคำรดูเหมือนฟองน ำ้ ท่ีเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนจำก
แผน่ดินไหวได ้ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที ่5 
ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง - ผลิตภัณฑย์ำงพำรำ – ช้อปป้ิงตลำด
รัสเซีย –ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่ง  แคปิตอล แอร์พอร์ท)–กรุงเทพฯ
(CA979/19.35 – 23.40) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
  น ำทำ่นสู ่ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินท่ีมีขนำดใหญ่และดีงำมท่ีสดุใน

กรุงปักก่ิงคำ่ อยูท่ำงทิศเหนือของพระรำชวงัตอ้งหำ้ม ทัง้สองขำ้งทำงกวำ่ 800 เมตรเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำย 
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มีทัง้รำ้นเสือ้ผำ้ เครื่องประดบั ขำ้วของเครื่องใชท้กุอยำ่ง รำ้นกำแฟ ผบั บำร ์รำ้นอำหำร  จำกนัน้น ำท่ำนแวะชม 
ศูนยผ์ลิตภัณฑย์ำงพำรำ เป็นสินคำ้ของใชต้่ำงๆในบำ้นท่ีท ำมำจำกผลิตภณัฑย์ำงพำรำ ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้
สนิคำ้ตำมอธัยำศยั  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร   (เมนูพิเศษ  สุกีม้องโกล) 
 น ำทำ่นสู ่ตลำดรัสเซีย ใหท้ำ่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสนิคำ้ตำ่งๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และ

อ่ืนๆ อีกมำกมำย ตำมอธัยำศยั 
 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นสู ่สนำมบินปักก่ิง แคปิตอล แอรพ์อรท์ 

19.35 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  CA979 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.40 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนำมบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

อัตรำค่ำบริกำร : ปักก่ิง ก ำแพงเสียดฟ้ำ วังต้องหำ้ม 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินแอรไ์ชน่ำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดีย่ว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 20-24 ก.พ.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี  06-10 มี.ค.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 13-17 มี.ค.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 20-24 มี.ค.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 10-14 เม.ย.63 24,900.- 27,900.- 27,900.- 4,000.- 9,900.- 

วนัท่ี 11-15 เม.ย.63 24,900.- 27,900.- 27,900.- 4,000.- 9,900.- 

วนัท่ี 23-27 เม.ย.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี30 เม.ย.-04 พ.ค.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 08-12 พ.ค.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 14-18 พ.ค.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 21-25 พ.ค.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 12-16 มิ.ย.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 19-23 มิ.ย.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 



  9 ปักกิ่ง ก ำแพงเสียดฟำ้ วงัตอ้งหำ้ม 5 วนั 3 คืน โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชน่ำ  [GQ1PEK-CA001] 

 

วนัท่ี 25-29 มิ.ย.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
รำคำเดก็ทำรก(อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทำงกลับ) ท่ำนละ 5,900.- รำคำนี้รวมรำยกำรทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีำจนี) 

 

รำคำนี้ไม่รวมค่ำวีซ่ำเดี่ยว ทำ่นละ 1,800 บำท 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทำ่น/ทริป 
กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี บรบูิรณ ์นบัจากวนัเดนิทางกลบัคิดค่าบรกิารเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท 

 
อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทำงไทยเทำ่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขกำรใหบ้ริกำร 

1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหนำ้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรนัตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ
คำ่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจำกคำ่ตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดินทำงได้           
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดินทำง (ไม่มีหวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไม่ออกเดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ (สองทำ่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4.  คำ่อำหำรและเครื่องด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  คำ่รถรบัสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  คำ่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 

2. คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซำ่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท ำกำร ทำ่นละ 1,800 บำท 

3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ในกรณีท่ีน ำ้หนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 20 
กิโลกรมั/ทำ่น 1 สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 

4. คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง 
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5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องด่ืม , ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำ
โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 

6. คำ่อำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำติหรอืคนตำ่งดำ้ว 
8. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

 

หมำยเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อำจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 

เหตกุำรณไ์ม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบติัเหตุ, 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หำกทำ่นยกเลกิก่อนรำยกำรทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคำ่บรกิำรท่ีทำ่นไดช้  ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีคิ้ดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตั๋วเครื่องบินตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำรบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  ำหรับ
คำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบรษิัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ชำ้ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้  
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10. ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส ำหรับผู้ทีมี่ควำมประสงคต์้องกำรขอยื่นวีซ่ำเดี่ยว 
เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ที่ถือพำสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซำ่เด่ียวคำ่บรกิำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,800 บำท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสอืเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบูรณไ์ม่ช ำรุด 
2. หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส  ำหรบัประทบัตรำวีซำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดขำ้รำชกำร 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทำ่นัน้ก่อนกำรสง่เอกสำรยื่นวีซำ่ 
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
5. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส ำเนำสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสอือนญุำตใหเ้ดินทำง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  ำงำน 

ญำติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ท่ีท ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำใหข้อ้มูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เลม่ท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้ก่อนยื่นวีซำ่ ดงันัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยำ่งนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 
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8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำร
ท ำวีซำ่ทำ่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเวน้วีซำ่ในรำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทำงชำวตำ่งชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 
 - หำกไม่ไดท้  ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำหนังสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณีทีท่ำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิ่ม 5,500 บำท  
2.  หนงัสอืเดินทำงของคนตำ่งชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม  1,900 บำท 

ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนตินำ่(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พำสปอรต์ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส  ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และ
ตรำเขำ้-ออกอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
2.รูปถ่ำยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
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4. หนงัสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำ

ประทบัรำ้นท่ีแปล 
 
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยื่นท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร  ์
 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
ยื่นวีซำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มทำ่นละ  1,125 บำท  
 
[ต่ำงชำตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้ำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้] 

 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทตูจีนอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยื่นวีซ่ำโดย
ไม่แจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึ่งทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจรงิ 
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**สถำนทตูจีนมกีำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สำมำรถตดิตอ่ท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 
** ถำ้เอกสำรส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เครง่ครดั) 


