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New experience！ 
เจาะลกึปกักงิ ลมิรสไวนแ์ดง  

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 เรมิตน้เพยีง 29,900.- 
 

 เทยีวกําแพงเมอืงจนี...หนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลก 
 ลอ่งเรอืชมความงามของพระราชวงัฤดรูอ้น ....พเิศษแถมฟรแีตง่ชดุชาววงัหลวงถา่ยรปู ท่านละ 1 ใบ  
 ชมความงดงามและยงิใหญ ่ของพระราชวงักูง้กง…เขา้ชมหอ้งเก็บสมบัตจัิกรพรรด ิ 
 เมนูพเิศษ...อาหารกวางตุง้, สกุมีองโกล, อาหารแมนจ,ู เป็ดปักกงิ  
 ลมิรสชาตไิวนแ์ดง .... ฟรบีรันดทีา่นละ 1 ขวด 
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี12 – 16 กรกฎาคม 2561 29,900.- 
วนัท ี27 – 31 กรกฎาคม 2561 30,900.- 

วนัท ี02 – 06 สงิหาคม 2561 31,900.- 

วนัท ี16 – 20 สงิหาคม 2561 32,900.- 

วนัท ี01 – 05 กนัยายน 2561 29,900.- 
วนัท ี20 – 24 ตลุาคม 2561 33,900.- 

วนัท ี27 – 31 ตลุาคม 2561 31,900.- 

วนัท ี10 – 14 พฤศจกิายน 2561 29,900.- 

วนัท ี01 – 05 ธนัวาคม 2561 31,900.- 

 
 
 
 
 
 

เด็กอายตุาํกวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพมิทา่นละ 3,000 บาท 
ราคารวมคา่วซีา่จนีแบบเดยีว 4 วนัทําการ 

ราคานยีงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ+ คนขบัรถทา่นละ 150 หยวนตอ่ทรปิ   
*กรณีผูเ้ดนิทางตาํกวา่ 15 ทา่นเก็บทปิเพมิเป็นทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ* 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ – ปกักงิ – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสนามกฬีาวา่ยนาํ 
07.30น. คณะพรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิเคาน์เตอร ์D สายการบนิ ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ท ีคอย

ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
10.10น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกงิ โดยเทยีวบนิท ีTG 614 
15.50น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุปกักงิ สนามบนินไีดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม ่เพอืเปิดใหบ้รกิาร ตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ – ปักกงิ – ผา่นชมสนามกฬีารังนกและสนามกฬีาวา่ยนํา  ✈ 🍽 EASELF HOTEL 
OR SAME 

2 

พระราชวังฤดรูอ้น (นังเรอืชมววิ+แถมรปูทา่นละ 1 ใบ ฟรแีตง่ชดุ
โบราณ) – จัตรุัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวังกูก้ง (พเิศษเขา้ชม
หอ้งเก็บสมบตัจัิกรพรรด+ิกําแพง 9 มงักร) – พพิธิภณัฑอ์าหาร
จักรพรรต ิ(งานเลยีงแบบฮง่แต+้รวมโชวแ์มนจ)ู 

🍽 🍽 🍽 EASELF HOTEL 
OR SAME 

3 
ศนูยแ์พทยแ์ผนจนี+บวัหมิะ – สวนผลไมต้ามฤดกูาล – กําแพง
เมอืงจนี (ดา่นจหียงกวน) – ถนนหวังฝจูงิ 🍽 🍽 🍽 EASELF HOTEL 

OR SAME 

4 
กําแพงเกา่ราชวงศห์มงิ –พพิธิภณัฑผ์เีซยีะ – ตลาดหงเฉียว – 
ศนูยห์ยก – ซอยหถูง (นังรถสามลอ้ชมววิ) – ตลาดรัสเซยี 🍽 🍽 🍽 EASELF HOTEL 

OR SAME 

5 
ไรอ่งุน่ (ผา่นชม) – พพิธิภณัฑไ์วนแ์ดง+หมูบ่า้นยโุรป+แถมฟรี
บรันด ีทา่นละ 1ขวด (ปรมิาณ 100ML.) – ปักกงิ 🍽 🍽 ✈  
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2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญก่วา่แพนตากอ
นของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทเีขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการ
ออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสู่ทศิตะวันออกเพอืช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิ
สกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ชีว่ยลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อนภาย ในตัวอาคาร  
นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงปักกงิ เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี มชีอืยอ่วา่ จงิ ตังอยูท่ภีาคตะวันตกเฉียงเหนอืของทรีาบหวาเป่ย ชอืเดมิคอื จ ีสมัยชนุชวิจา้นกัว
เป็นเมอืงหลวงของแควน้ยัน สมัยราชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ชอิยันจงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตังแต่
สมัยราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจนี เคยใชช้อืจงตู ตา้ต ูเป่ยผงิและเป่ยจงิ เรมิตังเป็นเมอืง
ตังแตปี่ 1928 ปัจจบุนั แบง่เป็น 16 เขตและ 2 อําเภอ เป็นนครทขีนึตรงต่อสว่นกลาง พนืททีัวนครเป่ยจงิมถีงึ 
16,800 ตารางกโิลเมตร นครปักกงิเป็นศูนยก์ารเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการ
คมนาคมทัวประเทศจนีและก็เป็นเมอืงท่องเทยีวทมีชีอืดังทังในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกงิเป็นเขต
การปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซงึมฐีานะเทยีบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกงิไดร้ับการ
จัดตังเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษท ี20 เมอืง
ปักกงิไดพั้ฒนาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลอืเชอื มกีารเปลยีนแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนปัีกกงิมถีนนที
สลับกนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พยีงแตร่ักษาสภาพเมอืงโบราณ และยงัแสดงถงึสภาพเมอืงททีันสมัย กลายเป็นเมอืง
ใหญ่ของโลก  นําท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก สนามกีฬาโอลมิปิกรังนก
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก 
“โคลอสเซยีม” พยายามใหเ้ออือํานวยต่อสงิแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทนัีง ใชจั้ดพธิีเปิด-ปิดการ
แข่งขันโอลมิปิก2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ “รังนก”ทมีโีครงตาข่ายเหล็กเหมอืนกงิไม ้เพดานและ
ผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี 
ซงึใหก้ลนิอายงดงามแบบตะวันออก ผา่นชมสระวา่ยนําแหง่ชาต ิสระวา่ยนําแหง่ชาต ิสรา้งขนึเหนอืจนิตนาการ
คลา้ย “กอ้นนําสเีหลยีมขนาดใหญ”่ ซงึ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง 
เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พอืใหด้เูหมอืนนําทสีดุ และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจิัยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s 
Trinity Collegeทีทําใหกํ้าแพงอาคารดูเหมือนฟองนําทีเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทาน
แรงสนัสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัท ีEARSELF HOTEL OR SAME 
วนัท ี2 พระราชวงัฤดูรอ้น (รวมนงัเรอื) – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง (พเิศษเขา้ชมหอ้งเก็บ

สมบตัจิกัรพรรด+ิกําแพง 9 มงักร) – โชวแ์มนจ ู
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้น อวเีหอหยวน (นังเรอืชมววิ) ตังอยูใ่นเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียง

เหนือของกรุงปักกงิห่างจากตัวเมอืงปักกงิประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นอวเีหอหยวนเดมิเป็นสวน
ฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาไดนํ้างบประมาณของ
กองทัพเรอืมาบรูณะซอ่มแซมจนเป็นลักษณะทเีห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดว้ย ตําหนักเลอโชว่
ถัง สถานทปีระทับของพระนางฉือซไีทเฮา ตําหนักเรนิโชว่เตยีน สถานทวี่าราชการของพระนางฉือซไีทเฮา 
ภเูขาวา่นโสว้ซาน ทะเลสาบคุนหมงิ เกง๋พระหอม ตําหนักเรยีงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัด
เลาะไปตามรมิทะเลสาบคุนหมงิตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และตําหนักต่างๆ อกีมากมาย พเิศษ!!! แถมรูป
ท่านละ 1 ใบ (ฟรแีต่งชดุโบราณ)  โปรดทราบ : เนอืงจากฤดูหนาวในแต่ละปีนันทะเลสาบ อวเีหอหยวน จะ
กลายเป็นนําแข็งและไม่สามารถล่องเรอืได ้ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการนังเรอืชมววิ และยังคงเขา้เทยีว 
ชมอวเีหอหยวน ตามรายการปกต ิ
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซงึเป็นจัตรุัสทมีขีนาดใหญท่สีดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตังอยูใ่จ

กลางกรงุปักกงิ ความยาวตังแตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พนืที
ทังสนิ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็น
จัตรุัสใจกลางเมอืงทใีหญท่สีดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทมีคีวามสําคัญ ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเห
มนิทีตังอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส 
อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ารปฏวิัติ
แห่งชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝังตะวันออก นอกจากนีทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอรําลกึท่าน
ประธานเหมาและหอประตูเจงิหยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ จากนันเดนิสู่ พระราชวังกูก้ง สรา้งขนึในสมัย
จักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิ เป็นทังบา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทังสนิ 24 
พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่มีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปีมชีอืในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวัง
เดมิ มชีอืเรยีกอกีอยา่งหนงึว่า ‘จอืจนิเฉงิ’ ซงึแปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตุทเีรยีกพระราชวังตอ้งหา้ม 
เนอืงมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์ดังนันวังของบตุรแห่งสวรรค์
จงึตอ้งเป็น ‘ทตีอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งลําเขา้ไปได ้  
พเิศษ!!!! นําทา่นเขา้ชมหอ้งเก็บสมบตัจิกัรพรรด ิเป็นหอ้งทเีก็บของลําคา่ของฮอ่งเต ้ดา้นในเต็มไป
ดว้ยสงิลําคา่ อาท ิเพ็ชร จวิเวอรร์ ีเครอืงเงนิเครอืงทอง  ยงัมหียก มรกต ไขมุ่ก มงกุฎทอง งาชา้ง 
และจดุเดน่ของหอ้งนมีเีจดยห์ยก ทหีนกักวา่ 5,000 กโิลกรมั และชมความงามของกําแพง 9 มงักร 
สรา้งขนึในปี คศ. 1756  กําแพงมคีวามสุง 1.2 เมตร และยาววกวา่ 27 เมตร เป็นการแสลกัสามมติ ิ
ทําดว้ยกระเบอืงแกว้เกา้ส ีคลา้ยมงักรทวีา่ยอยูผ่นืทะเลอนักวา้งใหญ ่

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําท่านเทยีวชมพพิธิภัณฑอ์าหารจักรพรรต ิ หลังจากนัน ลมิรสอาหาร
ฮอ่งเต ้ระหวา่งรับประทานอาหาร ใหท้า่นไดช้มโชวแ์มนจ ูสมัผัสกับวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชนเผา่แมนจ ู  

  พกัท ีEARSELF HOTEL OR SAME 
วนัท ี3 ศนูยแ์พทยแ์ผนจนี + บวัหมิะ – สวนผลไมต้ามฤดกูาล – กําแพงเมอืงจนี (ดา่นจวหียงกวน) – ถนน

หวงัฝจูงิ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านชม ยาบัวหมิะ ทสีรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้นํารอ้นลวก เป็นทีพสิูจน์สรรพคุณมาแลว้หลาย ๆ 

เหตกุารณ์ทเีกดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านทีาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้ 
นําท่านแวะชมสวนผลไม ้ตามฤดูกาล เชน่ ชมสวนสตรอเบอร ีสวนเชอร ี หรอืสวนแอปเปิล หมายเหต ุ: หาก
สภาพอากาศไมเ่ออือํานวย..มผีลทําใหท้างสวนผลไมป้ระกาศปิดไมใ่หนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนื
เงนิหรอืเปลยีนแปลงรายการใดๆ ทดแทน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นกําแพงทมีป้ีอมคันเป็นชว่ง ๆ ของจีนสมัยโบราณ 

สรา้งในสมัยพระเจา้จนิซฮีอ่งเตเ้ป็นครังแรก กําแพงสว่นใหญ่ทปีรากฏในปัจจุบันสรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ 
ทังนเีพอืป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจากนันยังมกีารสรา้งกําแพงต่ออกีหลายครัง
ดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบกุฝ่ากําแพงเมอืงจนีไดสํ้าเร็จ มคีวาม
ยาวทังหมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย เชอืกันว่า หากมอง
เมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมอืงจนีได ้

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
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 นําท่านสู่ ถนนหวงัฝูจงิ ซงึเป็นศูนยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีุดของเมอืงหลวงปักกงิรวมทัง

หา้งสรรพสนิคา้ชอืดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนยก์ลางความบันเทงิมากมายทจีะสรา้งสสีันใหก้ับผูท้มีา
จับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นเีชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย 

   พกัท ี EASELF HOTEL OR SAME 
วนัท ี4 กําแพงเกา่ราชวงศห์มงิ – พพิธิภณัฑผ์เีซยีะ – ตลาดหงเฉยีว – ศนูยห์ยก – ซอยหถูง (นงัรถสามลอ้

ชมววิ) – ตลาดรสัเซยี 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 จากนันนําทา่นสู ่ประตชูยั หรอืกําแพงเกา่ราชวงศห์มงิ เรยีกเป็นภาษาจนีว่าประต ู"เตอ๋เซงิเหมนิ" ประตู

นเีมอืกอ่นใชเ้วลาฮอ่งเตเ้สด็จไปสงครามก็จะออกจากเมอืงโดยใชป้ระตูแห่งน ีสรา้งในสมัยราชวงศห์มงิ ซงึมี
อาย ุ500 กวา่ปี  พาทา่นสู ่พพิธิภณัฑผ์เีซยีะ หรอืผซีวิ หรอืปีเซยีะ ถอืเป็นสัตวเ์ทพชนดิหนงึ และเป็นลูกตัวที
เกา้ของมังกร ผเีซยีะถอืเป็นสัตวด์ุรา้ยชนดิหนงึ แบ่งเป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมยีเรยีกว่า “ผ”ี ส่วนเพศผู ้
เรยีกวา่ “ซวิ” โดยผเีซยีะตัวผูจ้ะหาทรัพย ์สว่นตัวเมยีก็เฝ้าทรัพย ์ดังนัน คนจนีจงึนยิมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู ่ทคีน
จนีเชอืว่า ผเีซยีะ สามารถนําเงนิทองและโชคลาภใหก้ับผูเ้ป็นเจา้ของและชว่ยเก็บรักษาทรัพยท์หีามาได ้นํา
ทา่นสู ่ตลาดหงเฉียว ตังอยูใ่จกลางของเมอืงปักกงิ หรอืทเีรยีกว่า ตลาดมกุหงเฉียว เนอืงจากว่า ทนีเีป็นศูนย์
กระจายสนิคา้ทเีกยีวกับมุกทใีหญ่ทสีดุในภาคเหนือของประเทศจนี และของขายอนืๆๆมากมาย ยังมอีาคาร
สํานักงาน โรงแรม รา้นอาหาร ธนาคาร และสํานักงานไปรษณียอ์กีดว้ย นําท่านแวะชมหยก ทมีคีุณภาพและมี
ชอืเสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทมีชีอืเสยีง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย จากนันนําทา่น นงัสามลอ้ชมกรงุปกักงิ เมอืงหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจนี ซงึมปีระวัตกิวา่ 3,000 ปี 

หถูง เป็นชอืเรยีก ตรอกซอกซอย สรา้งขนึในสมยัราชวงศห์ยวน (ราวศตวรรษท ี 13) มปีระวัตคิวามเป็นมาที
ยาวนาน มวีวิฒันาการและการพัฒนามาหลายรอ้ยปีแลว้ สงิปลกูสรา้งในหถูง้สว่นใหญเ่ป็นบา้นจนีแบบโบราณ
ทเีรยีกวา่ ซอืเหอยว่น เป็นลักษณะบา้นชนัเดยีวมลีานตรงกลาง และมหีอ้งอยูโ่ดยรอบทัง 4 ทศิ ทางเดนิทอียู่
ระหวา่งซอืเหอยว่นก็คอื หถูง นันเอง ทา่นจะไดนั้งรถสามลอ้ชมเมอืงโบราณ ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนใน
สมยัโบราณ **ใหท้า่นนังสามลอ้ คันละ 2 ทา่น**      นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงของ 
COPY ยหีอ้ดังมากมาย ทังกระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ และอนืๆอกีมากมาย   

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ีEASELF HOTEL OR SAME 
วนัท ี5 ไรอ่งุน่ – พพิธิภณัฑไ์วนแ์ดง + หมูบ่า้นยโุรป – ปกักงิ – กรงุเทพฯ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 นําทา่นสู ่ ไรอ่งุน่ ภายในไรจ่ะมผีูเ้ชยีวชาญ อธบิายประวัตขิองไร ่ และนําทา่นชมองุน่พันธุต์า่งๆนานาชนดิ 
หลังจากนัน นําทา่นดขูบวนการผลติไวนช์นดิตา่งๆ ทพีพิธิภณัฑไ์วนแ์ดง ใหท้า่นไดล้มิรสไวนด์า้นใน  หลังจาก
นันนําทา่นสู ่  หมูบ่า้นยโุรป  ทเีพงิสรา้งเสร็จเมอืปี 2007 ใหท้า่นไดช้มบา้นเรอืนทตีกแตง่สไตลต์า่งๆ เชน่ 
ฝรังเศส, อเมรกิา,อติาล,ีโปรตเุกส เป็นตน้ ถอืเป็นจดุชมววิและสถานทพีกัผอ่นระดบั  4A มพีนืทโีดยรวมกวา่ 
1,500 ไร ่(ทปีระกอบไปดว้ยไรอ่งุน่ โรงงานบม่ไวน ์และโรงกลันสรุา) 
พเิศษ!!! แถมฟรบีรนัด ีทา่นละ 1ขวด (ปรมิาณ 100ML) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
17.05น. อําลากรงุปักกงิ เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 615 
21.15น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New experience เจาะลกึปกักงิ ลมิรสไวนแ์ดง 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (GO1PEK-TG001) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางอายตุํา
กวา่ 20 ปี  

(เสรมิเตยีง) 

ผูเ้ดนิทางอายุ
ตาํกวา่ 20 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

วนัท ี12 – 16 ก.ค. 61 29,900 32,900 32,900 6,500 11,400 
วนัท ี27 – 31 ก.ค. 61 30,900 33,900 33,900 6,500 12,400 
วนัท ี02 – 06 ส.ค. 61 31,900 34,900 34,900 6,500 13,400 
วนัท ี16 – 20 ส.ค. 61 32,900 35,900 35,900 6,500 14,400 
วนัท ี01 – 05 ก.ย. 61 29,900 32,900 32,900 6,500 11,400 
วนัท ี20 – 24 ต.ค. 61 33,900 36,900 36,900 6,500 15,400 
วนัท ี27 – 31 ต.ค. 61 31,900 34,900 34,900 6,500 13,400 
วนัท ี10 – 14 พ.ย. 61 29,900 32,900 32,900 6,500 11,400 
วนัท ี01 – 05 ธ.ค. 61 31,900 34,900 34,900 6,500 13,400 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณีทมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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*** ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่จนีแบบเดยีว 4 วนัทําการ  ทา่นละ 1,500 บาท *** 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 150 หยวนตอ่ทรปิ *** 

*กรณีผูเ้ดนิทางตาํกวา่ 15 ทา่นเก็บทปิเพมิเป็นทา่นละ 200หยวน/ทรปิ* 

*** ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขนึอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร *** 

*** อายุตาํกวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพมิจากราคาทวัร ์ 3,000 บาท *** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทรีะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 
รา้นผา้ไหม ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า 
ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทงัสนิ 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง เพอื

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ังหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป – กลับ ชนัประหยดั  
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (พาสปอรต์ไทย) แบบเดยีว 4 วันทําการ 1,500 บาท  

       7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิยกกระเป๋าสมัภาระของพนักงานโรงแรม 
8. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขับรถ ท่านละ 150 หยวนต่อทรปิ ในกรณีทผีูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน เก็บเพมิ

ทา่นละ 50 หยวนเป็นทา่นละ 200 หยวนต่อทรปิ 
 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอนืๆทีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมีสงิผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครงั มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
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-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
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5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 

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

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสูงขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

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

   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน     จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 

ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่      ไมเ่คย       เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่     ไมเ่คย       เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


