
     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CNTG79: ปกักิง่ SNOW WORLD ก ำแพงเมอืงจนี อำบน ำ้แร ่5วนั3คนื 

❄ ตอ้นรบัฤดหูนำว Winter Beijing Snow World 1 ปีมเีพยีงคร ัง้!!! 

❄ มหำนครปกักิง่ ชมก ำแพงเมอืงจนี “1 ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

❄ ชมกำยกรรมปกักิง่ “สดุยอดโชวช์ือ่ดงัระดบัโลก”  

❄ จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระรำชวงักูก้ง หอฟ้ำเทยีนถำน พระรำชวงัฤดรูอ้น   

❄ นมสัองคเ์จำ้แมก่วนอมิกูถ๋ำ่ เจำ้แมก่วนอมิปำงยนื ประดษิฐำนกลำงแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ  

❄ อสิระชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝจู ิง่ ,ตลำดรสัเซยี,ถนนโบรำณเฉยีนหมนิ 

❄ เช็คอนิสดุอนิเทรน รำ้นสตำรบ์คั ใหญส่ดุอนัดบั 2 ของจนี 

❄ พเิศษ>Buffet Chekiskan พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้,เป็ดปกักิง่,สกุีส้มนุไพร,อำหำรแตจ้ ิว๋ 

❄ บนิตรงสู ่ปกัก ิง่ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS 

❄ พกัโรงแรมระดบั 4ดำว >ปกักิง่ 2คนื>โรงแรมน ำ้แร ่1คนื  **รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่วซีำ่** 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่
รำคำเด็ก 

อำย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อำย ุ0-2 ปี พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

13-17 ธ.ค.62 17,888 
 

20,888  

 
 

Infant  
6,000฿ 

ไมร่วมคำ่วซี่ำ 
 

4,500 
 

25 

20-24 ธ.ค.62 17,888 
 

20,888 4,500 25 

27-31 ธ.ค.62 19,888 
 

22,888 4,500 25 

10-14 ม.ค.63 17,888 
 

20,888 4,500 25 

31 ม.ค.-4 ก.พ.63 17,888 
 

20,888 4,500 25 

7-11 ก.พ.63 17,888 
 

20,888 4,500 25 

14-18 ก.พ.63 17,888 
 

20,888 4,500 25 



     

21-25 ก.พ.63 17,888 
 

20,888 
 

4,500 25 

28 ก.พ.-3 ม.ีค.63 17,888 
 

20,888 
 

4,500 
25 

6-10 ม.ีค.63 17,888 
 

20,888 
 

4,500 25 

13-17 ม.ีค.63 17,888 
 

20,888 
 

4,500 25 

 
 

วนัทีแ่รก:    ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู-ิกรงุปกักิง่  
21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประต ู1 เคำเตอรเ์ช็คอนิ

สำยกำรบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบ

จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

23.50 น. เดนิทางสู ่กรงุปกักิง่ สำธำรณรฐัประชำชนจนี โดยสำยกำรบนิTHAI AIRWAYS เทีย่วบนิทีT่G674 

 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีส่อง:     ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-หอฟ้ำเทยีนถำน - กำยกรรมปกักิง่                                                                                          
                                                                                                                                                                                  อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น                                                          

05.30 น.  เดนิทางถงึ กรงุปกักิง่ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1ชม.) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดนิทางสู่ศูนยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัสที่

ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม่ สถานที่จัด

งานพธิเีฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพือ่เป็น

ทีร่ะลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา ประชาคม และ หอระลกึประธาน
เหมาเจ๋อตุง จากนั้นน าท่านผ่านประตูเขา้สู่นครโบราณ หรือ 

พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง สถานทีว่่าราชการและทีป่ระทับของ

จักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชงิ ชม

โบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งทีท่รงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร ชมหมู่

อาคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน 

หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผ่ของพระนาง  ซสูไีทเฮา จากนัน้ ผำ่นชมดำ้น
นอกของโรงละครแหง่ชำตปิกักิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่  

บำ่ย     น าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้ำเทยีนถำน หรือ หอบูชำฟ้ำเทยีน

ถำน สถานทีจ่ักรพรรดิใ์นราชวงคห์มงิ (ค.ศ.1368-1644) และ

ราชวงศ์ชงิ (ค.ศ.1644-1911) ใชเ้ป็นที่บูชาสักการะฟ้าดิน 

เพือ่ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล การเกษตรอุ  ดมสมบรูณ์ และ
พสกนกิรอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ภายในจะเห็นแต่ตน้สนเต็มไปหมด 

เหมอืนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ พืน้ทีม่ปีระมาณ 1700 ไร ่

ตน้สนทีป่ลูกในพืน้ทีน่ี้สว่นใหญ่มอีายุมากกว่า 100ปี บางตน้มี

อายมุากกวา่ 500 ปี  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

หลังอาหารค า่ พาชม กำยกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  

 

               

 

 

 

 

                         

   : เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่ำม:  พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก  

         องคเ์จำ้แมก่วนอมิกูถ๋ำ่-ถนนหวงัฟู่ จ ิง่               อำหำรเชำ้ ,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                         



     

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปชม พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน อทุยาน

ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 ปีกอ่น ชม

ทะเลสาบคุนหมงิทีขุ่ดขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีป่ระทับของ

พระนางซูสไีทเฮาและจักรพรรดกิวางสู ชมระเบยีงกตัญญแูละ

เรือหนิอ่อน แวะชม โรงงำนไข่มุกน ำ้จดื ที่เพาะเลี้ยงใน

ทะเลสาบ ปัจจบุนัประเทศจนีสามารถผลติเพือ่สง่ออกไปขายทั่ว

โลกไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่

ผลติไขม่กุน ้าจดืรายใหญ่ที่  สดุในเวลานี้ ให ้ ท่านไดม้โีอกาส
เลอืกซือ้ไขม่กุ ครมีบ ารงุผวิไขม่กุธรรมชาตทิีเ่หมาะกับทุกสภาพ

ผวิ  เพือ่บ ารงุผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปลง่ปลั่งและขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาต ิ แวะผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ย
การนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผน

โบรำณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั ้งแต่อดีตถึง

ปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับ

ฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ Buffet 

Chenkiskan  BBQ ซฟีู้ ด   

ผ่านชม สนำมกฬีำโอลมิปิก สนามกฬีาหลักทีใ่ชใ้นการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้น 2008 ซึง่มีชื่อเล่นว่า รงันก เนื่องจาก

รูปแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เริม่กอ่สรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 2546 

สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & 

DeMeuron และสถาบนัออกแบบสถาปัตยกรรมจนี (China Architecture Design Institute) มขีนาดความจ ุ

1 แสนทีน่ั่ง อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดรสัเซยี ซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตัง้อยู่

ภายใน บรเิวณทีต่ัง้ของสถานทูตนานาชาต ิมรีา้นคา้กว่า 300 รา้นตัง้เรยีงรายไปตามสองขา้งถนน ไมว่่าจะ

เป็น ผา้ไหม, เสือ้ผา้ , งานฝีมอื , เครือ่งหนัง , ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ในราคาขายปลกีและส่ง น าท่านแวะ

พพิธิภณัฑผ์ซีวิ หรอื ป่ีเซีย๊ะ ถอืเป็นสตัวเ์ทพชนดิหนึง่ และเป็นลูกตัวทีเ่กา้ของมังกร ผซีวิถอืเป็นสตัวด์ุ

รา้ยชนดิหนึง่ แบ่งเป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมยีเรยีกว่า “ผ”ี สว่น

เพศผูเ้รียกว่า “ซวิ” โดยผีซวิตัวผูจ้ะหาทรัพย ์สว่นตัวเมยีก็เฝ้า

ทรัพย ์ดังนัน้ คนจนีจงึนิยมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู่ ทีค่นจนีเชือ่ว่า ป่ี

เซี๊ยะ สามารถน าเงนิทองและโชคลาภใหก้ับผูเ้ป็นเจา้ของและ

ชว่ยเก็บรักษาทรัพยท์ีห่ามาได ้ทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืท าธรุกจิ 

สามารถเชา่ “ผชีวิ” เพือ่น าไปตัง้เป็นเครือ่งรางของมงคลกบับา้น 

หา้งรา้น และกจิการของท่าน  น าท่านนมัสการ องคเ์จำ้แม่
กวนอมิกู๋ถำ่ เจา้แม่กวนอมิปางยนื ประดษิฐานกลางแจง้ทีใ่หญ่
ที่สุด อยู่ภายในสวนกู๋ถ่ากงหยวนหรือสวนวัดเก่า อดีตพื้นที่

ภายในสวนแห่งนี้เคยเป็นวัดเกา่สมัยราชวงศห์มิง จากหลักฐานที่

บันทกึไวร้าวๆ  เมื่อ 470 กว่าปีก่อน ส่วนองค์พระแม่กวนอมิ

ประดษิฐานเมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552  ค่าใชจ้่ายในการ

กอ่สรา้ง รวม 3,000 ลา้นหยวน บนเนื้อที ่836 ไร่ ภายในอทุยาน

ม ีเจดยีแ์ปดเหลีย่มเกา้ชัน้ ฐานสรา้งในปีหมงิเจยีจิง้ 1538 กอ่ตัง้

ขึน้ในราชวงศห์มงิ (เพือ่บชูาพระวญิญาณของผูเ้สยีชวีติ) ดา้นหนา้ของเจดยีเ์รยีกว่าวัดส่งเสรมิดวงชะตา

ชวีติ ปลายราชวงศห์มงิและไดรั้บการสรา้งใหมจ่วบจนปัจจุบันจากนัน้เดนิทางสู ่ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ แหล่งช็อป

ป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงปักกิง่ มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่เรยีงรายสองขา้งถนน รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้น

หนังสอื ครบครัน พาท่านจับจ่ายกัน  อย่างเพลดิเพลนิอย่างยิง่ ส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมดังราคา
ตายตัวตอ่รองไมไ่ด ้และยงัมรีา้นกิ๊ฟชอ้ปราคายอ่มเยาใหเ้ลอืกซือ้  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษสกุีส้มนุไพร 

: เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
 

วนัทีส่ ี:่        ก ำแพงเมอืงจนี - ลำนสก ีหรอื พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ ิ- โรงแรมแชน่ ำ้พรุอ้น 

                                                                                                        อำหำรเชำ้ ,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                              



     

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปชมความยิง่ใหญข่อง ก ำแพงเมอืงจนี (ดำ่นจี
ยงกวน) ทีถ่อืว่าเป็นด่านทีส่วยทีส่ดุของก าแพงเมอืงจนี ท่านจะ
ไดเ้ห็นสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกในยุคกลำง มรีะยะทาง
ยาวกวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและ
ใชเ้วลาสรา้งนานทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีาร
เกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยังมแีรงงานจากพวกนักโทษผู ้
ซ ึง่ถกูโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหล่านี้ตอ้งท างานใน
ถิน่ทรุกนัดารทา่มกลางอณุหภมูเิลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสใน
ฤดูรอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดูหนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ 

เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกนิหรือถูกยักยอกน าไปขาย 
คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย รา่งถกูฝังอยูใ่ตก้ าแพง ก าแพงเมอืง
จีนจงึไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพทีย่ำวทีสุ่ดใน
โลก” รวมๆ แลว้มีระยะทางยาวกว่า 50,000 กโิลเมตร ซึง่
สามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง 
ก าแพงเมอืงจนีถูกสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มกีาร
แพ็คดนิไวร้ะหว่างไมแ้ผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสื่อทอ
บรเิวณใกลก้รุงปักกิง่ ก าแพงเมอืงจนีถูกสรา้งโดยใชห้นิออ่น ใน
บางสถานทีก่ าแพงถกูสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแหง่ก็ใชด้นิเผา 
ทางตะวันตกของจนี ก าแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารุดไดง้่ายกว่า ก าแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกันทุก
วันนี ้สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ  

  แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันกค็อื หยกจนี ชาวจนีมคีวาม

  เช ือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ีไ่ดม้าครอบครองท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืงสง่เสรมิใหเ้กดิ

  ความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ี อายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยกหรอืเผา่เยา้ ซ ึง่

  เป็นเครือ่งประดบัน าโชค 
 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษอำหำร

แตจ้ ิว๋ 

  เดนิทางสู ่Snow World ลานสกแีละลานกจิกรรม ชว่งหนา้หนาว 

  ซึง่จะมลีานสกแีละกจิกรรมฤดหูนาวตา่งๆใหท้า่นไดส้นุกสานเลอืก

  เล่นตามอัธยาศัย **คำ่ทวัรไ์ม่รวมคำ่อุปกรณ์เครือ่งเล่น** 

  (กรณีลำนสกียงัไม่เปิดหรือหมิะละลำยหรือยงัไมพร้อม

  ใหบ้รกิำรจะเปลยีนไป ชม พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ ิแทน 

  พิพิธภณัฑ์ที่รวบรวมงำนศลิปะแบบ3มิตทิี่ท่ำนสำมำรถ

  ถ่ำยรูปเสมือนอยู่ในภำพจ ำลองเหตุกำรณ์น ัน้ๆได้อย่ำง

  เสมอืนจรงิ) 

  แวะซือ้ยาครอบจักวาล เป่ำฟู่ หลงิ หรอื บวัหมิะ ของแท ้100% 

  ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมายชว่ยรักษาแผล  จากการโดนความรอ้นเชน่ น ้า

รอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการ  อกัเสบและเกดิหนองบองแผลทีโ่ดนลวกไดด้หีรอืจะทาเพือ่ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจาก

การตากแดดเป็น   เวลานานและชว่แกปั้ญหา สวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส  
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

เขำ้สูท่ ีพ่กัโรงแรมแชน่ ำ้พุรอ้น Flower Bay Hot spring Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

*รวมบรกิำรแชน่ ำ้พุรอ้นสว่นตวัในหอ้งพกั หำกไปแชข่ำ้งนอกช ำระเพิม่ทำ่นละ 200 หยวน* 

วนัทีห่ำ้:       ถนนคนเดนิเฉยีนเหมนิ - สตำรบ์คั - ทำ่อำกำศยำนปกักิง่-ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ
                   อำหำรเชำ้,เทีย่ง                                                                                                                   

เชำ้   อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
ถนนคนเดนิเฉียนเหมนิ ถนนชอ้ปป้ิงสายวัฒนธรรมอายุกว่า 

600ปีตัง้แตส่มยัราชวงศห์มงิและชงิใชเ้ป็นเสน้ทางเสด็จขององค์

จักรพรรดเิพือ่ไปท าพธิบีวงสรวงสวรรคแ์ละสักการะหอฟ้าเทยีน

ถานกระทั่งปีค.ศ.2008 รัฐบาลจีนไดเ้ห็นความส าคัญของถนน

เสน้นี้ และตอ้งการสนับสนุนใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วจงึไดท้ าการ

พลกิฟ้ืนบูรณะซ่อมแซมอาคารบา้นเรือนตามแบบเคา้โครงเดมิ

และเปิดเป็นย่านการคา้แหล่งใหม่เมื่อปีค.ศ.2009ที่ผ่านมา



     

ปัจจุบันถนนเฉียนเหมนิเป็นถนนคนเดนิเหมาะกับการเดนิเล่นชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอย่างมาก

เพราะรา้นคา้เปิดทัง้กลางวันและกลางคนืนอกจากนีใ้นซอยตา้จา้หลานอนัโดง่ดังยงัเป็นแหลง่รวมรา้นอาหาร

ภัตตาคารระดับประเทศทีค่ัดมาแลว้ เชน่ เป็ดปักกิง่ รา้นเนื้อแกะย่าง รา้นเนื้อ รา้นชา พรอ้มสัมผัสความ

งดงามของสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้และไดล้ิม้รสอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกทัง้แบบจนีและฟาสต์

ฟู้ดถอืเป็นถนนคนเดนิทีม่คีรบทกุรปูแบบเลยทเีดยีว น าทา่นถา่ยรปูเชค็อนิสดุชคิกบัตกึสตำรบ์คัสำขำใหญ่

ทีส่ดุในปกักิง่สตารบ์คัสท์ีไ่มเ่หมอืนใคร!การออกแบบทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ Starbucks แตกต่างจากสาขา

อืน่ๆ ทีส่ามารถมองเห็นไดเ้ฉพาะในกรงุปักกิง่  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

แวะชม รำ้นยำงพำรำ เลือกซือ้ผลติภัณฑ์ที่ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ที่นอน กระเป๋า 

รองเทา้ ฯลฯ น าทา่นเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตปิกักิง่ 

17.05 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG615 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

21.15  น. เดนิทางกลับถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

********************************************* 

**กรณีลกูคำ้ตอ้งกำรซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลำกบัเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

สิง่ทีล่กูคำ้จ ำเป็นตอ้งรบัทรำบกอ่นเดนิทำง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 

ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 

ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ

นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่จะ

เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ ือ้

ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และ

คณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมำยเหต:ุ  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง,  

สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กรณีทำ่นตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ เพือ่เดนิทำงมำ

ทีส่นำมบนิดอนเมอืง กรณุำแจง้บรษิทัฯกอ่นท ำกำรจอง   กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำกสำยกำรบนิ 

(ควำมลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง 

เนือ่งจำกสำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้วำ่ อยูน่อกเหนอืควำมควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพำณิชย ์หรอืเหตผุล

ทำงดำ้นควำมปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขำ้ใจและรบัทรำบวำ่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ย

ตำ่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

*** ออกเดนิทำงข ัน้ต ำ่  15 ทำ่น หำกเดนิทำงต ำ่กวำ่ก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ขอ

สงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรบัขึน้ของภำษนี ำ้มนัหรอืภำษใีดๆ จำกสำยกำรบนิ *** 

***กำรนบัอำยเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตำมหนำ้พำสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทำง เป็นเกณฑใ์นกำรนบัอำย*ุ** 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ปกักิง่ (PEK) – กรงุเทพฯ(BKK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า



     

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คำ่วซีำ่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊   ทำ่นละ 1,500 บำท 

กรณีใหท้ำงบรษิทัฯยืน่วซีำ่เดีย่วให ้        ทำ่นละ 2,200 บำท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท ำกำร** 

วซีำ่จนีแบบเดีย่วดว่นทำงบรษิทัฯยืน่ให ้       ทำ่นละ 3,500 บำท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท ำกำร** 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่น ้าหนัก

กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. (6.1) คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น  

    (6.2) คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์       300 บำท ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่  

7.คำ่ทวัรช์ำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่  300 หยวน (1,500 บำท) จำกรำคำคำ่ทวัรป์กต ิ
 

เง ือ่นไขในกำรจอง  มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนำ้ (การไม่

ช าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   
 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ 

เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมำยเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 

และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่ำ่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ



     

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนั

สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวซีำ่แบบกรุป๊) 

1. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ โดยทำ่นถำ่ยรปู หรอื สแกนสหีนำ้หนงัสอืเดนิทำง (หนำ้ทีม่รีปูทำ่น) แบบเต็มหนำ้

รำยละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ ำ ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมำยเหต ุ: หนังสอื

เดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ

ของทา่นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. พำสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคำ้ถอืไปที่

สนำมบนิเอง ณ วนัเดนิทำง   (หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้รำท ำวซีำ่เทำ่น ัน้!! 
ส าคัญมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



     

 

หมำยเหต ุ: วซีำ่จนีแบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร  ทำ่นละ 2,200 บำท *ทำงบรษิทัยืน่ให*้

     วซีำ่จนีแบบดว่น  2 วนัท ำกำร  ทำ่นละ 3,500 บำท *ทำงบรษิทัยืน่ให*้ 

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสำร** 
 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่ประเทศจนี (China) 
กรณุำจดัสง่เอกสำรฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลำยนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทำง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเกา่ และส าเนาหนา้วซีา่จนี 

จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถำ่ย รปูสหีนำ้ตรง ฉำกหลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ขนำด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ ำนวนทำ่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิดให ้

เห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสำรสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 -  ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 -  ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 -  ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 -  ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 

 -  ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 -  หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้ม

กับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่

ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ

ผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่

ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณี

บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

 
4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส ำหรบัยืน่วซีำ่ประเทศจนี 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก



     

ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ(ลกูคำ้ตอ้งท ำกำรยืน่วซีำ่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนำ้หลงั 



     

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุำกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น (กรอกขอ้มลูเป็นภำษำองักฤษ) 

ชือ่โปรแกรมเดนิทาง: ........................................วนัทีเ่ดนิทาง...........................จองกับบรษัิทฯ................................... 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   

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

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

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

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

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

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส .................................................... 

5. สถานภาพ        โสด         สมรส(จดทะเบยีน)         หยา่รา้ง        หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ........................... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี................................ 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี................................ 

8.ชือ่-สกลุ บดิา    ........................................................เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี................................ 

9.ชือ่-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์....................... อาชพี............................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) .................................................... ต าแหน่ง........................... 

ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั .......................................................................................................... 

ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ................................................ 

อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์............................. 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่........................................... 

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ........................................................................ 
 

 

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสำรเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


