
                 
 
 

 
 

 
 

พิชิตก ำแพงเมืองจีน สิง่มหศัจรรยข์องโลกท่ียิง่ใหญ่อลงักำร ด่ำนจวียงกวน  

ชมจตุรสัเทียนอนัเหมิน จัตุรสัแห่งประวติัศำสตรท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

พระรำชวงัตอ้งหำ้ม หรือ พระรำชวงักูก้ง มหำรำชวงัแห่งรำชวงศห์มิงและชิง 

หอสกักำระฟ้ำเทียนถำน หอไหวฟ้้ำดินจักรพรรดิเอกลกัษณข์องเมืองจีน  

ชมโชวก์ำยกรรมปักกิง่ สุดยอดกำยกรรมอนัน่ำท่ึงช่ือดงักอ้งโลก 

ชมเมืองถวนเฉิง สกักำระพระพุทธรูปหยกขำว ต ำหนกัเฉิงกวงเต้ียน 

นัง่สำมลอ้โบรำณ ท่องย่ำนวฒันธรรม ชมเขตบำ้นเมืองเก่ำแก่ “หูถง” 

อิสระชอ้ปป้ิง ณ “ซ่ิวสุ่ยเจีย” หรือ “ตลำดรสัเซีย” สวรรคข์องเหล่ำนกัชอ้ป 

อิสระชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ถนนหวงัฝูจ่ิง ถนนคนเดินช่ือดงัใจกลำงเมืองปักกิง่ 

พระรำชวงัฤดูรอ้น “อ้ีเหอหยวน” อุทยำนหลวงท่ีงดงำมท่ีสุดของเมืองจีน 

พิเศษ! เมนูเป็ดปักกิง่ และ สุก้ีมองโกล 
 

โดยสำยกำรบนิหรู THAI AIRWAYS (TG) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรนัตีพกั โรงแรมระดบั 4 ดำว ใจกลำงเมืองปักกิง่ 

ท ำเลงำม ใจกลำงแหล่งชอ้ปป้ิง CHINA WORLD MALL 

BEIJING 5 L HOTEL 



                 
 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง & อตัรำค่ำบริกำร          

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำยละเอยีดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ทำ่น 
พักเด่ียว 

เดก็ 1 ท่ำนพัก

กบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 1 ท่ำนพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่เสริมเตยีง) 

8–12 มกรำคม 2563 
ขำไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขำกลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900  10,000 27,900 26,900 

19-23 กุมภำพนัธ ์2563 
ขำไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขำกลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900  10,000 27,900 26,900 

4-8  มีนำคม  2563 
ขำไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขำกลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900 10,000 27,900 26,900 

18-22 มีนำคม 2563 
ขำไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขำกลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900 10,000 27,900 26,900 

25-29 มีนำคม 2563 
ขำไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขำกลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900 10,000 27,900 26,900 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ปักกิง่ 

                                                       

 

 

 

 

 

 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4  ประตู 2  แถว D  

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ THAI AIRWAYS (TG) พบเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทและหัวหน้ำทวัร์คอยต้อนรับและ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นในด้ำนตัว๋เคร่ืองบินและสมัภำระในกำรเดินทำง 

23.40 น. น ำทุกทำ่นลัดฟ้ำสู่เมืองปักกิ่ง โดยเทีย่วบนิที ่TG674 / บริกำรอำหำรรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 



                 
 
วนัท่ีสอง   ปักกิง่ – จตุัรสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงัตอ้งหำ้ม – หอสกักำระฟ้ำเทียนถำน –  

  โชวก์ำยกรรมปักกิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.20 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกรุงปักกิง่ (Beijing Capital International Airport) น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำร

ตรวจเอกสำรและสมัภำระในกำรเข้ำเมือง ปักกิง่ เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน และสำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยว

ได้กว่ำหลำยล้ำนคนต่อปี เพรำะมีเสน่ห์และกล่ินอำยของศิลปะวัฒนธรรมกระจำยอยู่ทุกที่ทั่วเมืองน่ันเอง 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร (1) 

  หลังจำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรสัเทียนอนัเหมิน (Tian An Men or Gate of Heavenly Peace) จัตุรัสที่ใหญ่

ที่สุดในโลก ต้ังอยู่ใจกลำงกรุงปักกิ่ง โดยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้ น 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุคนได้ถึง 1 ล้ำนคน 

จัตุรัสแห่งน้ีถูกสร้ำงขึ้นในปีค.ศ. 1417 สมัยรำชวงศ์หมิง มีช่ือเดิมว่ำ “เฉิงเทยีนเหมิน” ต่อมำในปีค.ศ. 1651  

สมัยจักรพรรดิซุ่นจ้ือแห่งรำชวงศ์ชิง ได้มีกำรบูรณะและเปล่ียนช่ือเป็น “เทยีนอนัเหมิน” มำจนถึงปัจจุบัน จัตุรัส

เทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคัญ อันได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ต้ังอยู่ทำงทิศ

เหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสำธงกลำงจัตุรัส อนุสำวรีย์วีรชนใจกลำงจัตุรัส 

มหำศำลำประชำคมด้ำนทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพิพิธภัณฑ์กำรปฏิวัติแห่งชำติและพิพิธภัณฑ์

ประวัติศำสตร์ชำติจีนทำงฝั่งตะวันออก นอกจำกน้ีทำงด้ำนทิศใต้ยังมีหอร ำลึกประธำนเหมำ และหอประตูเจ้ิง

หยำงเหมิน หรือเฉียนเหมิน 

 

 

 

 

 

 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินต่อไปยัง พระรำชวงัตอ้งหำ้ม หรือ พระรำชวงักูก้ง (THE FORBIDDEN CITY) ตั้งอยู่

ด้ำนหลังพลับพลำเทยีนอนัเหมิน เป็นที่ประทบัของกษัตริย์แห่งรำชวงศ์หมิงและชิง รวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ แต่

เดิมสถำนที่น้ีเคยเป็นที่ ต้ังของพระรำชวังหลวงในสมัยรำชวงศ์หยวน ต่อมำเม่ือรำชวงศ์หยวนล่มสลำยลง 

รำชวงศ์หมิงสถำปนำขึ้นมำแทนโดยจักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจำง) ทรงย้ำยเมืองหลวงจำกปักกิ่งไปต้ังที่หนำนจิง 

และมีด ำริให้ท ำกำรร้ือถอนพระรำชวังออกด้วย แต่ต่อมำในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ (พระรำชโอรสของ

จักรพรรดิหงอู่) กไ็ด้ย้ำยเมืองหลวงกลับมำต้ังที่ปักกิ่งดังเดิม และทรงมีรับสั่งให้ก่อสร้ำงพระรำชวังใหม่ขึ้นในปี 

ค.ศ. 1406 โดยใช้เวลำสร้ำงนำนกว่ำ 14 ปี ใช้แรงงำนมำกกว่ำหน่ึงล้ำนคน และใช้ช่ำงฝีมือกว่ำหน่ึงแสนคน อีก

ทั้งน ำวัสดุในกำรก่อสร้ำงช้ันดีมำจำกทั่วสำรทิศของจีน จนกลำยมำเป็นพระรำชวังต้องห้ำมอันย่ิงใหญ่แห่งน้ีใน

ที่สุด มีแผนผังเป็นรูปสี่เหล่ียมผืนผ้ำ ยำวจำกเหนือจรดใต้ 961 เมตร กว้ำง 753 เมตร มีก ำแพงวังล้อมรอบ 

ยำว 3 กโิลเมตร สงู 10 เมตร มีคูน ำ้ล้อมรอบ กว้ำง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทศิ มีป้อมหอคอยก ำแพง



                 
 

วังอยู่ 4 มุม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 724,250 ตำรำงเมตร และมีต ำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง มีกำรบูรณะ

ซ่อมแซมไปหลำยคร้ัง แต่ยังคงสถำปัตยกรรมเดิม มีควำมสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด และรักษำไว้ได้ดีที่สุด 

รวมทั้งมีประวัติที่ยำวนำนที่สดุในโลกอกีด้วย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2) 

 

 

 

 

 

 

  

 

หลังจำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ หอสกักำระฟ้ำเทียนถำน (TEMPLE OF HEAVEN) สร้ำงขึ้นเป็นคร้ังแรกในช่วงปี 1420 ซ่ึง

ตรงกับสมัยรำชวงศ์หมิง โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรก่อสร้ำงขึ้ นเพ่ือเป็นศำสนสถำนให้จักรพรรดิมำท ำพิธีกำร

บวงสรวงฟ้ำดินให้ฝนฟ้ำตกต้องตำมฤดูกำล ผลผลิตอุดมสมบูรณ์  ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้

ประชำชนแล้ว ยังเป็นกำรสืบทอดธรรมเนียมประเพณีของชนชำติจีนโบรำณอีกด้วย  ด้วยเหตุน้ีจึงท ำให้หอ

สักกำระฟ้ำเทยีนถำนได้รับกำรดูแลรักษำรวมถึงซ่อมแซมตลอดสมัยรำชวงศ์หมิงเร่ือยมำจนถึงสมัยรำชวงศ์ชิง

อันเป็นรำชวงศ์ถัดมำที่รับธรรมเนียมน้ีไว้เช่นกัน บทบำทในฐำนะสถำนที่ประกอบพิธีของหอสักกำระฟ้ำเทยีน

ถำนคงอยู่มำจนถึงช่วงปี 1918 ซ่ึงหลังกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนกำรเมืองและกำรปกครองคร้ังใหญ่ หอสักกำระ

ฟ้ำเทียนถำนจึงได้กลำยเป็นสวนสำธำรณะที่ต้อนรับประชำชนและนักท่องเที่ยวให้เดินทำงมำชมควำมงำมของ

สถำนที่แห่งน้ี และในที่สดุกไ็ด้รับกำรยกย่องจำก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (3) (พเิศษ...เมนูอำหำรสไตลก์วำงตุง้) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 หลังจำกน้ัน น ำท่ำนชมโชว์กำยกรรมสุดหวำดเสียวช่ือดังก้องโลก กำยกรรมปักกิ่ง (Beijing Acrobats) เป็น

กำรแสดงควำมสำมำรถของนักแสดงในกำรโชว์ควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำย โดยจะมีกำรแสดงหลำกหลำยชุด แต่

ละชุดกำรแสดงจะโชว์ควำมสำมำรถแตกต่ำงกันไปในหลำยๆด้ำน อำทเิช่น โชว์หมุนจำน โชว์ควงของ เป็นต้น 

แต่โชว์ที่จัดเป็นไฮไลทท์ี่สดุ คือ กำรขับมอเตอร์ไซค์หลำยๆคันวนอยู่ในพ้ืนที่จ ำกดัน่ันเอง 

 จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกัสุดสบำย โรงแรมระดบั 4 ดำว ท ำเลงำมใจกลำงเมืองปักกิ่ง เขตเมืองชั้น

เดียวกบัจัตุรสัเทียนอนัเหมินและพระรำชวงัตอ้งหำ้ม ลอ้มรอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง “CHINA WORLD 

MALL” พรอ้มมอบอิสระท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

ปักกิง่พกัที ่::  5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004 

 Tel: (+86) 10 6505 2227 

 



                 
 
วนัที่สำม     ต ำหนกัเฉิงกวงเต้ียน – รำ้นบวัหิมะ – นัง่สำมลอ้ชมเมืองหูถง – ตลำดรสัเซีย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร (4) 

 หลังจำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงสู่ ถวนเฉิง หรือ เมืองแห่งควำมกลมเกลียว เพ่ือมุ่งหน้ำสู่ ต ำหนกัเฉิงกวงเต้ียน ซ่ึง

เป็นสมบัติอนัล ำ้ค่ำของชำติ ถวนเฉิงตั้งอยู่ทำงด้ำนใต้ของสวนสำธำรณะเป๋ยไห่กงหยวน แต่เดิมมีช่ือว่ำ ต ำหนัก

เทยีนเต้ียน ต่อมำในสมัยรำชวงศ์หมิงได้มีกำรบูรณะปรับปรุงและเปล่ียนช่ือใหม่เป็น ต ำหนักเฉิงกวงเต้ียน ด้ำน

ในเป็นที่ประดิษฐำนของพระพุทธรูปหยกขำว แต่เดิมองค์พระสร้ำงขึ้ นโดยกำรแกะสลักหยกสีขำวทั้งก้อน จึงมี

ควำมประณีตละเอยีดอ่อน และเงำงำม แต่ภำยหลังสงครำมองค์พระได้รับควำมเสียหำยในส่วนแขนด้ำนขวำ จึง

ได้มีกำรบูรณะซ่อมแซมแล้วน ำมำประดิษฐำนให้ผู้คนได้เข้ำมำกรำบไหว้ ณ ต ำหนักแห่งน้ี  แล้วน ำท่ำนเดินทำง

ไปเลือกซ้ือสินค้ำประเภทยำแก้น ำ้ร้อนลวกเป่ำฟู่หลิงหรือ บวัหิมะ สมุนไพรที่ถือเป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำนที่มี

ช่ือเสียงของจีนมำอย่ำงช้ำนำน มีสรรพคุณรักษำแผลไฟไหม้, แผลน ำ้ร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, 

แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สวิอกัเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอกัเสบ, กลำก, เกล้ือน ตลอดจนโรคผิวหนังต่ำงๆ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) 

 หลังจำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนเมืองเก่ำ หูถง ซ่ึงมีควำมหมำยว่ำ ย่ำนชุมชน ตั้งอยู่บริเวณรอบทะเลสำบ

สือซำไห่ โดยน ำท่ำน นัง่สำมลอ้โบรำณชมเมืองหูถง สัมผัสบรรยำกำศของเมืองเก่ำสุดคลำสสิคและกล่ินอำย

ของวัฒนธรรมที่ยังคงควำมเป็นเอกลักษณ์ ที่แห่งน้ีเตม็ไปด้วยตรอกซอกซอยที่มีผู้คนหลำกหลำยชนช้ันอำศัยอยู่ 

อำคำรบ้ำนเรือนแต่ละหลังเป็นบ้ำนช้ันเดียวเรียงติดๆกัน สร้ำงด้วยกระเบ้ืองแบบโบรำณ ที่ยังคงลักษณะด้ังเดิม

เช่นในอดีต ทั้งยังมีเสน่ห์ควำมเป็นมิตรของคนในชุมชนที่ถึงแม้จะมีควำมแตกต่ำงด้ำนชนช้ันแต่กอ็ำศัยอยู่

ร่วมกันอย่ำงปรองดอง และยังคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี ท ำให้กำรน่ังสำมล้อเที่ยวชมย่ำนน้ีมี

เสน่ห์ชวนให้หลงไหลและเพลิดเพลิน ในปัจจุบันหลังจำกที่สำธำรณรัฐประชำชนจีนเปิดประเทศ หูถงกไ็ด้รับ

ควำมนิยมมำกขึ้นและกลำยเป็นแหล่งทอ่งเที่ยว ที่มีร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำศิลปะพ้ืนบ้ำน รวมถึงร้ำนคำเฟ่เก๋ๆให้น่ัง

จิบเครืองดื่มช่ืนชมวิถีชีวิตของคนในย่ำนน้ีอกีด้วย 

 

 

 



                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง “ซ่ิวสุ่ยเจีย” หรือ “ตลำดรสัเซีย” เรียกได้ว่ำเป็นสวรรค์ของเหล่ำนักช้อปป้ิง 

เพรำะมีสินค้ำให้เลือกหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำของแท้แบรนด์จีนหรือสินค้ำเลียนแบบแบรนด์ดัง ทั้ง

กระเป๋ำ รองเท้ำ เสื้อผ้ำ หมวก นำฬิกำ แบรนด์เนมต่ำงๆ เช่น GUCCI, PRADA, D&G รวมถึงรองเท้ำแบรนด์

ดังอย่ำง NIKE, ADIDAS และแบรนด์ช้ันน ำอื่นๆ อีกมำกมำย ไปจนถึงสินค้ำที่มีกล่ินอำยวัฒนธรรมจีน อำท ิ

ชุดชงชำ หน้ำกำกอุปรำกรจีน ภำพวำดพู่กนั ตลอดจนถึงเคร่ืองประดับ มุก ผ้ำไหม และร้ำนขำยยำจีน 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (6) (พเิศษ...เมนูเป็ดปักกิง่) 

 จำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงกลับสู่ที่พัก พร้อมมอบอสิระทำ่นพักผ่อนตำมอธัยำศัย 

ปักกิง่พกัที ่::  5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004 

 Tel: (+86) 10 6505 2227 

วนัที่สี ่ รำ้นหยก – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวียงกวน – สนำมกีฬำรงันก – ถนนคนเดินหวงัฝูจ่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร (7) 

 หลังจำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงไปเย่ียมชม “รำ้นหยก” พบกับงำนดีไซน์หยกที่ประณีต งดงำม และเป็นที่ข้ึนช่ือ

ของสำธำรณรัฐประชำชนจีนหลำกหลำยรูปแบบ อำทเิช่น ก ำไลหยก แหวนหยก เป็นต้น จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำง

ต่อไปยัง ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวียงกวน ก ำแพงเมืองจีนหรือก ำแพงหมื่นล้ีเป็นก ำแพงที่มีป้อมค่ันเป็นช่วง ๆ

ของจีนสมัยโบรำณสร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นคร้ังแรก ก ำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบันสร้ ำงขึ้น

ในสมัยรำชวงศ์หมิง ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจำกน้ันยังมีกำรสร้ำง

ก ำแพงต่ออกีหลำยคร้ังด้วยกนัแต่ภำยหลังกม็ีเผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลียและแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำก ำแพงเมือง

จีนได้ส ำเรจ็ ก ำแพงเมืองจีนนับเป็นหน่ึงในเจด็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง ซ่ึงเช่ือกันว่ำหำกมองเมืองจีนจำก

อวกำศจะสำมำรถมองเหน็ก ำแพงเมืองจีนได้ และยังเป็นก ำแพงที่ยำวที่สุดในโลก โดยในปี 2012 ส ำนักงำน

มรดกวัฒนธรรมแห่งชำติจีน ได้แถลงกำรณ์ว่ำ ควำมยำวรวมทั้งหมดของก ำแพงหมื่นล้ีคือ 21,196 กิโลเมตร 

ทอดยำวผ่ำนทั้งทะเลทรำย ทุง่หญ้ำ และ ภเูขำจำกฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของจีน มีอำยุประมำณ 2,700 

ปี ท ำให้มีหลำยส่วนของก ำแพงเมืองจีนที่ได้พังทลำยหำยสำยสูญไปแล้ว ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวียงกวนแห่งน้ี 

ถือเป็นด่ำนที่ใกล้ตัวเมืองปักกิ่งที่สดุ ทั้งยังเป็นด่ำนที่ไม่ค่อยชันมำกจึงสำมำรถเดินข้ึนลงได้อย่ำงสะดวก นกจำก

น้ีทำ่นยังสำมำรถแวะชมวัดเก่ำแก่ให้ทำ่นได้แวะชมอกีด้วย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (8) (พเิศษ...เมนูสุกี้ มองโกล) 



                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 จำกน้ันน ำทำ่น ผ่ำนชมและถ่ำยรูปบริเวณด้ำนหน้ำ สนำมกีฬำโอลิมปิกรงันก ผลงำนกำรออกแบบของสถำปนิก

ชำวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron โดยเดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” มี

จุดประสงค์เพ่ือให้เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม ภำยในสนำมสำมำรถจุได้กว่ำ 91,000 ที่น่ัง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขัน

โอลิมปิก 2008 มีลักษณะภำยนอกคล้ำยกบั “รังนก” ที่มีโครงตำข่ำยเหลก็เหมือนกิ่งไม้ เพดำนและผนังอำคำร

ท ำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชำมสีแดงดูคล้ำยกับพระรำชวังต้องห้ำมของจีน ซ่ึงให้กล่ินอำย

งดงำมแบบตะวันออก แล้วผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติที่สร้ำงขึ้ นแบบเหนือจินตนำกำรคล้ำย “ก้อนน ำ้สี่เหล่ียม

ขนำดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่ำง เน้นใช้พลังงำนแสงอำทติย์

เพ่ือให้ดูเหมือนน ำ้ที่สุดและใช้เทคโนโลยีจำกงำนวิจัยของนักฟิสิกส์จำก Dublin’s Trinity College ที่ท  ำให้

ก ำแพงอำคำรดูเหมือนฟองน ำ้ที่เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถต้ำนทำนแรงสั่นสะเทอืนจำกแผ่นดินไหว 

 

 

 

 

 

 
 

 แล้วน ำท่ำนเดินทำงสู่แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยม ถนนคนเดินหวงัฝูจ่ิง (Wangfujing Shopping Street) ได้ช่ือว่ำ

เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่น่ำต่ืนตำต่ืนใจคู่กบัเมืองปักกิ่งมำช้ำนำน ตั้งอยู่ทำงทศิตะวันออกของพระรำชวังต้องห้ำมและ

จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน ในปัจจุบันถนนหวังฝูจ่ิงได้รับกำรพัฒนำให้เป็นถนนกำรค้ำส ำคัญของเมืองปักกิ่ง แต่ยังคง

รูปแบบและกล่ินอำยของบรรยำกำศและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอำไว้  ซ่ึงนอกจำกจะเป็นแหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมและ

เป็นศูนย์รวมของร้ำนค้ำแบรนด์แนมและสินค้ำแฟช่ันแล้ว ยังมีสิ่งที่ดึงดูดควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวให้เข้ำไป

สัมผัสและทดลอง น่ันกค็ือ ถนนอำหำรแปลก ซ่ึงเป็นตรอกเล็กๆที่เต็มไปด้วยสำรพัดของแปลก อำทิเช่น 

ปลำดำว ม้ำน ำ้ ตะขำบ แมงป่อง ตัวเป็นๆเอำมำทอดให้เหลืองกรอบ รวมถึงร้ำนขำยอำหำรอื่นๆอกีมำกมำย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (9) 

 จำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงกลับสู่ที่พัก พร้อมมอบอสิระทำ่นพักผ่อนตำมอธัยำศัย 

ปักกิง่พกัที ่::  5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004 

 Tel: (+86) 10 6505 2227 

 

วนัที่หำ้    พระรำชวงัฤดูรอ้น – รำ้นผีเซ๊ียะ – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 



                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร (10) 

 หลังจำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ พระรำชวงัฤดูรอ้น หรือ พระรำชวงัอ้ีเหอหยวน พระรำชวังแห่งน้ีเป็นวังกึ่ง

อุทยำนที่สวยงำมมำก มีพ้ืนที่โดยประมำณ 2.9 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วยเนินเขำสูงประมำณ 60 เมตร มี

พระต ำหนักตั้งอยู่บนเนินเขำและริมทะเลสำบคุนหมิง มีเน้ือที่โดยประมำณ 2.2 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็น 3 ส่วน 

4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในทะเลสำบคุนหมิงมีเกำะเลก็ๆเกำะหน่ึง มีสะพำน 17 โค้งอันสวยงำมเช่ือมติดกับฝั่ง 

ทะเลสำบแห่งน้ี เกิดจำกกำรใช้แรงงำนคนขุดดินขึ้ นไปถมเป็นเนินเขำ ไว้ส ำหรับสร้ำงเป็นพระต ำหนัก 

พระรำชวังแห่งน้ีสร้ำงขึ้นประมำณ 800 ปีมำแล้วในสมัยรำชวงศ์จิ๋น  พระจักรพรรดิเฉียงหรงแห่งรำชวงศ์ชิงทรง

ให้ช่ือว่ำ อุทยำน "ชิงอีหยวน" เมื่อ ค.ศ. 1860 อุทยำนแห่งน้ีถูกทหำรพันธมิตร อังกฤษ - ฝร่ังเศสเผำท ำลำย 

ต่อมำเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนำงซูสไีด้สร้ำงอุทยำนน้ีข้ึนใหม่และเปล่ียนช่ือเป็น "อี้ เหอหยวน" แปลว่ำอุทยำนเพ่ือ

พลำนำมัยอันผสมกลมกลืนกันได้ด้วยดี ต่อมำได้ถูกกองทหำรพันธมิตรเผำท ำลำยอีกคร้ังในปีค .ศ.1900 

หลังจำกน้ันรำว 3 ปี จึงมีกำรบูรณะขึ้นอีกคร้ังในปีค.ศ.1908 และเมื่อปีค.ศ.1911 ปีที่กำรปฏวัิติซินไฮ่ ล้มล้ำง

รำชส ำนักแมนจูอุบัติขึ้น “สวนแห่งรำชส ำนักอี้ เหอหยวน” กไ็ด้ปิดฉำกลง ตำมกำรล่มสลำยของรำชวงศ์ชิง และ

ได้รับกำรประกำศเป็นสวนสำธำรณะในปี ค.ศ. 1924 โดยอนุญำตให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำมำเที่ยวชมได้ 

อุทยำนน้ีมีช่ือเล่ืองลือไปทั่วโลก กด้็วยมีทิวทัศน์สวยงำม พระรำชวังฤดูร้อนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก

ภำยใต้ช่ือ “พระรำชวังฤดูร้อนและอุทยำนในกรุงปักกิ่ง” ในกำรประชุมคณะกรรมกำรมรดกโลกสมัยสำมัญคร้ัง

ที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ที่เมืองเกยีวโต ประเทศญ่ีปุ่น จำกน้ันน ำท่ำนเดินไปเย่ียมชมและเลือกซ้ือสินค้ำที่ รำ้น

ผเีซ๊ียะ ซ่ึงเป็นเคร่ืองรำงด้ำนโชคลำภตำมควำมเช่ือของชำวจีนมำแต่โบรำณ 

***สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกรุงปักกิง่*** 

17.05 น. ออกเดินทำงกลับโดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG615 / บริกำรอำหำรรอ้นและ 

  เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.20 น.       เดินทำงกลบัถงึ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสำรขำเขำ้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภำพ 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

รำยกำรทอ่งเที่ยวน้ีอำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของทำ่นเป็นส ำคัญ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม  
 

 ค่ำวีซ่ำจีนแบบเดีย่ว 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะช้ันทศันำจรตำมรำยกำร  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่ำเปล่ียนแปลงหรือต้องซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของสำยกำรบิน) 



                 
 
 ค่ำภำษีสนำมบินไทย – ปักกิ่ง 

 ค่ำน ำ้หนักสมัภำระในกำรเดินทำง 30 กโิลกรัม / 1 ทำ่น 

 ค่ำที่พักตำมระบุในรำยกำรพักห้องละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมที่ระบุหรือเทยีบเทำ่ 

 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

 ค่ำรถรับส่งตำมสถำนทอ่งเที่ยวที่ระบุตำมรำยกำร 

 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  

     (ค่ำรกัษำพยำบำล 500,000 บำท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในขอ้จ ำกดัทีม่ีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม   
  

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  

      (สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ จ ำกดัน ำ้หนักสมัภำระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กโิลกรัมต่อท่ำน ไม่จ ำกดัจ ำนวนช้ิน 

 ถือขึ้นเคร่ืองได้ทำ่นละ 1 ช้ิน และน ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมต่อทำ่น) 

 ค่ำภำษีน ำ้มัน, ค่ำภำษีสนำมบินในกรณีที่สำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมก่อนกำรเดินทำง  

 ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจำกรำยกำร 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำซักรีด ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ พนักงำนเสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่ำท ำหนังสอืเดินทำงและค่ำแจ้งเข้ำ-ออก คนต่ำงด้ำวหรือเอกสำรอื่นๆ ที่พึงใช้  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%  

    (บวกรำคำเพ่ิมในกรณีที่ทำ่นต้องกำรใบก ำกบัภำษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่ำธรรมเนียมมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ 120 หยวน/ทำ่น/ทริป เดก็และผู้ใหญ่จ่ำยเทำ่กนั (ยกเว้นเฉพำะเดก็ทำรก) 

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ตำมสนิน ำ้ใจของทุกทำ่น (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 

เอกสำรทีต่อ้งใช ้
 

 รูปถ่ำยหนำ้ตรง **พื้ นหลงัสีขำว** ขนำด 2 น้ิว ทำ่นละ 2 รูป (ย้อนหลังไม่เกนิ 180 วัน) 

 พำสปอร์ตไทยเล่มจริงที่มีอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน  

(หนงัสือเดินทำงตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกน ้ ำ หรือประทบัตรำสญัลกัษณอื์่นใด นอกเหนือจำกที่ทำงรำชกำร

ก ำหนดลงในหนงัสือเดินทำงโดยเด็ดขำด เพรำะจะส่งผลใหท่้ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้-ออกประเทศไดท้นัที) 

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก    
 

 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 45 วัน คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน คืนค่ำมัดจ ำ 50 เปอร์เซน็ต์ 

 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 15 วัน ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 

 

***กรุป๊ทีเ่ดินทำงช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยำวอื่นๆ กรุป๊เหมำส่วนตวั และกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุป๊ไปแลว้*** 

***ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ และ/หรือ ค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน*** 
 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได ้
   

 คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 20 ทำ่นขึ้นไป ออกเดินทำง (มีหัวหน้ำทวัร์)  



                 
 
 คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่นขึ้นไป ออกเดินทำง (ไม่มีหัวหน้ำทวัร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนำมบิน)  

 คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 1-9  ทำ่น ไม่ออกเดินทำง 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้ริกำร 
 

 ส ำรองที่น่ังพร้อมช ำระค่ำมัดจ ำท่ำนละ  10,000 บำท  หำกยังไม่ช ำระค่ำมัดจ ำ บริษัทฯ จะถือว่ำกำรจองของท่ำนไม่

สมบูรณ์ และขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ที่วำงมัดจ ำก่อน  **ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 15 วัน** 

 กรุ๊ปจอยหน้ำร้ำนจ ำนวนผู้เดินทำงขั้นต ่ำ ผู้ใหญ่ 10 ท่ำนขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำง

ในกรณีที่ผู้เดินทำง (บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 10 ทำ่น 

 เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์ในกำรเดินทำงเพ่ือกำร

ทอ่งเที่ยวเทำ่น้ัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกหนังสอืเดินทำงมีอำยุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สำมำรถเดินทำงได้) 

 กรณีที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุใน

รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ

จลำจล  หรือกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรม

แรงงำนทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน

อำหำรบำงมื้ อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้กับตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด  ก่อน

กำรเดินทำงเรียบร้อยแล้ว 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกดิกรณีสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจำก

ควำมประมำทของนักทอ่งเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋ำเกดิสญูหำยหรือช ำรุดอนัเนื่องมำจำกสำยกำรบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีที่ทำ่นไม่เดินทำงพร้อมคณะ จะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวันเดินทำง หรือคืนเงิน และไม่

สำมำรถเปล่ียนช่ือได้ 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำบริกำรทัวร์ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นน้ีทั้งหมดแล้ว 

 ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 30 วันคืนค่ำมัดจ ำ 50 เปอร์เซน็ต์, ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

กำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 100% ในทุกกรณี 

 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยำวอื่นๆ หรือช่วงเทศกำล รวมถึงกรุ๊ปเหมำส่วนตัว ที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับ

สำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกกำรขำยจำกซีรีย์ทวัร์จะไม่มีกำรคืนมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

 

หมำยเหตุ  
 

 รำยละเอยีดด้ำนกำรเดินทำงและรำคำ  อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น  หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทั้งน้ีกำรขอสงวนสทิธิ์ดังกล่ำวทำงบริษัทจะยึดถือและค ำนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ควำมปลอดภัยของทำ่นผู้มีเกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงช ำระค่ำมัดจ ำ เพ่ือประโยชน์ของตัวทำ่นเอง 
 

 



                 
 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่มอบควำมไวว้ำงใจใหท้ำงบริษทัฯ เป็นผูน้ ำพำในกำรเดินทำงครั้งนี้ ค่ะ 
 

 
 

เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำประเทศจีน 
 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรบัหนงัสือเดินทำงประเทศไทย 

1. หนังสอืเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน สญัชำติไทย (หมำยเหตุ : หนงัสือเดินทำงตอ้งไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ 

ทั้งส้ิน ถำ้เกิดกำรช ำรุด  เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได)้  

2. หนังสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเตม็   

3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสี 33 x 44 มม. 2 ใบ มีพื้ นหลงัสีขำวเท่ำนั้นตำมกฎใหม่สถำนทูตจีน อัดด้วยกระดำษสีโกดักและฟูจิ

เทำ่นั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพิวเตอร์ **รูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนและหำ้มถ่ำยรูปเอง  ชุดสุภำพ** 

ท่ำนทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถำ่ยขำ้รำชกำรในกำรยืน่วีซ่ำ กรุณำเตรียมหนงัสือรบัรองตน้สงักดัจดัมำพรอ้มกบักำรส่งหนงัสือเดินทำง 

หมำยเหตุ : รูปถ่ำยหำ้มใส่ เส้ือแขนกุด เส้ือทีโ่ชวต์ั้งแต่ไหล่ลงมำ ( เสื้ อซีทรู, เส้ือลูกไม ้ฯลฯ) ชุดหน่วยงำนรำชกำร (เช่น 

ชุดขำ้รำชกำร, นกับนิ, ทนำย ฯลฯ )  และ ชุดครุย  **กรณีเรือ่งรูปถ่ำย รบกวนใชต้วัทีแ่จง้อพัเดทจำกทำงสถำนทูต ** 

4. กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี  

- เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำงพรอ้มพ่อและแม่ ขอส ำเนำสตูิบัตร(ใบเกดิ), ส ำเนำสมรส 

- เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำงพรอ้มพ่อหรือแม่ ขอส ำเนำสตูิบัตร(ใบเกดิ) ,ส ำเนำสมรส, ส ำเนำบัตรประชำชน ของพ่อและ

แม่, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของพ่อและแม่ 

- เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำงพรอ้มญำติ ขอส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด), ส ำเนำบัตรประชำชน ของพ่อและแม่, ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงควำมสัมพันธ์ว่ำ เกี่ยวข้องกับผู้เดินทำงอย่ำงไร ต้องมี

ลำยเซน็ต์ของพ่อและแม่ ออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือส ำนักงำนเขตเทำ่น้ัน  

- ส ำเนำบตัรประชำชน 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น    

- ใบเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นนำมสกุล (ถำ้มี) 

- ในกรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 5 ปี ขอสูติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 

5. ข้อมูลจริงเกี่ยวกบัสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ท  ำงำน ต ำแหน่งงำน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท  ำงำน ญำติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

หมำยเลขโทรศัพทบ้์ำน ที่ท  ำงำน และของญำติ  โปรดรบัทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว่้ำใหข้อ้มูลเท็จ อำจมีกำรระงบั

กำรออกวีซ่ำ   เล่มทีม่ีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภำษำองักฤษนะคะ 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท ำงำน หรือ ศึกษำอยู่ที่เดียวกนั รบกวนขอหนงัสือรบัรองกำรท ำงำน หรือ รบัรองสถำนศึกษำ เป็น

ภำษำองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลำยเซ็นต ์และ ประทบัตรำ ค่ะ ถำ้ในเอกสำรระบุว่ำไปดูงำน หรือไป ธุรกิจ ตอ้งมีหนงัสือเชิญ

จำกทำงเมืองจีน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลำยเซ็นต ์และ ประทบัตรำ ดว้ยนะคะ 

6. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนย่ืนวีซ่ำ กรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่ำงน้อย 10 วันท ำ

กำร 

7.  โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เติมหรือเปลีย่น

ระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครั้งบริษทัทวัรไ์ม่ทรำบล่วงหนำ้   

หมำยเหตุ 

** วีซ่ำผ่ำน หรือ ไม่ผ่ำน ข้ึนอยู่กบัดุจพนิจิของสถำนฑูตเป็นผูพ้จิำรณำทั้งหมด 

** กำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วีซ่ำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

** ถำ้เอกสำรส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่เติม  อำจท ำใหท่้ำนเกิดควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่นี้   (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั) 



                 
 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได ้ หมำยเลขโทรศพัท ์02-207-5888 

 

 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และเป็นความจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................................................................................................. 
SURNAME............................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส..................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)....................................................................................................................    
..............................................................................................................................................................................................................
...................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................
................................................................................. รหัสไปรษณย์ี .......................โทรศัพท์บ้าน.................................. 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)..................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)…............................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .........................โทร................................ 



                 
 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน  ** กรณ ีRETIRED หรือ HOUSE WIFE รบกวนใส่ ช่ือ ทีอ่ยู่ และ เบอร์โทร ทีท่ างานเก่า แนบมาให้ด้วยนะคะ ) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน.............................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน...........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุประเทศ................................................. 
เมื่อวนัที.่............... เดือน.............................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน...........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร....................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร....................................................... 
เดินทางไปประเทศจีนที่เมือง..................................................................................................................................................... 
ระหว่างวนัที.่.............................................................................................................................................................................. 
สายการบิน เทีย่วบินขาไป..................................................................เทีย่วบินขากลบั............................................................... 
พกัโรงแรม.................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนีเ้พื่อ ประโยชน์
ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-5888 


