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ปกักิง่ เกาหลเีหนอื 

เจาะลกึดนิแดนมา่นเหล็ก 7 วนั 5 คนื  

โดย สายการบนิ แอรไ์ชนา่   

 เร ิม่ตน้เพยีง 61,900.- 
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   ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่18 – 24 ตลุาคม 2561 61,900.- 
 

รวมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท าการ 2,550 บาทเขา้ออก 2 คร ัง้ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่เกาหลเีหนอื 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ + คนขบัรถทา่นละ 600 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ

22.30น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู 10 เคานเ์ตอร ์ U สายการบนิ แอร ์ไชน่า โดยมเีจา้หนา้ที ่คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ปกักิง่ – เปียงยาง – ชมดา้นนอกประตชูยั 

01.00 น.   ออกเดนิทางสูม่หานครปักกิง่ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทีย่วบนิที ่CA980 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกีฬา
โอลมิปิก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมีขนาดใหญ่กว่า

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ      

2 กรงุเทพฯ – ปักกิง่ – เปียงยาง – ชมดา้นนอกประตชูยั  ✈ 🍽 
PYONGYANG HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

3 
มันซเูด – อนุสาวรยีห์อมา้บนิ – หอปรัชญาจูเช ่– วังเยาวชนมันยองเด 
– เมยีวเฮยีงซาน  

🍽 🍽 🍽 
PYONGYANG HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

4 หอนทิรรศการของขวัญนานาชาต ิ– วัดโปยอน – พพิธิภัณฑส์งคราม  🍽 🍽 🍽 
PYONGYANG HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

5 

เปียงยาง – เคซอง – หมูบ่า้นสนัตภิาพปันมนุจอม – พพิธิภัณฑโ์คเรยีว 

– อนุสาวรยีร์วมชาตเิกาหล ี– ศนูยส์นิคา้ทีร่ะลกึ – กายกรรมเปียงยาง 
– สถานีรถไฟใตด้นิเปียงยาง  

🍽 🍽 🍽 
PYONGYANG HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

6 เปียงยาง – ปักกิง่ – วัดลามะ – ตลาดรัสเซยี 
🍽

✈ 
🍽 🍽 

BEIJING YITEL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

7 
ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – ศนูยแ์พทยแ์ผนจนีโบราณ –  ปักกิง่ – 
กรงุเทพ  

🍽 🍽 ✈  

• เยอืนเกาหลเีหนือ ดนิแดนในมา่นเหล็ก ทีใ่ครตา่งขนานนามวา่เป็นดนิแดนทีล่กึลับทีส่ดุ 

• เยีย่มชมหมูบ่า้นสนัตภิาพ “ปันมนุจอม” เสน้แบง่ดนิแดน เขตปลอดทหาร (DMZ) 
• เยีย่มชม หอปรัชญาจเูช ่ ปรชัญาเศรษฐกจิ แกน่แทข้องวัฒนธรรมการเมอืงของเกาหลเีหนือ 

• พพิธิภณัฑโ์คเรยีว พพิธิภณัฑช์นชาตเิกาหล ีแหง่อาณาจักรโคกรูยอ 

• สถานีรถไฟใตด้นิ ยลโฉมสถาปัตยกรรม เปียงยางเมโทร หนึง่ในสถานีรถไฟทีล่กึทีส่ดุในโลก 
• ชมก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน สงิมหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 
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แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขา้ถงึจิตใจ

ผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอรอ้นจาก
แสงอาทติยแ์ต่ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัว

อาคาร น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีชือ่ย่อว่า จงิ ตัง้อยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย มหานครปักกิง่เป็นศูนย์
การเมือง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมือง

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดงัทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 
4 แห่งของจีน ซึง่มีฐานะเทยีบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักกิง่ไดร้ับการจัดตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมืองปักกิง่ไดพ้ัฒนาอย่างรวดเร็วอย่าง
เหลอืเชือ่มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลงัมอื ปัจจุบันนี้ปักก ิง่มถีนนทีส่ลบักนั ตกึสงูๆ โดยไม่เพยีงแต่
รักษาสภาพเมอืงโบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่นัสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก จากนัน้น าทา่น

ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้พักผ่อนภายในสนามบนิเพือ่รอตอ่เครือ่ง   

12.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเปียงยาง โดยสายการบนิ แอรไ์ชนา่ เทีย่วบนิที ่CA121 

14.30 น. เดนิทางถงึกรงุเปียงยาง เมอืงหลวงปัจจุบันของ ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีหรอืที่

รูจ้ักกนัในนาม ประเทศเกาหลเีหนือ เปียงยาง เป็นมหานครทีม่ีประวัตศิาสตรย์าวนานนับ 2,000 ปี เคยเป็น

เมืองหลวงของอาณาจักรโชซอนโบราณ อาณาจักรโกครูยอ ปัจจุบันมปีระชากรอาศัยอยู่กว่า 3 ลา้นคน มี

สถานะเป็นเมืองปกครองพเิศษทีร่ับค าสัง่โดยตรงจากรัฐบาล ในชว่งหลังจากการยกึครองของญี่ปุ่ นในชว่ง

สงครามโลกครัง้ทีส่อง กรุงเปียงยางไดถ้กูปลดปลอ่ยโดยกองทพัโซเวียตรัสเซยี ตรงกนัขา้มทางภาคใตไ้ด ้

ถกูปลดปลอ่ยโดยกองทพัอเมรกิา  ซึง่ตอ่มาตา่งฝ่ายตา่งก็ผลกัดนัผูน้ าประเทศทีต่นสนับสนุนขึน้มาเป็นผูน้ า

ของทัง้ฝ่ังเหนือและใต ้นับเป็นการแบ่งประเทศอย่างเป็นทางการ ต่อมาในอีก 4 ปีต่อมา กองทัพเกาหลี

เหนือไดท้ าการบุกขา้มแนวขนานเสน้ที ่38 ลงมาเพื่อท าการรวมประเทศทางองคก์ารสหประชาชาตซิ ึง่น า

โดยสหรัฐอเมรกิาจงึไดใ้ชป้ฏบิัตกิารทางการทหารตอบโต ้หลงัจากการยกพลขึน้บกทีอ่นิชอน ทางกองทัพ

สหประชาชาตไิดข้ับไลก่องทัพเกาหลเีหนือจนสดุแม่น ้ายาลู ทางเหนือทีต่ดิกับพรมแดนจีน ซึง่ในขณะนัน้

จนีก็ตกอยู่ภายใตก้ารน าของ เหมาเจ๋อตุง ทีไ่ดน้ ากองทัพปลดแอดประชาชนของจนี เขา้มาต่อสูโ้ดยตรง 

หลงัจากการสูร้บยาวนานกว่า 4 ปี ทัง้ 3 มหาอ านาจจงึไดท้ าการตกลงหยุดยงิทีห่มู่บา้นปันมุนจอม นับเป็น

การแบ่งประเทศออกอย่างเป็นทางการ โดยเกาหลเีหนือมเีมอืงเปียงยางเป็นเมอืงหลวง ขณะเดยีวกันในฝ่ัง

เกาหลใีตก้็ไดต้ัง้กรุงโซลเป็นเมอืงหลวงเชน่เดยีวกนั น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

บา่ย   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม ด้านนอกประตูชยัเปียงยาง เป็นประตูชัยที่มีขนาดใหญ่เป้น
อันดบั 2 สองของโลก สรา้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึในสงครามตอ่ตา้นญี่ปุ่ น ( ค.ศ. 

1910- ค.ศ. 1945) สรา้งโดยใชห้นิบล็อกทัง้หมด 25,500 กอ้น โดยสรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.1982 ตวัสถาปัตยกรรมไดอ้า้งองิมาจากประตูชยัฝรั่งเศส แต่ในสว่น

ของจติรกรรมจะเป็นศลิปะแบบคอมมวินสิต ์   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั PYONGYANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม  มนัซูเด – อนสุาวรยีห์อมา้บนิ – หอปรชัญาจเูช ่– วงัเยาวชนมนัยองเด – เมยีวเฮยีงซาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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 น าท่านชม อนุสาวรยีท์่านผูน้ ามนัซูเด อนุสาวรียผ์ูน้ ้าทัง้

ของคมิอลิซุง และ คมิจองอลิ ผูน้ าคนล าดับแรกและล าดับ

สองของเกาหลีเหนือ เป็นสถานที่ที่ชาวเกาหลีเหนือทั่ว

ประเทศจะมาถวายความอาลยัตอ่ทา่นผูน้ าทีร่ักอยู่ตลอด  

น าท่านชม อนุสาวรยีห์อมา้บนิ หรือ อนุสาวรยีช์าลมิ่า  

ชาลิม่า เป็นมา้ในปกรณัมพื้นบา้นที่เล่าขานกันในเขต

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ตะวันออกไกลของรัสเซยีและ

บรเิวณคาบสมุทรเกาหลี มีความสามารถในการเดนิทาง 

สามารถเดนิทางไดถ้งึวันละ 10 ลี ้(400กโิลเมตร) ปัจจุบัน

ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของทมีฟุตบอลทมีชาตเิกาหลเีหนือ อกีทัง้ในปี ค.ศ. 1961 หลงัสงครามเกาหล ีประเทศ

เกาหลเีหนือตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการฟ้ืนฟูประเทศ จงึท าการสรา้งอนุสาวรยีช์าลมิ่า ทีส่งู 46 

เมตร พรอ้มค าขวัญทีแ่ตง้โดยทา่ยนผูน้ าคมิอลิซงุ “จติวญิญาณวรีบุรุษ จติใจนักสูข้องชาวเกาหล ีพรอ้มการ

คดิคน้นวัตรกรรมที่กา้วหนา้ ประเทศจะพัฒนารวดเร็วดังขี่ชาลมิ่า”จากนั้นน าท่านชมหอปรชัญาจูเช ่

หอคอยสงู 170 เมตรทีส่รา้งข ึน้เป็นของขวัญครบรอบ 70 ปี ของท่านผูน้ าคมิอลิซงุ สรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 

25,500 กอ้น ว่ากันว่าไดแ้รงบันดาลใจจาก อนุสรณ์สถานวอชงิตัน ดา้นหนา้ของหอคอยมมีรูปจ าลอง 

บุคคลทีเ่ป็นเป็นตัวแทนของชนชัน้ กรรมกร(คอ้น)ชาวนา(เคยีว)และพู่กนั(กรรมกรนักคดิ) ซึง่เป็นรากฐาน

ของลทัธจิูเช ่แนวความคดิทีบ่ัญญัตโิดยคมิอลิซงุ ทีม่สีโลแกนในการพึง่พาตนเองอย่างสดุขัว้  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้ชม วงัเยาวชนมนัยองเด เป็สถานศกึษา

ส าหรับนักเรียนทีถู่กคดัสรรมา โดยจะมกีารเรยีนดนตร ี
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ละการ
กฬีา โดยตัววังมีทัง้หมด 120 หอ้งประกอบดว้ย สระ

ว่าย ้ า และโรงยิม อีกทั ้งโรงภาพยนตร์ที่มีความจุ 
2,000 ที่น่ัง ดา้นหนา้ของวังจะมีลานกวา้งที่นักเรียก

จะมาพักผ่อนกันหลังจบการเรียนในแต่ละวัน จากนั้น 
น าทา่นชม เขาเมยีวเฮยีงซาน หนึง่ในมรดกโลกทาง
นเิวศวทิยาของเกาหลเีหนือ ในต านานของเกาหลเีชือ่

ว่าเขาเมยีวเฮยีงซานเป็นบา้นของกษัตรยิท์างกนุ ตน้ตระกลูของชาวเกาหลทีัง้ปวง ตวัเขาอยู่เหนือระดบั น ้า
ทะเล 2,000 เมตร เป็นทีอ่ยู่อาศยัของพืชกว่า 30 ชนดิและสตัวก์ว่า 12 ทีใ่กลส้ญูพันธ ์อกีทัง้ภายในเขายัง

มกีารคน้พบสมุนไพรทีส่รรพคณุตา่งๆ มากมาย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั PYONGYANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ หอนทิรรศการของขวญันานาชาต ิ– วดัโปยอน – พพิธิภณัฑส์งครามเกาหล ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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 น าท่านชมหอนทิรรศการของขวญันานาชาต ิ

เปิดท าการใน วันที่ 26 สงิหาคม  ค.ศ. 1978 ดว้ย
ขนาดกว่า 70,000 ตารางเมตร ในต านานพื้นบา้น

เล่ากันว่าคมิจองอลิ ไดท้ าการสรา้งขึน้ในเวลาสาม
วัน แตใ่นความเป็นจรงิสถานทีแ่หง่นี้ใชเ้วลาสรา้งนับ
ปี ภายในมกีารจัดแสดงของขวัญกว่า  220,000 ชิน้ 

เป็นของขวัญทีไ่ดร้ับจากแขกจากต่างประเทศ โดย
ในการเขา้ชมหอนทิรรศการจะตอ้งถอดรองเทา้และ

ท าความเคารพต่อรูปของคมิจองอลิทกุครัง้ จากนัน้
น าท่านเขา้ชม วดัโปยอน เป็นวัดพุทธแบบเกาหล ี
สรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศโ์คเรียว ในครสิตศ์ตวรรษที ่

11 เป็นหนึง่ในวัดพุทธหลักของเกาหลเีหนือ ในยุค
สงครามไดร้ับความเสยีหายจากการทิง้ระเบดิของ
อเมรกิา   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเปียงยาง จากนัน้เขา้ชม พพิธิภณัฑส์งครามเกาหล ีเป็นพพิธิภัณฑท์ีอุ่ทศิ

ใหก้บัสงครามเกาหล ีทีแ่สดงความเหนือกว่าในการรบกบั สหรัฐอเมรกิาศัตรูหมายเลขหนึง่และ รัฐหุ่นเชดิ

เกาหลใีต ้ มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปรณ์ทีย่ดึไดจ้ากสงครามเกาหล ีอีกทัง้ยานพาหนะของประเทศตา่งๆ 

ทีเ่ขา้มาสอดแนม หรอืพลดัหลงเขา้มาในอาณาเขตของเกาหลเีหนือ  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั PYONGYANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้  เปียงยาง – เคซอง – หมู่บา้นสนัตภิาพปันมุนจอม – พพิธิภณัฑโ์คเรยีว – อนุสาวรยีร์วมชาติ

เกาหล ี– สนิคา้ทีร่ะลกึ – กายกรรมเปียงยาง – สถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเคซอง เมอืงชายแดนใกลก้บัชายแดนเกาหลใีต ้จากนัน้น าทา่นเขา้ชม หมูบ่า้น

สนัตภิาพปนัมนุจอม เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ในเขตปลอดทหาร (DMZ) หลงัการเจรจาหยุดยงิในปี ค.ศ.1953 
หน่วยรักษาความมั่นคงร่วมไดต้ัง้เขตปลอดทหารทีม่คีวามยยาว 1.2 กโิลเมตร บา้งครัง้ถกูเรียกว่า หมูบ่า้น

โฆษณาชวนเชือ่ ภายในพพิธิภัณฑม์ีรูปจ าลอง นกพริาบของปีกัสโซ่แต่ถูกซอ่นไว ้เพราะทางฝ่ังอเมรกิา
เชือ่ว่าเป็นสญัลักษณ์ของคมิมวินสิต ์( ปีกัสโซ่เป็นคอมมวินิสต)์  จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์ค
เรยีว พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงศลิปวัตถ ุจติรกรรม วถิชีวีติของชาวเกาหลใีนสมัยโบราณ ภายในพพิธิภณัฑย์ังมี

โลงศพของจักรพรรดคิองมนิ อีกทัง้โรงเรียนขงจื๊ อ โดยตลอดทัง้สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยตน้สนสมัย
โบราณ ตดัสลบักบัรูปปั้นโบราณ   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มืองเปียงยาง จากนัน้น าท่านเขา้ชม ชมอนุสาวรยีร์วมชาตเิกาหล ีตัง้อยู่บรเิวณ

ถนนเสน้รวมชาต ิสรา้งในปี ค.ศ. 2001 เป็นจุดทีถ่นนทอดตรงสูป่ระเทศเกาหลใีต ้จากนัน้น าทา่นอสิระชอ็ป

ป้ิงรา้นของทีร่ะลกึ  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านชมการแสดงกายกรรมเปียงยาง กายกรรมที่ไดร้ับ

การถ่ายทอดจากกายกรรมปักกืง่อันลอืชือ่ แต่ไดม้ีการพัฒนา

และคดิคน้รูปแบบออกมาอย่างมเีอกลกัษณ์ จากนัน้น าทา่นเขา้

ชม สถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง สถานีรถไฟใตด้นิเพียง 3 

เสน้ทางของเกาหลีเหนือก่อสรา้งโดยวิศวกรจากโซเวีย

ตรัสเซยี ท าใหต้ัวสถานีรถไฟมรีูปแบบการสรา้งสถานีลกึลงไป 

จะไม่สลับเป็นชัน้ๆ ในปัจจุบันมเีพียง 2 สถานีเท่านัน้ทีเ่ปิดให ้

นักทอ่งเทีย่วเขา้ชม ซึง่จะมกีารตรวจสอบอย่างเขม้ขน้   

   ทีพ่กั PYONGYANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่6  เปียงยาง – ปกักิง่ – วดัลามะ – ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ 

05.00 Morning Call 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

 น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเปียงยาง  

08.30 น.   ออกเดนิทางสูเ่มอืงปกักิง่ โดยสายการบนิ แอรไ์ชนา่ โดยเทีย่วบนิที ่CA122  
10.00 น. เดนิทางถงึเมอืงปกักิง่ น าทา่นผ่านการตรวจสอบศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง  
กลางวนั   น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม วดัลามะยงเหอกง สถานทีม่ีความวจิติรและไดร้ับการบูรณะอย่างยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรา้ง

ข ึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต าหนักทีป่ระทบัของจักรพรรดหิย่งเจิน้ หรอืองคช์ายสีผู่เ้ป็นพระราชบดิา
ของจักรพรรดเิฉียนหลงแห่งราชวงศช์งิ ต่อมาตัง้แต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นตน้มา ที่นี่ไดก้ลายป็น
ศนูยก์ลางของศาสนาพุทธนกิายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมัสการพระศรอีารยเมตไตรทีง่ดงามและสงู

ถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กนัว่าเป็นงานแกะสลกัจากไมจ้ันทนเ์พียงช ิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐานอยู่ภายในศาลาหมื่น
สขุ วา่นฟู่ เกอ๋ 

เย็น   น าทา่นรบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดงัมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ 

และอืน่ๆอกีมากมาย 
 

  ทีพ่กั BEIJING YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
วนัที ่7 ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – ศนูยส์มนุไพรจนีแผนโบราณ – ตลาดรสัเซยี  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมอืงจนีด่านจวหียงกวน 

เป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ 
สรา้งในสมัยพระเจา้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพง
สว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์

มงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และ
พวกเตริก์ หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงตอ่อีกหลาย

ครัง้ดว้ยกนัแตภ่ายหลงัก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและ
แมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จ มี
ความยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่

ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางดว้ย เชื่อกันว่า 
หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืง

จนีได ้
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เทีย่ง   น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั เมนมู ือ้สกุ ี ้ 
 น าทา่นชม ยาบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก เป็นทีพ่สิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลาย ๆ 

เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านี้ทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้ 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิปักกิง่  
19.35 น.   ออกเดนิทางสูก่รุงเทพมหานครโดยเทีย่วบนิที ่CA979 
23.40 น. เดนิทางถงึกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

  

 

 

 

 
ปักกิง่ เกาหลเีหนอื เจาะลกึดนิแดนมา่นเหล็ก 7 วนั 5 คนื โดยสายการบนิ ไชนา่ แอรไ์ลน ์(GO1FJN-CA001) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 

ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางอายตุ า่

กวา่ 20 ปี  

(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางอายตุ า่

กวา่ 20 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 

(จอยแลนด)์ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

วนัที ่18-24 ต.ค. 61 61,900.- 61,900.- 61,900.- 8,900.- 
ไมร่บัจอย
แลนด ์

***  ราคาทารก (อายุไมเ่กนิ 2 ขวบ) ราคา 17,000 *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท าการ และคา่วซีา่เขา้เกาหลเีหนอื*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 600 หยวน /ทรปิ // หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

**กรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เกบ้ทปิเพ ิม่ทา่นละ 100 หยวนรวมเป้น 700 หยวนตอ่ทา่น ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผเีซยีะ , บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมอืลกูคา้

ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ 
เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความ

ผดิพลาด ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพ่ัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่า
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดีย่ว เขา้ออก 2 ครัง้ (2,550 บาท) 
7.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตาม

สายการบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง Passport 
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4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี
ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7.      ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คนขับรถ ท่านละ 600 หยวน/ท่าน/ทรปิ...หัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ดุลยพนิจิของ

ลกูคา้ กรณีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น เกบ้ทปิเพิม่ทา่นละ 100 หยวนรวมเป้น 700 หยวนตอ่ทา่น  
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
  

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบน

เครื่อง และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถที่

จะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที่ยว

สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทาง
บรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
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2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้
กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อ
ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้น ที่ท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทส์ุ่ม

ตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท

ทวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
 
8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยื่นวซีา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่าง

เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 
10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,060 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท (ยกเวน้ บราซลิ แคนาดา อารเ์จนตนิา) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออก

อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
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- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  
5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

เอกสารในการยืน่วซีา่เกาหลเีหนอืส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
1. การยืนวซี่าเขา้เกาหลเีหนือจะตอ้งสง่เอกสารยื่นวซี่าล่วงหนา้วันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน (ผูเ้ดนิทางหากมี

สญัชาตญิีปุ่่ นและอเมรกินัจะตอ้งลงทะเบยีน 30 วัน)  

2. หนังสอืเดนิทางตวัจรงิ  

3. รูปถา่ยสสี าหรับยืน่วซีา่ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ 

4. เวลาทีใ่ชใ้นการท าการขอวซีา่ 7 วัน  
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มูลใหค้รบโดยเฉพาะเบอร ์

ตดิตอ่  เเละกรณีท าลกูคา้ธุรกจิสว่นตวักรุณาระบใุหช้ดัเจนดว้ยวา่ท าอะไร** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
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RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

 


