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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 

รำคำเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน เท่ำนั้น 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

วนัที่ 25 – 31  ต.ค.   60 32,900 35,900 5,000 

วนัที่ 04 - 10  พ.ย.   60 33,900 36,900 5,000 

วนัที่ 18 – 24  พ.ย.   60 33,900 36,900 5,000 

วนัที่ 03 – 09 ธ.ค.    60 34,900 37,900 5,000 

 

วนัแรก           สนำมบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประต ู10 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบิน ไห่หนำนแอร ์(HU) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัที่สอง          สนำมบินสุวรรณภูมิ-ปักก่ิง-จตัรุสัเทียนอนัเหมิน-พระรำชวงักูก้ง-ถนนโบรำณเฉียนเหมิน- 

                     รำ้นยำบวัหิมะ-ตลำดรสัเซีย-เมืองเปำโถว 

01.40 น. เดินทางสู่ กรุงปักก่ิง โดยสายการบินไห่หนำนแอร ์เท่ียวบินท่ี  HU7995 
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06.50 น. เดินทางถึง สนำมบินกรุงปักก่ิง น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัเทียนอนัเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรสัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในโลก จตุัรสัเทียนอนัเหมิน ตั้งอยูใ่จกลางกรุงปักก่ิง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้ 880 เมตร ทิศ

ตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 

1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรสัเทียนอนัเหมินนับเป็นจตุัรสัใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก ่ หอประตูเทียนอนัเหมิน ท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรสั ธงแดง

ดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตุัรสั อนุสาวรียว์ีรชนใจกลางจตุัรสั มหาศาลา

ประชาคมดา้นทิศตะวนัตกของจตุัรสั ตลอดจนพิพิธภณัฑก์ารปฏิวติัแห่งชาติและพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์

ชาติจีนทางฝั่งตะวนัออก นอกจากน้ีทางดา้นทิศใตย้งัมีหอร าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยาง

เหมิน หรือเฉียนเหมิน ใหท่้านเดินสู่ พระรำชวงักูก้ง สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง

เป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองคพ์ระราชวงัเก่าแก่ท่ีมี

ประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่ง

หน่ึงวา่ ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลวา่ ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งหา้มเน่ืองมาจากชาวจีนถือ

คติในการสรา้งวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรคด์งัน้ันวงัของบุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้งเป็น ‘ท่ี

ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

น าท่านชม ถนนโบรำณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) เปิดใหเ้ท่ียวชมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

เพ่ือรบันักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีเขา้ร่วมพิธีแขง่ขนักีฬาโอลิมปิก 2008 หลงัจากรฐับาลปักก่ิงไดปิ้ด

ปรบัปรุงบรูณะ และก่อสรา้งสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยุคสมยัราชวงศชิ์ง ราชวงศสุ์ดทา้ยก่อนการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศชิ์ง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภตัตาคาร 

รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้ของท่ีระลึกในรูปแบบของปักก่ิง น าท่านสู่ รำ้นยำบวัหิมะ ท่ี

สรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้ น ้ารอ้นลวก เป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆ เหตุการณท่ี์เกิดไฟไหม้

แลว้มีแผลไฟไหมร้่างกายสามารถใชย้าน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้

น าท่านเดินทางสู่ ตลำดรสัเซีย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยี่หอ้ดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ 

และอ่ืนๆอีกมากมาย  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินปักก่ิง เพ่ือเดินทางสู่ เมืองเปาโถว 

21.25 น. เดินทางสู่ เมืองเปำโถว  โดยสายการบินไห่หนำนแอรไ์ลน ์เท่ียวบินที HU7125 

23.00 น. เดินทางถึง เมืองเปำโถว เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เมืองอุตสาหกรรมท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงและ

เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคน ตั้งอยู่

ใกลก้บัภูเขาหยินซานและเทียนซานซ่ึงมีแหล่งทรพัยากรแร่ธาตุท่ีส าคญัของมองโกเลียใน อุดมไปดว้ยแร่

โลหะและแร่อโลหะมากกวา่ 100 ชนิด รวมทั้งยงัมีถ่านหินอีกมาก ซ่ึงท าใหเ้มืองเปาโถวและเมืองรอบขา้ง

เป็นเขตพฒันาใหมข่องรฐับาลทอ้งถ่ิน 
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พกัที่ Shangri - La Hotel, Baotou 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่สำม       เปำโถว-ทะเลทรำย Kubuqi-เนินทรำยเสี่ยงซำวำน (กิจกรรมเนินทรำยเสี่ยงซำวำน)- 

                   เมืองออรด์อส-วดัอูหลำง 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าท่านสนุกกบักิจกรรมบน เนินทรำยเสี่ยงซำวำน (ใชเ้วลำเดินทำง 1ชัว่โมงโดยประมำณ) ตั้งอยูใ่น

เขตทะเลทรายคูบฉีู KUBUQI เป็นทะเลทรายท่ีทอดตวัยาวถึง 400 กิโลเมตร จากตะวนัตกไปยงัตะวนัออก

และมีความกวา้งถึง 50 กิโลเมตร และใหญ่ติด 1 ใน 3 สามของทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดในจีน  ใหท่้านได้

ถ่ายรูปและสนุกกบักิจกรรมอนัหลายหลายตามอธัยาศยั เช่น กำรข่ีอูฐชมทะเลทรำย, เล่นสไลเดอรบ์น

เนินทรำยที่มีควำมสูง 110 เมตร ชนั 45 องศำ, นัง่กระเชำ้ลอยฟ้ำ หรือจะเดินเล่นในทะเลทรำย 

(รวมถุงเทำ้ป้องกนัทรำยคนละหน่ึงชุด) นัง่รถ 4WD ลยุทะเลทรำย (กิจกรรมขำ้งตน้รวมอยูใ่น

รำยกำรทวัร)์ 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั บำ้นชำวมองโกล 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเออ๋เอ่อตวัซือ (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมงคร่ึง โดยประมาณ) หรือท่ีรูจ้กัอีกช่ือ คือ 

ออรด์อส (Erdos) ตั้งอยู่ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ทางทิศใตติ้ดกบัก าแพง

เมืองจีนโบราณ มีพ้ืนท่ีติดต่อกบัมณฑลซานซีและเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซ่ีย ประชากรหลกัคือ

ชนเผ่ามองโกล เมืองออรด์อสเป็นอีกเมืองท่ีมีประวติัยาวนานและมีแหล่งอารยธรรมของมนุษยโ์บราณ

เก่าแก่อีกดว้ย หลงัจากน้ันน าท่านเยี่ยมชม วดัอูหลำง วดัแห่งน้ีไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม อยูใ่นระดบั AAAA  วดัอหูลางเป็นท่ีรวมวฒันธรรมของมองโกล ,ทิเบต และ ฮัน่ 

เขา้ดว้ยกนั เป็นจุดรวมหลกัในการเผยแพร่ศาสนาพุทธ สรา้งเมื่อ รชัสมยัของของ อไูตข่าน ในช่วงกลาง

ราชวงศห์มิง แต่เดิมน้ัน ชาวมองโกลนับถือ ภูติผี และท่านอไูตขา่น เห็นว่าการนับถือผีน้ันลา้หลงั และยงัมี

การบชูายนัทั้งมนุษยแ์ละสตัว ์การเขา้มาของพุทธสายธิเบตท าใหป้ระเพณีจึงยกเลิกไปโดยปริยาย 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่  Howard Johnson Parkview Plaza ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่สี่            เมืองออรด์อส-สุสำนเจงกิสข่ำน-วดัอูตงัเจำ-เมืองลำซ่ำฉี 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

น าท่านเยี่ยมชม สุสำนเจงกิสข่ำน (Mausoleum of Genghis Khan) (ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง

โดยประมาณ) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลกโดยสุสานน้ันตั้งอยูบ่ริเวณทุ่ง

หญา้กนัเต๋อล่ีอ าเภออีจินฮัว่ลัว่ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 1,500 ตารางกิโลเมตรสุสานยงัเป็นท่ีตั้งของหอท่ีระลึก

เจงกีสขา่นรูปทรงแปดเหล่ียมสูง 20 เมตรหลงัคาสรา้งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดบักระจกสี

เหลืองและสีน ้าเงินแวววามภายในมีรูปป้ันของเจงกีสข่านและรูปท่ีแสดงชีวประวติัของเจงกีสขา่นโครงสรา้ง

หลกัของสุสานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลงัใหญ่ 3 หลงัเช่ือมดว้ยทางเดินยาวอาคารหลกัหลงั
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ใหญ่ท่ีตั้งอยูต่รงกลางมีรูปป้ันหินอ่อนของเจงกิสขา่นในท่านัง่สูง 4 เมตรสรา้งข้ึนเพ่ืออนุสรณร์ะลึกถึงมหา

บุรุษผูย้ิ่งใหญ่ส่วนดา้นหลงัรูปป้ันเป็นรูปแผนท่ีอาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาลของราชวงศห์ยวนส่วน

อาคารทางตะวนัออกเป็นท่ีตั้งโรงศพของภรรยาและลกูชายคนท่ี 4 และอาคารตะวนัตกเป็นท่ีจดัแสดง

อาวุธคู่กายของเจงกิสข่านตลอดการเดินทางยาวท่ีเช่ือมต่อระหวา่งอาคารมีภาพเขียนสีปนูเปียกหรือเฟรส

โกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตของเจงกิสขา่นและกุบไล่ขา่นหลานชายของนักรบบนหลงัมา้ผูย้ิ่งใหญ่แห่งมอง

โกลเช่นเดียวกบัเจงกิสข่านดา้นหลงัของอาคารหลกัหลงัใหญ่ยงัเป็นท่ีตั้งของโลงศพ 3 โลงคลุมดว้ยผา้ต่วน

สีเหลืองซ่ึงวา่กนัวา่เป็นโลงศพของเจงกิสขา่นและภรรยาทั้ง 3 ดว้ย   

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

เยี่ยมชม อำรำมอู่ตงัเจำ เป็นอารามพุทธนิกายทิเบตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเขตปกครองตนเอง

มองโกเลียใน อู่ตงัเจาเป็นช่ือภาษามองโกล หมายถึง อารามตน้หลิว ซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้ขึ้ นอยูม่ากมายบริเวณ

หุบเขาใกลว้ดัอุ่ดงัเจาอารามแห่งน้ีสรา้งดว้ยความสถาปัตยกรรมแบบทิเบตประกอบดว้ยหมูอ่าคารสีขาว

บนเนินเขาสีเขียวตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึงท าใหอ้ารามมีความสวยงามน่าเกรงขามและแลดูยิ่งใหญ่ภายใน

อาคารหลกัประกอบดว้ยหอ้งโถง 6 หอ้งไดแ้ก่หอสวดมนตส์ าหรบัพระลามะปพ้ืูนดว้ยพรมแดงทั้งหอ้งผนัง

หอ้งมีภาพวาดเล่าเร่ืองราวทางพุทธศาสนาและประดิษฐานพระสงักจัจายส าหรบักราบไหวบ้ชูาเก็บ

รวบรวมพระสูตรและคมัภีรท์างศาสนาเพ่ือการศึกษาในอารามแห่งน้ีประดิษฐานพระพุทธรูปโพธิสตัวโ์ดย

มีรูปป้ันพระโพธิสตัวท่ี์มี 9 เศียร 34 แขน 16 เทา้เป็นส่ิงเคารพท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในหอ้งน้ีนอกจากน้ียงัมี

อาคารท่ีพกัสงฆ ์มากกวา่ 2,000 หลงั 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่  Chilechuan International Hotel ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หำ้           เมืองซ่ำลำฉี-วดัลำมะ เหม่ยตำ้ยจำว-เมืองฮูฮอต 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 เมืองซ่าลาฉีเป็นเมืองส าคญัส าหรบัมองโกเลียใน  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของสามเมืองรวมไปถึงเปาโถว  ฮอ

ฮอดและออเตอร์ น าท่านเท่ียวชม วัดลำมะ เหม่ยตำ้ยจำว ตั้งอยู่ห่างจากเมือง ปาวโถว ไปทางทิศ

ตะวนัออก 80 ก.ม. สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1575 ในสมยั อลัไต ข่าน หวัหน้าเผ่ามองโกล ในยุคน้ัน และเป็น

ตน้ตระกูล ของเจงกิสข่าน ใน คริสต์สตวรรษท่ี 17 มีลักษณะ คลา้ยก าแพงเมืองมากกว่า วัดลาม ะ 

ผสมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีน , ทิเบตและมองโกล ครอบคลุมอาณาเขตกว่า 4,000 ตาราง 

กิโลเมตร ประกอบดว้ย วดั พระราชวงั และ ก าแพงเมือง จุดประสงคใ์นการสรา้งของวดัเหมยตา้ยจาว มี

สามปัจจยั เพ่ือบชูาพระพุทธเจา้ เพ่ือถวายเป็นกุศลแก่ราชวงศ ์และ เพ่ือปกป้องคุม้ครองชาวมองโกลจาก

ผูรุ้กราน ตัววดัลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูง ความยาวทั้งหมด 681 เมตร มีหอคอยสูงทั้งส่ีมุม การออกแบบ

ช่วยปกป้องจากการรุกรานจากภายนอกได ้วดัลามะ เหม่ยตา้ยจาว เป็น หลักฐานส าคัญในการศึกษา

ประวติัการนับถือศาสนาและศิลปะของชาวมองโกล นอกจากน้ันยงัมีงานเขียนศิลปะ ในสมยัราชวงศ ์

หมิงอีกดว้ย ภายในถ ้ามีภาพเขียน บรรยายเร่ืองราวของพุทธศาสนา , การแต่งกายดั้งเดิมของ 
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ชาวมองโกล 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ  ซ่ึงมีความหมายว่า เมืองสีเขียว แต่เดิมเมืองโฮฮอตมีช่ือว่ากุยซุยซ่ึง 

ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนท่ีราบสูงชายขอบทุ่งหญา้แห่งมองโกเลียใน  ซ่ึงเป็นเมือง

หลวงของมองโกเลียใน  อีกช่ือเรียกว่าเมืองผลิตนมเมืองน้ีถูกก่อตั้งขึ้ นโดยอลัตานข่าน (ALTAN KHAN) 

เพ่ือใหเ้ป็นถ่ินฐานอิสระของชาวมองโกปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน

เมืองน้ีถูกคน้พบโดยอัลตันขุนนางผูเ้ป็นใหญ่ในมองโกเลียปัจจุบันเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอง

มองโกเลียในซ่ึงเป็นท่ีตั้งของการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจและวฒันธรรม หรือเป็นท่ี

รูจ้กัในช่ือเรียกว่า เมืองหลวงแห่งนม ววั แพะ เมืองโฮฮอตเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีวตันธรรมยาวนานและโดด

เด่นในทางพลวตั เป็นแหล่งอารยธรรมหวัเซ่ีย แหล่งก าเนิดวฒันธรรมชนเผ่าเร่ร่อนท่ีล่าสตัวด์ว้ยธนูบน

อานมา้ โฮฮอต เป็นเมืองชายแดนท่ีมีความเล่ือนไหลทางวฒันธรรมทางสงัคมท่ีลงตวัแต่ขดัแยง้จนก่อเกิด

เป็นอารยธรรมโบราณ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่ Angel Garden Hotel ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่หก         ฮูฮอต-ทุ่งหญำ้ซีลำมู่เหริน-ฮูฮอต-ปักก่ิง 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าท่านสู่ ทุ่งหญำ้ซีลำมู่เหริน (Xilamuren Grassland) สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน ขี่มา้ชมทุ่งหญา้อัน

อุดมสมบูรณ์กวา้งใหญ่สุดขอบฟ้า (ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยกิจกรรมข่ีมำ้) ซีลำมู่เหริน เป็นทุ่งหญา้แห่งแรก

ของเมืองโฮฮอตท่ีเปิดใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปสมัผัสกบัวิถีชีวิตของชาวมองโกลอยา่งใกลชิ้ด ซีลามูเ่หรินใน

ภาษามองโกลหมายถึงน ้าสีเหลือง(Yellow Water) และเป็นท่ีรูจ้กักนัเพราะวดัลามะท่ีอยู่ใกลริ้มฝั่งแม่น ้า 

สรา้งในสมยัชิงราชวงศชิ์งในปี1769 สมัผัสบรรยากาศของทอ้งฟ้าสีครามท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจีมีฝูง

สตัวก์ลุ่มใหญ่ออกหากินเต็มทุ่งกวา้งท่านสามารถสมัผสักบัการท าปศุสตัวข์องชาวมองโกลไดอ้ย่างใกลชิ้ด

ทั้งยงัสามารถร่วมสนุกกบัการละเล่นพ้ืนเมืองของชาวมองโกลสมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่อนัเรียบง่ายไร้

กฏเกณฑช์มท่ีอยู่อาศัยแบบกระโจมของชาวบา้นท่ีสะดวกสบายในการเคล่ือนยา้ยและเหมาะสมกบัการ

ประกอบอาชีพเล้ียงสตัวท่ี์ตอ้งเร่ร่อนรอนแรมไปตามทุ่งหญา้อนัอุดมสมบรูณอ์ยูต่ลอดเวลา 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บ่าย เดินทางกลบัเมืองฮอฮอด เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

20.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองฮอฮอด เพ่ือเดินทางต่อไปยงั กรุงปักก่ิง 

23.55 น. เดินทางสู่ ปักก่ิง โดยเท่ียวบินท่ี HU7176 

01.10+1 น. เดินทางถึง สนำมบินปักก่ิง น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่  Renaissance hotel wangfujing ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
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วนัที่เจด็        ปักก่ิง-ก ำแพงเมืองจนี(ด่ำนจูหยงกวน)-ถ่ำยรูปสนำมกีฬำรงันก-รำ้นหยก-กรุงเทพ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจนีด่ำนจวีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ 

สรา้งในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นครั้งแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้งข้ึนในสมยัราชวงศห์

มิง ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากน้ันยงัมีการสรา้งก าแพงต่ออีก

หลายครั้งดว้ยกนัแต่ภายหลงัก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนได้

ส าเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย 

เช่ือกนัว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าท่ี

เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหวได ้

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 น าท่าน ผ่ำนชมสนำมกีฬำและสระว่ำยน ้ำแห่งชำติ สรา้งขึ้ นเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าส่ีเหล่ียม

ขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์เพ่ือใหดู้เหมือนน ้าท่ีสุด และใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity 

Collegeท่ีท าให้ก าแพงอาคารดู เหมือนฟองน ้ า ท่ี เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทาน

แรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหวไดน้ าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง 

18.00 น. เดินทางสูส่นามบิน กรุงปักก่ิง เพ่ือเดินทางต่อไปยงักรุงเทพฯ 

21.05 น. เดินทางสู่ กรุงปักก่ิง โดยสายการบินไห่หนำนแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี  HU7995 

00.40 น. เดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำตสุิวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว 

บำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำรและจะตอ้งมีจ  ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไปจงึออกเดินทำง // ในกรณีที่มีจ  ำนวนผูโ้ดยสำรไม่ถึง 15 ท่ำนไม่มีหวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 

รำคำเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน เท่ำนั้น 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

วนัที่ 25 – 31  ต.ค.   60 32,900 35,900 5,000 

วนัที่ 04 - 10  พ.ย.   60 33,900 36,900 5,000 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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วนัที่ 18 – 24  พ.ย.   60 33,900 36,900 5,000 

วนัที่ 03 – 09 ธ.ค.    60 34,900 37,900 5,000 

โปรแกรมน้ีไม่มีหอ้งพกัแบบสำมเตยีง (TRP) (จะตอ้งพกัหอ้งพกัคู่(TWN) หรือ หอ้งพกัเด่ียว(SGL) เท่ำนั้น) 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทิปคนขบัรถและทิปหวัหนำ้ทวัร*์** 

***ทั้งหมด ท่ำนละ 210 หยวน ทริป*** 

**แจกน ้ำด่ืมวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2.ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5.ค่ารถรบัส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6. การยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบธรรมดา 4 วนัท าการ (วีซ่ำเด่ียว) 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซ้ือประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพ่ิมเตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บริษทัได ้** 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั/ต่อท่ำน 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
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4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

5. ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

7. ค่ำทิปไกด ์คนขบัรถ และทิปหวัหนำ้ทวัร ์เดินทำงทั้งหมด 7 วนั  จำ่ยรวมทั้งหมด 210 หยวน/ตอ่คน 

 

เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ  ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2. ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ือเช็ค

ขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทั้งไฟลบิ์นและเวลำนัดหมำยทวัร ์หำกเกิดควำมผิดพลำดทำงบริษทัไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

  3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 

4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจำ่ยเงินมัดจ  ำ 

    4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

    4.2แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทั้งหมด 

    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถึ่งจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทน

ให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/วนั 

11.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นน้ันทางบริษัท

ฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจนีส ำหรบัหนงัสือเดินทำงไทย 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ า่กว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรงรูปสีขนาด1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำนั้นไมเ่ห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหทูั้งสองขา้งอยา่งชดัเจน

ไมส่วมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการปกติขาวไม่สวมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตา

เเฟชัน่ เเวน่สายตารูปถ่ายมีอายุไมเ่กิน 6เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกหรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ัน (แจง้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า) 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

6. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัรก์รุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
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 - กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล (โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนังสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

8.  ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษาสถานท่ีท างานต าแหน่งงาน (กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณำแจง้ดว้ยว่ำท่ำน 

ท ำธุรกิจอะไร) ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีอยูท่ี่ท างานญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศพัทบ์า้นท่ีท างานและของญาติ

โปรดรบัทรำบว่ำหำกสถำนทูตตรวจสอบไดว่้ำใหข้อ้มูลเท็จอำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำเล่มที่มีปัญหำ 

ปล.สถำนทูตมีกำรโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั 

8. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อยา่งน้อย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

9. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจนีอยูใ่นระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครั้งบริษทัทวัรไ์ม่ทรำบล่วงหนำ้   

10. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2อาทิตย ์ 

12.กรณีหนงัสือเดินทำงชำวตำ่งชำติ 

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่าน้ัน 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำหนงัสือเดินทำงคนตำ่งชำตใินกรณีที่ทำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด  ้

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม3,560บาท 

2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 

- เอกสำรที่ตอ้งเตรียม   

2.1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ า่กว่า 6เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.2.รูปถ่ายหน้าตรงรูปสีขนาด1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำนั้นไมเ่ห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหทูั้งสองขา้งอยา่ง

ชดัเจนและไม่สวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว เส้ือนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการปกติขาว ไม่สวมเคร่ืองประดบั สรอ้ย 

ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเว่นสายตารูปถ่ายมีอายุไมเ่กิน 6เดือน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินจาก

คอมพิวเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการท างาน  

2.4.หนังสือวา่จา้งในการท างาน 

 2.5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 2.6.กรณีสมรสกบัคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏิเสธไม่รบัท ำวีซ่ำ ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 
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อตัรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ตอ้งจำ่ยเพิ่มใหส้ถำนฑูตจนี เม่ือท่ำนส่งหนงัสือเดินทำงล่ำชำ้ 

 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ1,050บาท 

(ตำ่งชำติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงักำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลีลิทวัเนีย 

ลตัเวียลกัเซมเบิรก์ สำธำรณรฐัมอลตำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกีย 

สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได)้ 

 

 

**กำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน สถำนทูตจนีอำจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ำรยืน่วีซ่ำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 

 

 

ประกำศ  

เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมนัโลกที่มีกำรปรบัรำคำสูงข้ึน ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษีน ้ำมนัข้ึนในอนำคต ซ่ึง

ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง   

 

 

 

**เน่ืองจำกสถำนทูตจนีมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 

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

ที่อยูต่ำมทะเบียนบำ้น(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ........................................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น........................................ 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)………………………………………………………………………. 

ต ำแหน่งงำน ....................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำน/สถำนศึกษำ(ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 

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

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สำมำรถติดต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่ำน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีหรือไม่ ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที่..............................เดือน

............................ปี............................ 
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ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปตำ่งประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ

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

เม่ือวนัที่........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที่..............................เดือน

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

รำยช่ือบุคคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจริง 

**  ถำ้เอกสำรส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง  จงึขออภยัมำ ณ ที่น้ี  (โปรดท ำตำมระเบียบอยำ่งเคร่งครดั) 

 

 

 


