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ก ำแพงเมืองจีน(นัง่กระเช้ำ)ดำ่นซือหม่ำไถ | เมืองโบรำณกู่เป่ย  | พระรำชวงักู้กง | พระรำชวงัฤดรู้อน  
ลำนสกี SNOW WORLD |  หอฟำ้เทียนถำน | ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง | เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล  

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

     ปักกิ่ง SNOW WORLD  พชิติก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทำง ธันวำคม 2562 - มกรำคม 2563 
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รำคำเร่ิมต้นเพียง 20,900.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ (CA980 : 01.00-06.20) 
วนัท่ี 2. ปักกิ่ง(สนำมบนิปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – เมืองโบรำณกู๋เป่ย – ก ำแพงเมืองจีนดำ่นซือหมำ่ไถ (นัง่กระเช้ำ) 
วนัท่ี 3. ลำนสกี SNOW WORLD (ไมร่วมคำ่เช่ำอปุกรณ์) – ศนูย์บวัหิมะ - พระรำชวงัฤดรู้อน - ร้ำนหยก – BEIJING  ART FUN – ถนนหวงัฝู่ จิ่ง 
วนัท่ี 4. จตรัุสเทียนอนัเหมนิ – พระรำชวงักู้กง – ร้ำนยำงพำรำ – หอฟำ้เทียนถำน – กำยกรรมปักกิ่ง  
วนัท่ี 5. ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง – ร้ำนผ่ีเซ๊ียะ – ตลำดหงเฉียว – ปักกิ่ง – ปักกิ่ง(สนำมบนิปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ   
          (CA979/19.35 – 23.40) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20) 
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ประต ู9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินแอร์ไชน่ำ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี คอยให้กำร

ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงให้กบัทกุทำ่น 

วันที่2 
ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – เมืองโบรำณกู๋เป่ย – 
ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ(น่ังกระเช้ำ) 

23.00 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี CA980 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.20 น. เดนิทำงถึง สนำมบนิปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนำมบนินีไ้ด้เปิดสว่นขยำยแห่งใหม ่เพ่ือเปิดให้บริกำร ต้อนรับ

กีฬำโอลมิปิก  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้มำกถึง  55  ล้ำนคนในปี 2015  สนำมบนิมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอ
นของ สหรัฐอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนักเดินทำงท่ีเข้ำถึงจิตใจผู้ โดยสำร ด้วยกำรออกแบบให้
แบง่เป็น 2 ข้ำง ทอดตวัจำกทิศใต้ไปสู่ทิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอร้อนจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ให้แสงแดดได้และใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนภำย ในตวัอำคำร น ำท่ำนผำ่นพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมือง  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองหม่ีหยุน (ใช้เวลำประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) อ ำเภอม่ีหยุนเป็นเมืองโบรำณ มีประวัติศำสตร์อัน
ยำวนำนไปประมำณ 10 ล้ำนปี ท่ีผำ่นมำบรรพบรุุษสร้ำงเมืองในแผน่ดนินี ้พืน้ท่ีหม่ีหยนุ เป็นเนินเขำท่ีเงียบสงบ  
น ำท่ำนเท่ียว ชมเมืองโบรำณกู๋เป่ย์ ซึ่งตัง้อยู่ในอ ำเภอม่ีหยนุ อยู่ใต้ก ำแพงเมืองจีนโบรำณ มีประวตัิยำวนำนถึง 4100 กว่ำปี  
ซึ่งเป็นก ำแพงเมืองจีนโบรำณสว่นหนึ่งท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุของจีน ใต้เชิงเขำท่ีตัง้ดำ่นซือหมำ่ไถ มีบอ่น ำ้พ ุ2 แห่ง ซึ่งแห่งหนึ่งเป็นน ำ้พุ
ร้อน และอีกแห่งหนึ่งเป็นน ำ้พเุย็น และน ำ้พุทัง้สองแห่งไหลมำรวมกันกลำยเป็นทะเลสำบยวนหยำงหู กำรสร้ำงเมืองริมน ำ้นี ้
แห่งนีจ้ึงใช้ธำรน ำ้ท่ีไหลจำกทะเลสำบเป็นหลัก ให้ท่ำนเดินชมและเก็บภำพควำมประทับใจของตัวอำคำรท่ีเลียนแบบ
สถำปัตยกรรมสมยัรำชวงศ์หมงิและชิง ตลอดจนโซนจดัแสดงวฒันธรรมดัง้เดมิท่ีจดัแสดงได้อย่ำงลงตวั 

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนเท่ียวชม ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำ (โดยสำรกระเช้ำ Cable Carไป-กลับ) ก ำแพงเมืองจีนด่ำนนีเ้ป็นด่ำนท่ีมี
ช่ือเสียงมำก ได้ช่ือว่ำเป็นสุดยอดแห่งก ำแพงเมืองจีน เน่ืองจำกเป็นก ำแพงเมืองจีนท่ียังคงสภำพเดิมของสมยัรำชวงศ์หมิ
งเพียงแห่งเดียวของจีนท่ียงัไมผ่ำ่นกำรบรูณะซ่อมแซม อีกทัง้ยงัตัง้อยู่บนภมูปิระเทศท่ีเป็นผำสงูชนั ท ำให้ทิวทัศน์สวยงำมมำก  
ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถสร้ำงตำมสันเขำท่ีสูงชัน เล่ืองช่ือเพรำะควำมโดดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีป้อมปรำกำรตัง้
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ตระหง่ำนอยู่สองฟำกของไหลเ่ขำ ปอ้มปรำกำรเหลำ่นีเ้รียงรำยอยู่เป็นจ ำนวนมำก และมีรูปแบบท่ีแตกต่ำงกันไป แต่ละป้อมมี
ระยะห่ำงเพียงประมำณ 140 ม. สวยงำมอลงักำร ประกอบกบัขนุเขำท่ีสงูตระหง่ำน ท ำให้ดำ่น ซือหมำ่ไถเป็นก ำแพงเมืองจีนท่ี
งดงำมยิ่งนกั   

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร   
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำกลบัสู่ เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีช่ือย่อว่ำ จิง นครปักกิ่งเป็นศนูย์กำรเมือง

วฒันธรรม วทิยำศำสตร์ กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำรคมนำคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือดงัทัง้ในประเทศ
จีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่ง ของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกับมณฑล 
หลงัจำกปักกิ่งได้รับกำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80ศตวรรษท่ี 
20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเช่ือ มีกำรเปล่ียนแปลงจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กกิ่งมีถนนท่ี
สลบักนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พียงแตรั่กษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองท่ีทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที่ 3 
ลำนส กี  SNOW WORLD(ไ ม่รวมค่ำ เ ช่ ำ อุปกรณ์ )  – ศูน ย์ บั วหิมะ  
พระรำชวังฤดูร้อน – ร้ำนหยก – BEIJING  ART FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
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น ำท่ำนเดนิทำงสูล่ำนสกี SNOW WORLD ซึ่งมีระดบัควำมหนำของหิมะอยู่ในรำว 60-100 เซนติเมตร สถำนท่ีจะท ำให้ท่ำน
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมต่ำงๆ บนลำนสกี (ไม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์, ค่ำเคร่ืองเล่น และค่ำครูฝึกอุปกรณ์ต่ำงๆ)  ให้ท่ำนได้อิสระ
เลน่สกีตำมอธัยำศยั 

 
น ำท่ำนเข้ำฟังบรรยำย ยำบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม้ น ำ้ร้อนลวก เป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมำแล้วหลำย ๆ 
เหตกุำรณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่ำงกำย สำมำรถใช้ยำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบร้อนได้   

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนชม พระรำชวังฤดู อวีเ้หอหยวน  ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองด้ำนทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระรำชอุทยำน

ท่ีมีทศันียภำพท่ีสวยงำมมำกแห่งหนึ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 290 เฮกต้ำร์ ประกอบด้วยเนือ้ท่ีท่ีเป็นน ำ้ 3 ส่วน เนือ้ท่ีท่ีเป็นดิน 1 ส่วน 
ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน และทะเลสำบ “คนุหมิงหู บนเขำว่ำนโซ่วซำนได้สร้ำงวิหำร ต ำหนัก พลบัพลำ 
และเก๋งจีนอนังดงำมไว้หลำยรูปหลำยแบบตัง้อยู่ลดหลัน่รับกนักบัภมูภิำพ ท่ีเชิงเขำมีระเบียงทำงเดินท่ีมีระยะทำงไกลถึง 728
เมตร ลดัเลำะไปตำมริมทะเลสำบคนุหมงิ ในทะเลสำบคนุหมงิมีเกำะเลก็ๆ เกำะหนึ่ง มีสะพำน 17 โค้งอันสวยงำมเช่ือมติดกับ
ฝ่ังทัว่ทัง้อทุยำนจดัไว้ได้สดัสว่นงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะในกำรสร้ำงอุทยำนของจีน น ำท่ำน
ได้เลือกซือ้ผลติภณัฑ์จำก ไขม่กุ ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจำกไขม่กุ ครีมไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นต้น  

 น ำท่ำนแวะชม หยก ท่ีมีคณุภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคล
ท่ีมีช่ือเสียง จำกนัน้น ำท่ำนสู่ย่ำน  ART BEIJING FUN  มีพืน้ท่ีโดยรวม 146000 ตร. ย่ำนนีส้ร้ำงตำมโครงกำรเมืองสถำนท่ี
ส ำคญัทำงวฒันธรรมใหม่และสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิตแบบจีน”ส ำหรับกำรปฏิบตัิกำรฟืน้ฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยังมี
แนะน ำแบรนด์ของนำนำชำตแิบรนด์ของแฟชัน่และแบรนด์จีนทนัสมยัอย่ำงร้ำนหนังศือPageOneร้ำนอำหำร Pinvita โรงแรม 
MUJI HOTEL และน ำท่ำนแวะชม ร้ำนกำแฟ STARBUCK Reserve Tevana 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร เมนูพเิศษ เป็ดปักกิ่ง  
 น ำท่ำนสู ่ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศนูย์กลำงส ำหรับกำรช้อปปิง้ท่ีคกึคกัมำกท่ีสดุของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทัง้ห้ำงสรรพสินค้ำช่ือ

ดงัตำ่งๆ และร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรศนูย์กลำงควำมบนัเทิงมำกมำยท่ีจะสร้ำงสีสนัให้กับผู้ ท่ีมำจับจ่ำยบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญ
ท่ำนอิสระช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั 

 

 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที่ 4 
จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระรำชวังกู้กง - ร้ำนยำงพำรำ - หอฟ้ำเทียนถำน 
- กำยกรรมปักกิ่ง    
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เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรัุสท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตรัุสเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักกิ่ง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจปุระชำกรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรัุสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตรัุสใจกลำงเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมส ำคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมนิท่ีตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัรัุส อนสุำวรีย์วีรชนใจกลำงจตัรัุส มหำศำลำประชำคมด้ำนทิศตะวนัตกของจัตรัุส ตลอดจน 
พพิธิภณัฑ์กำรปฏิวตัแิห่งชำตแิละพพิธิภัณฑ์ประวตัิศำสตร์ชำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก  นอกจำกนีท้ำงด้ำนทิศใต้ยังมีหอร ำลึก
ท่ำนประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมนิหรือเฉียนเหมนิ 

 

 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่พระรำชวังกู้กง สร้ำงขึน้ในสมยัจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้ำนและชีวิตของจักรพรรดิใน

รำชวงศ์หมงิและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระรำชวงัเก่ำแก่ท่ีมีประวตัิศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กู้กง’ 
หมำยถึงพระรำชวงัเดมิ มีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งวำ่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัต้องห้ำม’ เหตท่ีุเรียกพระรำชวงัต้องห้ำม
เน่ืองมำจำกชำวจีนถือคตใินกำรสร้ำงวงัวำ่ จกัรพรรดเิปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ี
ต้องห้ำม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ำ้เข้ำไปได้ 

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร   

 น ำท่ำนเข้ำชมศนูย์สนิค้ำ ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ เป็นในลกัษณะสนิค้ำท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินค้ำเพือสขุภำพ
พร้อมวทิยำกรบรรยำยสรรพคณุของผลติภณัฑ์ 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หอฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยู่ทำงทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกต้ำร์เป็นสถำนซึ่งจักรพรรดิแห่ง
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รำชวงศ์หมงิ และรำชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำในระยะย่ำงเข้ำฤดหูนำวถึงเดือนอ้ำยตำมจันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิ
จะเสดจ็ไปประกอบพระรำชพธีิบวงสรวงท่ีนัน่เพ่ือให้กำรเก็บเก่ียวได้ผลอดุมประกอบด้วยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้นต ำหนักหวงฉง
อ่ีและลำนหยวนชิว เป็นต้น 

 

 
 น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ ง กำรแสดงโชว์กำยกรรมท่ีตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กำยกรรมปักกิ่งเป็นกำรแสดง

ผสมผสำน ทัง้หวำดเสียวและต่ืนเต้น หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกตำ่งกนัไป โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน 
เช่น โชว์หมนุจำน โชว์ควงสิ่งของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู แต่ไฮไลน์คือกำรขบัมอเตอร์ไซค์มำกกว่ำ 4 คนั ในลกูโลกด้วย
ควำมเร็วในพืน้ท่ีจ ำกดัท่ำนไมค่วรพลำดชมกำยกรรมปักกิ่งท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก   

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที่ 5 
ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง- ร้ำนผี่ เซี๊ยะ - ตลำดหงเฉียว - ปักกิ่ ง - ปักกิ่ ง
(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) –กรุงเทพฯ (CA979/19.35 – 23.40) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนสู ่ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินท่ีมีขนำดใหญ่และดีงำมท่ีสดุในกรุงปักกิ่ง อยู่

ทำงทิศเหนือของพระรำชวงัต้องห้ำม ทัง้สองข้ำงทำงกวำ่ 800 เมตรเตม็ไปด้วยร้ำนค้ำมำกมำย มีทัง้ร้ำนเสือ้ผ้ำ เคร่ืองประดบั 
ข้ำวของเคร่ืองใช้ทกุอย่ำง ร้ำนกำแฟ ผบั บำร์ ร้ำนอำหำร 
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 น ำท่ำนแวะศูนย์ผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรำงของขลงัตำมควำมเช่ือเร่ืองโชคลำภของชำวจีน   
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร  เมนูพเิศษ  สุกีม้องโกล 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดหงเฉียว ให้ท่ำนได้ช้อปปิง้สินค้ำแบรนเนม และสินค้ำCOPY ย่ีห้อดงัมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผ้ำ 
รองเท้ำ และอ่ืนๆอีกมำกมำย   

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนำมบนิปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 
19.35 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี  CA979 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.40 น. เดนิทำงถึงสนำมบนิ สนำมบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิำพ 

 

โปรแกรม:ปักก่ิง SNOW WORLD  พิชิตก ำแพงเมืองจีนซือหม่ำไถ 5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คนื โดยสำยกำรบินแอร์ไชน่ำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเด่ียว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี  28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 22,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 21,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 12,900.- 

รำคำเดก็ทำรก(อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทำงกลับ) ท่ำนละ 6,900.- รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่ำจีน) 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำเดี่ยว ท่ำนละ 1,650 บำท 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่ำน/ทริป 

กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ นบัจากวนัเดินทางกลบัคิดค่าบริการเพ่ิม ท่านละ 3,000 บาท 
 

อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว  

 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรือยกเลกิกำรเดินทำง 
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2.  ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูควำมถกูต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลำนดัหมำยทวัร์ 
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ
คำ่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได้           
1. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่นออกเดินทำง (ไม่มีหวัหน้ำทวัร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหน้ำหวัหน้ำทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่น ไม่ออกเดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ (สองทำ่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4.  คำ่อำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  คำ่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้ำท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทำงเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 
2. คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซำ่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท ำกำร ทำ่นละ 1,650 บำท 
3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ในกรณีท่ีน ำ้หนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 23 

กิโลกรัม/ทำ่น 1 สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 
4. คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืม , ค่ำอำหำรท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่ำ

โทรศพัท์, คำ่ซกัรีดฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนตำ่งชำติหรือคนตำ่งด้ำว 

8. คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่ำน/ทริป //หวัหน้ำทวัร์แล้วแต่ควำม

ประทบัใจในกำรให้บริกำร 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อำจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 

เหตกุำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบติัเหตุ, 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ช้ำ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หำกทำ่นยกเลกิก่อนรำยกำรทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคำ่บริกำรท่ีทำ่นได้ช ำระไว้แล้วไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่กำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิง่ผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถกูต้อง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจำกได้ส ำรองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีคิ้ดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลีย่นแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงำนท่ีให้บริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับ
คำ่บริกำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ช้ำ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำ  

10. ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส ำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์ต้องกำรขอยื่นวีซ่ำเดี่ยว 
เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ที่ถือพำสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซำ่เด่ียวคำ่บริกำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,650 บำท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 2,775 บำท  
1. หนงัสอืเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบูรณ์ไม่ช ำรุด 
2. หนงัสอืเดินทำงต้องมีหน้ำวำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวีซำ่และตรำเข้ำ-ออก อยำ่งน้อย 2 หน้ำเต็ม   
 รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
 - ห้ำมสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชุดนกัศกึษำ หรือชุดข้ำรำชกำร 
 - ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้ำตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2 ข้ำง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 
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3. ส ำหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทำงตำ่งด้ำว จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เทำ่นัน้ก่อนกำรสง่เอกสำรยื่นวีซำ่ 

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้ เดินทำง 
5. เอกสำรท่ีให้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ กรุณำกรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทำ่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส ำเนำสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำ มำรดำ ต้องแนบหนงัสอือนญุำตให้เดินทำง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท ำงำน 

ญำติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน ท่ีท ำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เลม่ท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทตูมีกำรโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอยำ่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ำก่อนยื่นวีซำ่ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยำ่งน้อย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทรำบลว่งหน้ำ   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำร
ท ำวีซำ่ทำ่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเว้นวีซำ่ในรำยละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง ทำ่นอำจต้องตกค้ำงอยูป่ระเทศจีนอยำ่งน้อย 2 อำทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทำงชำวตำ่งชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 
 - หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทำงตำ่งด้ำว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจำกผู้ เดินทำงจะต้องไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
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ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพิ่ม 5,210 บำท  
2.  หนงัสอืเดินทำงของคนตำ่งชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม  1,750 บำท 

ยกเว้น แคนำดำ บรำซิล และอำร์เจนตินำ่(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรท่ีต้องเตรียม   
1.พำสปอร์ต ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ต้องมีหน้ำวำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำ และ
ตรำเข้ำ-ออกอยำ่งน้อย 2 หน้ำเต็ม   
2.รูปถ่ำยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
- ห้ำมสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชุดนกัศกึษำ หรือชุดข้ำรำชกำร 
- ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้ำตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2ข้ำง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสอืวำ่จ้ำงในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรำ

ประทบัร้ำนท่ีแปล 
 
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรือแตง่หน้ำทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไว้เกินกวำ่ 6 เดือนมำใช้ 
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวด้ำนหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้ำง มำตดัใช้เพื่อยื่นท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จำกคอมพิวเตอร์ 
 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
ยื่นวีซำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มทำ่นละ  1,125 บำท  
 
[ต่ำงชำตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้] 
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**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทตูจีนอำจเปล่ียนกฎเกณฑ์กำรยื่นวีซ่ำโดย
ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกท่ีมีกำรปรับรำคำสงูขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง 
  

 

 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  14   ปักกิ่ง SNOW WORLD  พิชิตก ำแพงเมืองจีนด่ำนซอืหม่ำไถ 5 วนั 3 คืน โดยสำยกำรบินแอร์ไชน่ำ    [GQ1PEK-CA003]                          

 

**สถำนทตูจีนมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบคุวำมสมัพนัธ์ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกข้อมลูตำมควำมเป็นจริง 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด) 
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