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CHINA 
TWO IN ONE เทยีนสนิ ปกักิง่ วดัดเูลอ่ซือ่

ทอ่  โดยสายการบนิ แอรไ์ชนา่(CA) 

6 วนั 4 คนื 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู(ิCA812/01.40-
07.10 น. ) 

X X X  

2 
เทยีนสนิ-ปักกิง่-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นไขม่กุ-
กายกรรมปักกิง่ 

✈ 🍽 🍽 Yitel Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

3 
จตรัุสเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวังกูก้ง-รา้นใบชา
พระราชวังฤดรูอ้น-ถนนหวังฝู่ จ ิง่ 🍽 🍽 🍽 

 
Yitel Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 *   

 

4 
ก าแพงเมอืงจนีดา่นจยีงกวน-รา้นหยก-ถา่ยรปูสนาม
กฬีารังนก-ตลาดรัสเซยี 🍽 🍽 🍽 Yitel Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

5 
รา้นผลติภณัฑย์างพารา-ปักกิง่-จีเ้สีย้น-นมสัการองค์
เจา้แมก่วนอมิปัน้ดนิฉากส ีทีว่ดัดเูลอ่ซือ่ –เทยีนสนิ –
ถนนอติาล-ีลอ่งเรอืชมววิแมน่ ้าไทเ่หอ 

🍽 🍽 🍽 
Tianjin Friendship Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

6 
บา้นกระเบือ้ง-ถนนวัฒนธรรม-ศาลเจา้หมา่โจ-้ถนน
อาหาร-เทยีนสนิ (CA811/20.25-00.40 น.+1) 🍽 🍽  ✈ - 

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000บาท / วซีา่เด ีย่ว 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
**เด็กอายตุ ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ เก็บเพิม่ 3,000 บาทจากราคาทวัร*์* 

 
  

เครือ่ง Boeing 737-800   
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้น 
บนเครือ่ง 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 

ไฮไลทท์วัร ์…เทีย่นสนิ ปกัก ิง่ วดัดเูลอ่ซือ่ 
- ชมก าแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 
- นมัสการองคเ์จา้แมก่วนอมิปั้นดนิฉากส.ี.. ทีว่ดัดเูลอ่ซือ่ 
- ลอ่งเรอืชมววิสองฟากฝ่ังแมน่ ้าไหเ่หอ ...อันสวยงามยามค า่คนื 
- ลิม้รสอาหารขึน้ชือ่ เป็ดปักกิง่ สกุีม้องโกล และอาหารป้ิงยา่ง BBQ 
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว   
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชน่า โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

เทยีนสนิ-ปกักิง่-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นไขม่กุ-กายกรรมปกักิง่ 

01.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเทยีนสนิ โดยเทีย่วบนิที ่CA812 

07.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตปิินไห่ นครเทยีนสนิ ซึง่จัดเป็น 1 ใน 4 เมอืงใหญ่เชน่เดยีวกับปักกิง่ฉงชิง่และเซีย่งไฮท้ีข่ ึน้

ตรงกับรัฐบาลกลางเดมิเป็นเมอืงตากอากาศของราชวงศต์ัง้แตส่มัยราชวงศห์มงิถงึราชวงศช์งิและเป็นเมอืงทา่ส าคญัในการ

ตดิตอ่กับตา่งประเทศปัจจบุันกลายเป็นเมอืงอตุสาหกรรมหนักและเบามคีวามทันสมัยและผสมผสานวัฒนธรรมตะวนัตกและ

ตะวันออกไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปักกิง่  (โดย

รถไฟโคด๊) เดนิทางถงึ เมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่ยอ่วา่ จงิ ตัง้อยู่ทีภ่าคตะวนัตกเฉยีงเหนือ

ของ ทีร่าบหวาเป่ย ชือ่เดมิคอื จี ่สมัยชนุชวิจา้นกั๋วเป็นเมอืงหลวงของแควน้ยัน สมัยราชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ชิอ้

ยันจงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตัง้แตส่มัยราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงต ูตา้ต ูเป่ยผงิและเป่

ยจงิ เริม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจบุัน แบง่เป็น16เขตและ2อ าเภอเป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลาง พืน้ทีท่ั่วนครเป่ยจงิมี

ถงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นครปักกิง่เป็นศนูยก์ารเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั่ว

ประเทศจนีและก็เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบ

มหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีานะเทยีบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชือ่มกีาร

เปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ และ

ยังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่นัสมัย กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ทีต่ัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตา้รเ์ป็นสถานซึง่จักรพรรดิ

แห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคต ิทุกปีพระ

จักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพื่อใหก้ารเก็บเกีย่วไดผ้ลอดุมประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้น

ต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้  น าทา่นเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์าก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครีม

ไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นชม กายกรรมปักกิง่ การแสดงทีม่ชี ือ่เสยีง ใหท้า่นตืน่ตาตืน่ใจไปกบัโชวก์ายกรรม

และการแสดง แสง ส ีเสยีงทีส่วยงาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-TSN CA01-6D4N-MAR-CA-W43 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Yitel Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
จตรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-รา้นใบชาพระราชวงัฤดรูอ้น-ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุง

ปักกิง่ ความยาวตัง้แตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวนัตก 500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตาราง

เมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 

ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลาง

จัตรัุส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตรัุส ตลอดจนพพิธิภัณฑ์

การปฏวิัตแิห่งชาตแิละพิพธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์ชาตจินีทางฝ่ังตะวันออก 

นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมหีอร าลกึท่านประธานเหมาและหอประตูเจิง้

หยางเหมนิหรอืเฉยีนเหมนิ ใหท้า่นเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัย

จักรพรรดหิย่งเลอ่แห่งราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใิน

ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั ้งสิ้น  24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถึง

พระราชวงัเดมิ มชี ือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวัง

ตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวงัวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์

ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นสู ่ศูนยใ์บชา ชมิชาอวูห่ลงของปักกิง่ และชาทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ น าทา่นชม 

พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอทุยานทีม่ี

ทัศนียภาพทีส่วยงามมากแห่งหนึง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 290เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น 

ประกอบดว้ยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมิงหู”บนเขาว่านโซ่วซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก 

พลับพลา และเก๋งจนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมภิาพ ทีเ่ชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิทีม่รีะยะ

ทางไกลถงึ 728เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคนุหมิงมเีกาะเล็ก ๆ เกาะหนึง่ มสีะพาน 17 โคง้อัน

สวยงามเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อทุยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการตาซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้ง

อทุยานของจนี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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 น าทา่นสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศนูยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีส่ดุของเมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้
ชือ่ดงัตา่งๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลางความบนัเทงิมากมายทีจ่ะสรา้งสสีนัใหก้ับผูท้ีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดนิแหง่นี้

เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Yitel Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4 *   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ก าแพงเมอืงจนีดา่นจยีงกวน-รา้นหยก-ถา่ยรปูสนามกฬีารงันก-ตลาดรสัเซยี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่งๆ ของจนีสมัยโบราณ สรา้ง

ในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจบุัน
สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโก

ลและพวกเตริก์ หลังจากนั้นยังมีการสรา้งก าแพงต่ออกีหลายครัง้ดว้ยกัน 

แตภ่ายหลังก็มเีผา่เร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจเูรยีสามารถบกุฝ่าก าแพง
เมอืงจนีไดส้ าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่ง

ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางดว้ย  น าท่านแวะชม หยก ที่มี
คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวน

หยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครงันก  สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

สวสิเซอร์แลนด ์Herzog & de Meuron เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยต่อ

สิง่แวดลอ้ม ในสนามจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันโอลมิปิก 2008 มลีกัษณะภายนอกคลา้ยกบั “รังนก” ที่
มโีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดานและผนังอาคารทีท่ าดว้ยวสัดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดคูลา้ย

กับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระวา่ยน ้าแห่งชาต ิสระวา่ยน ้าแห่งชาต ิสรา้ง
ขึน้เหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนท าเป็น

โครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พื่อใหดู้เหมอืนน ้าทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s 
Trinity College ทีท่ าใหก้ าแพงอาคารดูเหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทอืนจาก

แผ่นดนิไหวได ้จากนัน้น าทา่นอสิระช็อปป้ิง ตลาดรสัเซยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และ

อืน่ๆ อกีมากมาย 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Yitel Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4 *   

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
รา้นผลติภณัฑย์างพารา-ปักกิง่-จีเ้ส ีย้น-นมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิปั้นดนิฉากส ีทีว่ดัดู
เลอ่ซือ่ –เทยีนสนิ –ถนนอติาล-ีลอ่งเรอืชมววิแมน่ า้ไทเ่หอ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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 น าทา่นแวะชม รา้นยางพารา  เป็นสนิคา้ของใชต้า่งในบา้นทีท่ ามาจากผลติภัณฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ตาม
อัธยาศัย  เดนิทางสูอ่ าเภอเมอืงจีเ้ส ีย้นโดยรถโคช้ราว 2 ช.ม. (94 KM) ระหวา่งทางใหท้านพักผ่อนตามอัธยาศัย  พรอ้ม

ชมววิ 2 ขา้งทาง  น าท่าน นมสัการ
องคเ์จา้แม่กวนอมิปั้นดนิฉากส ีที่

วดัดูเล่อซื่อ ซึ่งเป็ดวัดเก่าแก่ที่สุด

หนึ่งในสามที่ตกทอดมาตั ้งแต่สมัย
ราชวงศ์หลิว อายุประมาณ 1040 ปี

มาแลว้ เป็นสถานทีโ่บราณทรงคุณค่า
อย่างสูงจึงไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น

หนึง่สถานทีโ่บราณควรอณุรักษ์ไวง้วด

แรกของประเทศจนี   
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืงเทยีนสนิ โดยรถโคช้ราว 2 ชัว่โมง   จากนัน้น าทา่น ชมถนนอติาล ีถนนคนเดนิทีส่องขา้งทางเป็น
ทรงตกึสไตลย์ุโรป เหมาะแกก่ารมาเดนิเล่น  อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟเทยีนจนิไดม้ากนัก  บรรดารา้นของขายตา่งๆก็จะ

ออกแนวสไตลอ์ติาลี ่ถอืวา่เป็นอกียา่นถนนคนเดนิทีค่กึคกึแหง่หนึง่ของเมอืงเทยีนสนิเลยทเีดยีว  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่   ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่น ลอ่งเรอืชมววิสองฟากฝั่งของแมน่ า้ไหเ่หอ  ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่บรรยากาศววิตวัเมงืเทยีนสนิ ยามค า่คนื ซึง่มคีวาม

งดงามเป็นอยา่งยิง่ ซึง่เป็นทีช่นืชอบของนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนแหง่นเป็นยิง่นัก 
ทีพ่กั Tianjin Friendship Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 

บา้นกระเบือ้ง-ถนนวฒันธรรม-ศาลเจา้หมา่โจ-้ถนนอาหาร-เทยีนสนิ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 จากนัน้ น าท่านเขา้ชม บา้นกระเบือ้งเทยีนจนิ โดย จางเหลยีนจือ้ เจา้ของบา้นใชทุ้นการสรา้งมากถงึ 500 ลา้นหยวน 

(ราว 2,500 ลา้นบาท)  มเีครือ่งลายคราม กวา่ 4,000 ชิน้ ประกอบดว้ยหนิออ่นและมหีนิครสิตลัน ้าหนักรวมกวา่ 40 ตนั และ 
กระเบือ้งโบราณกว่า 700 ลา้นชิน้เครื่องแกว้ชาวกระเบือ้งจากสมัย ราชวงศถ์ัง ราชวงศซ์่ง กว่า 300 ชิน้ รูปปั้นหนิอ่อน

โบราณกวา่ 300 ตวั ทีต่กแตง่ในสไตลฝ์ร่ังเศส   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ถนนวฒันธรรมโบราณ ของเมอืงเทยีนสนิ และใหท้า่นไดม้เีวลาเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ

ตามอธัยาศยั น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมท่บัทมิ นมสัการหมา่โจว้ (เจา้แมท่ับทมิ) เทพธดิาผูพ้ทิักษ์นักเดนิทาง เชือ่วา่
นมัสการหมา่โจว้แลว้จะเดนิทางโดยสวสัดภิาพ  จากน่ันน าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนอาหาร  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิ

อาหารพืน้เมอืงของชาวเทยีนสนิ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ CA811 

00.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 

 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร   

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 13  มนีาคม  61 17,999 20,999 20,999 4,500 

15 – 2 0  มนีาคม 61 19,999 22,999 22,999 4,500 

22 – 27 มนีาคม 61 19,999 22,999 22,999 4,500 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออกจากคา่ทวัร ์6,000 บาท” 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นยางพารา,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยก ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุรา้น

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-TSN CA01-6D4N-MAR-CA-W43 
 

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้

เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้ร่วมกจิกรรมที่

ทางรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
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6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน 

รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนี  

          -วซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊ 1,000 บาท) อตัราคา่วซีา่ดงักลา่วส าหรับ

ผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ใช ้

ส าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้ง

สง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง)  
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          หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆท ัง้ส ิน้ ท าใหไ้ม่

สามารถยืน่วซีา่กรุป๊ได ้  ทางบรบิทัขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่วซีา่เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์   

         โปรดทราบ ....ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 

2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป)ได ้ตอ้งยืน่วซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการ

เดมิ 4 วนัท าการ 

         1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 

10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.

ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี  

         -คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่ว 1,500.- บาท 

         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใช ้

กบัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 
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APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
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**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

  

  

 

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส
.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

............................. รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

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

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 
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(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
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