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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค.62                                                                                                              32,888.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค.62                                                                                                              32,888.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค.62                                                                                                              32,888.- 

วนัที ่31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค.62                                                                                                              31,888.- 

ปกักิง่  ก ำแพงเมอืงจนีน ัง่กระเชำ้  

SKI  SNOW WORLD 

5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 31,888.- 
 รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

• เทีย่วก าแพงเมอืงจนีดา่นปาตา้หลงิ(น่ังกระเชา้)... 1ใน  7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 

• ชมความงดงามของพระราชวงักูก้ง.. พระราชวงัเกา่แกท่ีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี 
• สนุกสนานกับกจิกรรม SKI SNOW WORLD (ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์) 
• ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่กับ ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ THE PLACE  ถนนหนานโหลวกูเ่ซยีง และ ตลาดหงเฉียว 

• เมนูพเิศษ...เป็ดปักกิง่ สกุีห้มอ้ไฟและ อาหารบฟุเฟต ์BBQ 
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***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

กรณีทีผู่เ้ดนิทำงอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี บรบิรูณ์นบัจำกวนัเดนิทำงกลบั 

คดิคำ่บรกิำรเพิม่ทำ่นละ 2,000 บำท 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – ปกักิง่ (สนำมบนิปกักิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์) (10.10-15.50)–

THE PLACE 

07.30น. คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิเคาน์เตอร ์D สายการบนิ ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.10น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG 614 

15.50น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนิมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย 

Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัว

จากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ใหแ้สงแดดไดแ้ละใช ้

นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตัวอาคาร น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เดิน

ทางเขา้สูต่ัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่ยอ่ว่า จงิ ตัง้อยูท่ีภ่าคตะวันตกเฉียงเหนือ

ของที่ราบหวาเป่ย ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึง่มีฐานะ

เทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 

โดยเฉพาะหลังจากสมยั 80ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลอืเชือ่ มกีารเปลีย่นแปลง

จากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจบุันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พยีงแต่รักษาสภาพเมอืงโบราณ และ

ยงัแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมยั กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก   

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ....เป็ดปกักิง่ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่THE PLACE หรอืซือ่เมา่เทยีนเจยี  แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมต่กแตง่หรหูรา ใหท้า่นไดช้มและ

เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆมากมาย และทา่นจะไดพ้บกบัจอยกัษ์ขนาดใหญท่ีม่คีวามยาว 2,296 ฟตุ 

กวา้ง 88 ฟตุ สงู 80 ฟตุ นับเป็น LED SCREEN จอยกัษ์บนเพดานแบบชิน้เดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  

 
 พกัที ่5L BEIJING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัที ่2 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง – น ัง่สำมลอ้ชมเมอืงเกำ่หูถง – หอฟ้ำเทยีนถำน –กำยกรรม

ปกักิง่ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่จกลางกรงุปักกิง่ ความ

ยาวตัง้แตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตาราง

เมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอนัเหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุ

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ปักกิง่ (สนามบนิปักกิง่ แคปิตอล 

แอรพ์อรท์) (10.10-15.50)–THE PLACE  ✈ 🍽 
5L BEIJING HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

2 
จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวังกูก้ง – น่ังสามลอ้ชมเมอืงเกา่หูถง – 

หอฟ้าเทยีนถาน –กายกรรมปักกิง่ 🍽 🍽 🍽 
5L BEIJING HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 
SKI SNOW WORLD(ไม่รวมค่าเชา่อปุกรณ์)-ศูนยห์ยก – ก าแพงเมอืง

ดา่นปาตา้หลงิ(น่ังกระเชา้)-ศนูยย์าบัวหมิะ 🍽 🍽 🍽 
5L BEIJING HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 
พระราชวังฤดูรอ้น-รา้นไข่มุก-เมอืงเก่าหนานโหลวกู่เซยีง-ศูนยใ์บชา-

ถนนหวงัฝู่ จิง่ 🍽 🍽 🍽 
5L BEIJING HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

5 
ศูนยย์างพารา -ชอ้ปป้ิงตลาดหงเฉียว– ปักกิง่ (สนามบนิปักกิง่ แคปิ

ตอล แอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(17.05-21.15) 🍽 🍽 ✈  
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ของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยูเ่หนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตุรัส มหา

ศาลาประชาคมดา้นทศิตะวนัตกของจัตรัุส ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตร์

ชาตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนีท้างดา้นทศิใตย้งัม ีหอร าลกึท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ 

หรอืเฉียนเหมนิ จากนัน้เดนิทางสู ่พระรำชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้

บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเก่าแก่ทีม่ปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานกวา่ 500 ปีมชีือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ 

ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังว่า 

จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนัน้วังของบุตรแห่งสวรรค์จงึตอ้งเป็น ‘ที่ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดา

สามญัไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้  

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่าน น ัง่สำมลอ้ชมเมอืงเก่ำหูถง ( 2 ท่ำนตอ่1 คนั)  ซึง่มปีระวัตกิว่า 3,000 ปี มปีระวัตขิองชาวเมอืง

ดัง้เดมิกล่าวว่า “ไม่เขา้หูถง เหมือนไม่ไดไ้ปปักกิง่” หูถง้ เป็นชือ่เรียก ตรอกซอกซอย สรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศห์ยวน (ราวศตวรรษที ่13) มปีระวัตคิวามเป็นมาทีย่าวนาน มวีวิัฒนาการและการพัฒนามาหลายรอ้ยปี 

ส่วนใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณที่เรยีกว่า “ซือ่เหอย่วน” เป็นบา้นชัน้เดียวมลีานตรงกลาง และมหีอ้งอยู่

โดยรอบทัง้ 4 ทศิ น าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้ำเทยีนถำน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อที่ทัง้หมด 273 

เฮกตาร ์เป็นสถานซึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา ในระยะยา่งเขา้ฤดู

หนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิกุปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ารเก็บ

เกีย่วไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตี้ยน ต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ น าท่านชม 

กำยกรรมปักกิง่ การแสดงโชวก์ายกรรมทีต่ืน่เตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง กายกรรมปักกิง่เป็นการแสดง

ผสมผสาน ทั ้งหวาดเสียวและตื่นเตน้ หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชว์

ความสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนทีส่งู เป็นตน้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 
 พกัที ่5L BEIJING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัที ่3 SKI SNOW WORLD(ไมร่วมคำ่เชำ่อุปกรณ์)-ศนูยห์ยก – ก ำแพงเมอืงดำ่นปำตำ้หลงิ(น ัง่กระเชำ้)-

ศนูยย์ำบวัหมิะ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ลาน SKI SNOW WORLD ซึง่มรีะดับความหนาของหมิะอยู่ในราว 60-100 เซนตเิมตร 

สถานทีจ่ะท าใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ บนลานสก ี(ไมร่วมคำ่เชำ่อปุกรณ์, คำ่เครือ่งเลน่ และคำ่

ครูฝึกอุปกรณ์ตำ่งๆ)  ใหท้่านไดอ้สิระเล่นสกตีามอัธยาศัย  จากนัน้น าท่านแวะชม หยก ทีม่คีุณภาพและมี

ชือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นปำตำ้หลงิ (น ัง่กระเชำ้) สรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก 

ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล 

และพวกเตริก์ หลังจากนัน้ยงัมกีารสรา้งก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกนัแตภ่ายหลังก็มเีผา่เรร่อ่นจากมองโกเลยี
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และแมนจูเรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่

ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย เชือ่กนัวา่ หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนี

ได ้ น าทา่นชม ยำบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก เป็นทีพ่สิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลาย ๆ 

เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่5L BEIJING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัที ่4 พระรำชวงัฤดรูอ้น-รำ้นไขม่กุ-เมอืงเกำ่หนำนโหลวกูเ่ซยีง-ศนูยใ์บชำ-ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของกรงุ

ปักกิง่หา่งจากตัวเมอืงปักกิง่ประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวังฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิเป็นสวนฤดรูอ้นและสวน

ดอกไมใ้นสมยักบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาไดน้ างบประมาณของกองทัพเรอืมาบรูณะ

ซอ่มแซมจนเป็นลกัษณะทีเ่ห็นในปัจจบุนั ภายในพระราชวังประกอบดว้ย ต าหนักเลอโชว่ถัง สถานทีป่ระทับ

ของพระนางฉือซไีทเฮา ต าหนักเริน่โชว่เตีย้น สถานทีว่า่ราชการของพระนางฉือซไีทเฮา ภเูขาวา่นโสว้ซาน 

ทะเลสาบคนุหมงิ เกง๋พระหอม ต าหนักเรยีงเมฆ เตอ๋เหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัดเลาะไปตามรมิ

ทะเลสาบคนุหมงิตกแตง่ดว้ยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนักตา่งๆ อกีมากมาย จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์

จาก ไขม่กุ ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้  
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมน.ู..บฟุเฟ่ตอ์ำหำรป้ิงยำ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกำ่หนำนโหลว่กูเ่ซีย่ง(Nanluoguxian）เป็นถนนคนเดนิทีม่ขีนาดใหญ่ มทีัง้รา้น

เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ขา้วของเครือ่งใชทุ้กอยา่ง รา้นกาแฟ ผับ บาร ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนของทีน่ี่มอีายุ

หลายรอ้ยปีนับเป็นตรอกซอกซอยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุปักกิง่ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไว ้ตอ่มาไดด้ัดแปลงเป็นรา้นคา้ 

แต่ก็ยังคงความเกา่แกข่องแบบบา้นโบราณไว ้ระหว่างเดนิเล่นเราจะไดก้ลิน่อายของความคลาสสคิทีซ่อ่นอยู ่

รูส้กึเหมอืนไดย้อ้นอดตี ถอืเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นรวมถงึนักท่องเทีย่วจากชาตติ่างๆเลยทเีดยีว น าท่านสู ่

ศนูยใ์บชำ ชมิชาอวูห่ลงของปักกิง่ และชาทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯ  เป็นตน้ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านสูถ่นนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงที่คกึคักมากที่สุดของเมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังต่างๆและรา้นคา้รา้นอาหารศูนยก์ลางความบันเทงิมากมายที่จะสรา้งสสีันใหก้ับผูท้ีม่า

จับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นีเ้ชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 
  พกัที ่5L BEIJING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัที ่5 ศนูยย์ำงพำรำ -ชอ้ปป้ิงตลำดหงเฉยีว– ปักกิง่ (สนำมบนิปักกิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ

(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ(17.05-21.15) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมศนูยส์นิคา้ ผลติภณัฑจ์ำกยำงพำรำ เป็นในลกัษณะสนิคา้ทีแ่ปรรปู เชน่ หมอน ทีน่อน และ

สนิคา้เพือ่สขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภณัฑ ์น าทา่นเดนิทางสูต่ลำดหงเฉยีว ใหท้า่นไดช้ ้

อปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดังมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ....สกุ ีห้มอ้ไฟ  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.05น. อ าลากรงุปักกิง่ เดนิทำงกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 615 

21.15น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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ปกักิง่  ก ำแพงเมอืงจนีน ัง่กระเชำ้  SKI SNOW WORLD 5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทย 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2 –3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

ผูเ้ดนิทำง 
อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

ผูเ้ดนิทำง 
อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62 32,888 34,888 34,888 5,500 13, 888 

วนัที ่29 ธ.ค.61-02 ม.ค.62 32,888 34,888 34,888 5,500 13,888 

วนัที ่30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62 32,888 34,888 34,888 5,500 13,888 

วนัที ่31 ธ.ค.61-04 ม.ค.62 31,888 33,888 33,888 5,500 12,888 

รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 5,888.- 
รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์+ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

กรณีทีผู่เ้ดนิทำงอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี บรบิรูณ์นบัจำกวนัเดนิทำงกลบั 

คดิคำ่บรกิำรเพิม่ทำ่นละ 2,000 บำท 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกทา่นทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



                     GO1PEK-TG008          หนา้ 6 จาก 9 

 

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยดั  

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.   ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิยกกระเป๋าสมัภาระของพนักงานโรงแรม 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
9.     คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี(พาสปอรต์ไทย) แบบเดีย่ว 4 วันท าการ 1,500 บาท  
 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 



                     GO1PEK-TG008          หนา้ 7 จาก 9 

 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
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9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 



                     GO1PEK-TG008          หนา้ 9 จาก 9 

 

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


