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ปักก่ิง ก ำแพงหมื่นลี ้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน 

เดินทำง กุมภำพันธ์-เมษำยน 2563 
 

 

 

 
รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง16,888.- 

เส้นทำงกำรเดินทำง 

วนัที่ 1.    กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภูมิ) – ปักก่ิง(สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 
วนัที่ 2   ปักก่ิง– จตุัรัสเทียนอนัเหมิน– พระรำชวงักู้กง– หอฟ้ำเทียนถำน– กำยกรรมปักก่ิง 
วนัที่ 3   ศูนย์ผีเซียะ– พระรำชวงัฤดูร้อน– โรงงำนไข่มกุ– ART BEIJING FUN – ถนนหวงัฝู่ จ่ิง 
วนัที่ 4.  ศูนย์ยำบวัหิมะ– ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน– สวนผลไม้ตำมฤดูกำล-ศูนย์หยก– ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสระว่ำยน ำ้ 
วนัที่ 5.  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ– ช้อปปิง้ตลำดหงเฉียว– ปักก่ิง (สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนำมบินสวุรรณภูมิ) (TG615 

:17.20 – 21.15 น.) 



  2 ปักก่ิง ก ำแพงเมืองหม่ืนลี ้จีหยงกวน 5 วนั 3 คืนโดยสำยกำรบินไทย[GQ1PEK-TG001] 

 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์
พอร์ท) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 

21.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิอำคำรผู้ โดยสำรระหว่ำงประเทศเคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำร
ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงให้กับทุกท่ำน 

23.50 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

วันท่ี2 
ปักกิ่ ง– จัตุรัสเทียนอันเหมิน– พระรำชวังกู้ กง– หอฟ้ำเทียนถำน– 
กำยกรรมปักกิ่ง 

05.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ทสนำมบินนีไ้ด้เปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริกำร ต้อนรับกีฬำ
โอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรับผู้ โดยสำรได้มำกถึง  55  ล้ำนคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนข
อง สหรัฐอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนักเดินทำงที่เข้ำถึงจิตใจผู้ โดยสำร ด้วยกำรออกแบบให้แบ่งเป็น 
2 ข้ำง ทอดตวัจำกทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรม
ใหม่ที่ช่วยลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนภำย ในตวัอำคำร 
หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ปัจจุบัน
ปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐำนะเทียบเท่ำกับมณฑล หลังจำกปักก่ิงได้รับกำร
จดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงได้พัฒนำ
อย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเช่ือ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กก่ิงมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่
เพียงแต่รักษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองที่ทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติ่มซ ำ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จัตุรัสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักก่ิง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจุประชำกรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมส ำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตุัรัส อนุสำวรีย์วีรชนใจกลำงจตุัรัส มหำศำลำประชำคมด้ำนทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน 
พิพิธภัณฑ์กำรปฏิวติัแห่งชำติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ชำติจีนทำงฝ่ังตะวันออก นอกจำกนีท้ำงด้ำนทิศใต้ยงัมี หอร ำลึก
ท่ำนประธำนเหมำและหอประตูเจิง้หยำงเหมิน หรือเฉียนเหมิน  

  

 น ำท่ำนเดินสู่ พระรำชวังกู้กง สร้ำงขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้ำนและชีวิตของจักรพรรดิใน
รำชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวติัศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กู้กง’ 
หมำยถึงพระรำชวังเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซ่ึงแปลว่ำ ‘พระรำชวังต้องห้ำม’ เหตุที่เรียกพระรำชวงัต้องห้ำม 
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสร้ำงวงัว่ำ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ี
ต้องห้ำม’ คนธรรมดำสำมญัไม่สำมำรถล่วงล ำ้เข้ำไปได้ 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ หอฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยู่ทำงทิศใต้ของกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตำร์ เป็นสถำนซ่ึงจักรพรรดิแห่ง
รำชวงศ์หมิง และรำชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเข้ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ำยตำมจนัทรคติทุกปี พระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้กำรเก็บเก่ียวได้ผลอุดม ประกอบด้วยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนักหวง
ฉงอี่และลำนหยวนชิว เป็นต้น  

 

 
 น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชว์กำยกรรมที่ต่ืนเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กำยกรรมปักก่ิงเป็นกำรแสดง

ผสมผสำน ทัง้หวำดเสียวและต่ืนเต้น หลำกหลำยชุดกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน 
เช่น โชว์หมนุจำน โชว์ควงสิ่งของ กำยกรรมผำดโผนบนที่สงู เป็นต้น 

  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันท่ี 3 
ศูนย์ผีเซียะ– พระรำชวังฤดูร้อน– โรงงำนไข่มุก– ART BEIJING FUN – 
ถนนหวังฝู่ จิ่ง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 

น ำท่ำนแวะศูนย์ผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรำงของขลงัตำมควำมเช่ือเร่ืองโชคลำภของชำวจีน  น ำท่ำนเดินทำงสู่  พระรำชวังฤดูร้อนอวี ้
เหอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่ำงจำกตัวเมืองปักก่ิงประมำณ 15 กิโลเมตร 
พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซี
ไทเฮำได้น ำงบประมำณของกองทัพเรือมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภำยในพระรำชวังประกอบด้วย 
ต ำหนักเลอโช่วถัง สถำนที่ประทบัของพระนำงฉือซีไทเฮำ ต ำหนักเร่ินโช่วเตีย้น สถำนที่ว่ำรำชกำรของพระนำงฉือซีไทเฮำ ภูเขำ
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ว่ำนโส้วซำน ทะเลสำบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต ำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลัดเลำะไปตำมริม
ทะเลสำบคุนหมิงตกแต่งด้วยภำพวำดต่ำงๆ) และต ำหนักต่ำงๆ อีกมำกมำย 

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนูพิเศษ  บุฟเฟต์เจงกิสข่ำน) 

 น ำท่ำนแวะชม ศูนย์ไข่มุก ให้ท่ำนได้ชมและเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ท ำมำจำกไข่มุก อำทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก  และ
เคร่ืองประดับที่ใช้ไข่มุกใรกำรตกแต่งให้สวยงำม  เป็นต้นจำกนัน้น ำท่ำนสู่ย่ำน  ART BEIJINGFUNมีพืน้ที่โดยรวม 146000 
ตร. ย่ำนนีส้ร้ำงตำมโครงกำรเมืองสถำนที่ส ำคัญทำงวัฒนธรรมใหม่และสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิตแบบจีน”ส ำหรับกำร
ปฏิบัติกำรฟื้นฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยังมีแนะน ำแบรนด์ของนำนำชำติแบรนด์ของแฟชั่นและแบรนด์จีนทันสมัยอย่ำงร้ำน
หนังศือPageOneร้ำนอำหำร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL ร้ำนกำแฟ STARBUCK Reserve Tevanaน ำท่ำนสู่ ถนนหวังฝู
จ่ิง ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงส ำหรับกำรช้อปปิง้ที่คึกคกัมำกที่สุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้ห้ำงสรรพสินค้ำช่ือดังต่ำงๆ และร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำรศูนย์กลำงควำมบันเทิงมำกมำยที่จะสร้ำงสีสันให้กับผู้ที่มำจบัจ่ำยบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญท่ำนอิสระช้อปปิง้ตำม
อธัยำศยั 

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

วันท่ี 4 
ศูนย์ยำบัวหิมะ– ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน– สวนผลไม้ตำมฤดูกำล-
ศูนย์หยก– ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสระว่ำยน ำ้ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก  
 น ำท่ำนเข้ำฟังบรรยำย ยำบัวหิมะ ที่สรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม้ น ำ้ร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมำแล้วหลำย ๆ 

เหตุกำรณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่ำงกำย สำมำรถใช้ยำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบร้อนได้น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก ำแพง
เมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบรำณ สร้ำงในสมยัพระเจ้ำจ๋ินซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก 
ก ำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบันสร้ำงขึน้ในสมัยรำชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติร์ก 
หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสร้ำงก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ด้วยกันแต่ภำยหลงัก็มีเผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลียและแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำ
ก ำแพงเมืองจีนได้ส ำเร็จ มีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลำงด้วย เช่ือ
กันว่ำ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนได้ก ำแพงอำคำรดูเหมือนฟองน ำ้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ 
สำมำรถต้ำนทำนแรงสัน่สะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร 

 น ำท่ำนแวะชมสวนผลไม้ตำมฤดูกำลให้ท่ำนได้ชมและถ่ำยรูปกับสวนผลไม้ตำมอธัยำศยัโดยในแต่ละเดือนจะมีผลไม้ให้ท่ำน
ได้เที่ยวชมแตกต่ำงกันไป ถ้ำเป็นช่วงเดือนกุมภำพันธ์-เมษำยนเป็นสวนสตรอเบอร่ีเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยนเป็นสวนเชอรร่ี
เดือนกรกฏำคม-สิงหำคมสวนลกูท้อหรือสวนแอปเปิล้เดือนกันยำยน-ตุลำคมเป็นสวนลกูพลบั ) หมำยเหตุ : หำกสภำพอำกำศ
ไม่เอือ้อ ำนวย..มีผลท ำให้ทำงสวนผลไม้ประกำศปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ำชม...ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินและ
เปลี่ยนเป็นรำยกำรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ภำพ3 มิติแทนน ำท่ำนแวะชม หยก ที่มีคุณภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่ำนได้
เลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีช่ือเสียง  น ำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลิมปิครัง
นก สนำมกีฬำโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดัง
ของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยำยำมให้เอือ้อ ำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนำมจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขนัโอลิมปิก
2008 มีลักษณะภำยนอกคล้ำยกับ “รังนก”ที่มีโครงตำข่ำยเหล็กเหมือนก่ิงไม้ เพดำนและผนังอำคำรที่ท ำด้วยวัสดุโปร่งใส 
อฒัจันทร์มีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดง ดูคล้ำยกับพระรำชวงัต้องห้ำมของจีน ซ่ึงให้กลิ่นอำยงดงำมแบบตะวันออก ผ่ำนชมสระ
ว่ำยน ำ้แห่งชำติ สระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สร้ำงขึน้เหนือจินตนำกำรคล้ำย “ก้อนน ำ้สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup 
ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เน้นใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน ำ้ที่สุด และใช้เทคโนโลยีจำก
งำนวิจยัของนักฟิสิกส์จำก Dublin’s Trinity College 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
ที่พัก โรงแรมHOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที่ 5 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ– ช้อปป้ิงตลำดหงเฉียว– ปักก่ิง (สนำมบินปักก่ิงแคปิ
ตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 เข้ำชมศูนย์สินค้ำ ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ เป็นในลักษณะสินค้ำที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้ำเพือสุขภำพพร้อม

วิทยำกรบรรยำยสรรพคุณของผลิตภัณฑ์  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดหงเฉียว ให้ท่ำนได้ช้อปปิง้สินค้ำแบรนเนม และสินค้ำ
COPY ย่ีห้อดงัมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ และอ่ืนๆอีกมำกมำย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร(เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

17.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่TG615(บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
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อัตรำค่ำบริกำร: ปักก่ิงก ำแพงหมื่นลีจ้หียงกวน5 วัน3 คืนโดยกำรบินไทย 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัที่ 07-11 ก.พ.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัที่ 14-18 ก.พ.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัที่ 21-25 ก.พ.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัที่ 06-10 มี.ค.63 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,000.- 5,888.- 

วนัที่ 12-16 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัที่ 13-17 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัที่ 19-23 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัที่ 20-24 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัที่ 26-30 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัที่ 27-31 มี.ค.63 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัที่ 03-07 เม.ย.63 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,000.- 6,888.- 

วนัที่  10-14 เม.ย.63 25,888.- 28,888.- 28,888.- 4,000.- 10,888.- 

วนัที่ 11-15 เม.ย.63 25,888.- 28,888.- 28,888.- 4,000.- 10,888.- 

วนัที่ 12-16 เม.ย.63 25,888.- 28,888.- 28,888.- 4,000.- 10,888.- 

รำคำเด็กทำรก(อำยุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ) ท่ำนละ 5,900.-รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน(ไม่รวมวีซ่ำจีน) 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำเดี่ยว ท่ำนละ 1,800 บำท 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 300 หยวน/ท่ำน/ทริป 
กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์นบัจำกวนัเดินทำงกลบัคิดค่ำบริกำรเพิ่มท่ำนละ3,000 บำท 

 
อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ที่ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนัน้ 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำวทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2.  ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูควำมถูกต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลำนดัหมำยทวัร์ 
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระค่ำบริกำร 
 3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  
 3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4.  กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
 4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำท่ีพักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ
ค่ำทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได้           
1. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวัหน้ำทวัร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหน้ำหวัหน้ำทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
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2.  ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4.  ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  ค่ำประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้ำท่ำนใดสนใจซือ้ประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบินทุกแห่ง + ภำษีน ำ้มนั  
8.  ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 1,800บำท 

**ส ำหรับกรุ๊ปท่ีเดินทำงตัง้แต่เดือนมกรำคม 63 เป็นต้นไป ปรับค่ำวีซ่ำจีนเดี่ยวจำกเดิม 1650 บำท
เป็น 1,800 บำท *** 

3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ในกรณีท่ีน ำ้หนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 20 
กิโลกรัม/ท่ำน 1 ส่วนเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 

4. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองดื่ม , ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำ

โทรศพัท์, ค่ำซกัรีดฯลฯ 
6. ค่ำอำหำรท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
7. ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว 
8. ค่ำทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300หยวน /ท่ำน/ทริป 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่

อำจแก้ไขได้ 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 
เหตกุำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหตุ, 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมล่ำช้ำ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่ำบริกำรท่ีท่ำนได้ช ำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจำกได้ส ำรองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีให้บริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับ
ค่ำบริกำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกับเท่ำนัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธิ์กำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ  

10. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส ำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์ต้องกำรขอย่ืนวีซ่ำเดี่ยว 
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ที่ถือพำสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่ำเดี่ยวค่ำบริกำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำ 1,800 บำท  

- ยื่นด่วน 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีสภำพสมบูรณ์ไม่ช ำรุด 
2. หนงัสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   
 รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  
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 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
 - ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชุดนกัศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร 
 - ต้องมีอำยุของรูปถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้ำตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหูทัง้  2 ข้ำง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ 
3. ส ำหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทำงต่ำงด้ำว จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เท่ำนัน้ก่อนกำรส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำ 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้ เดินทำง 
5. เอกสำรท่ีให้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ กรุณำกรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบัตรตัวจริง, ส ำเนำสูติบัตรและสตูิบัตรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำ มำรดำ ต้องแนบหนงัสืออนุญำตให้เดินทำง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท ำงำน 

ญำติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ท่ีท ำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทูตมีกำรโทรศพัท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อย่ำงน้อย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต และบำงครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำร
ท ำวีซ่ำท่ำนจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเว้นวีซ่ำในรำยละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณำดแูลบัตรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
 - หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจำกผู้ เดินทำงจะต้องไปแสดงตนท่ีสถำนทูตจีน 
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ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกัน จ่ำยเพิ่ม 5,500 บำท  

2.  หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม  1,900 บำท 
ยกเว้น แคนำดำ บรำซิล และอำร์เจนติน่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรท่ีต้องเตรียม   
1.พำสปอร์ต ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำ และ
ตรำเข้ำ-ออกอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
- ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชุดนกัศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร 
- ต้องมีอำยุของรูปถ่ำยไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้ำตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหูทัง้  2ข้ำง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ 

3. ใบอนุญำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือว่ำจ้ำงในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรำ

ประทบัร้ำนท่ีแปล 
 
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แต่ส่งรูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรือแต่งหน้ำทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไว้เกินกว่ำ 6 เดือนมำใช้ 
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวด้ำนหลงั ท่ีถ่ำยเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ำง มำตดัใช้เพื่อยื่นท ำวีซ่ำ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จำกคอมพิวเตอร์ 
 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพ่ิมให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนละ  1,125 บำท  
 
[ต่ำงชำตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำล ีลิทัวเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้] 
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**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจนี สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรย่ืนวีซ่ำโดย
ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศเน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกท่ีมีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง  
 
 

**สถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน/สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
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ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสมัพนัธ์ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกข้อมลูตำมควำมเป็นจริง 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพ่ิมเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด) 


