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WONDERFUL CHINA 
ก ำแพงเมอืงจีน - ชมพระรำชวงัฤดูร้อน 

5 วนั 3 คนื 

    ไฮไลท์ 
 Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้ำสู่แดนมงักร โดยสำยกำรบิน AIR CHINA  
 พชิิตก ำแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนควำมยำวหมืน่ลีท้ีท้่ำคุณก้ำวไปให้ถึง 
 ชมควำมยิง่ใหญ่ของพระรำชวงัฤดูร้อน สถำนทีต่ำกอำกำศในยุครุ่งเรืองของพระนำงซูสีไทเฮำ  
 สัมผสับรรยำกำศสุดพเิศษ ท่ำมกลำงสวนผลไม้ ให้ท่ำนได้ชม และถ่ำยรูปกบัสวนผลไม้ตำมอธัยำศัย 
 เทีย่วชมหอฟ้ำเทยีนถำน ในส่วนทีใ่ช้ในพธีิกรรมของกำรบูชำสวรรค์ ซ่ึงเช่ือว่ำเป็นศูนย์กลำงของจกัรวำลซูโจว 
 ชม กำยกรรมปักกิง่ โชว์กำยกรรมทีต่ืน่เต้น ระทกึใจ พร้อมแสงสีเสียง ทั้งหวำดเสียวและตืน่เต้นหลำกหลำยชุดกำรแสดง 
 ช้อปป้ิงกนัให้จุใจที ่ถนนหวงัฝูจิง่ ยิง่ซ้ือเยอะยิง่ถูก ทั้งเส้ือผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ ฯลฯ 
 ช้อปป้ิงจุใจทีถ่นนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง ถนนคนเดนิทีม่ขีนำดใหญ่และดงีำมทีสุ่ดในกรุงปักกิง่  
 ช้อปป้ิงตลำดหงเฉียว ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนเนม และสินค้ำ COPY ยีห้่อดงัมำกมำย 
 อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษมำกมำย เป็ดปักกิง่  ติม่ซ ำ  อำหำรจนีพืน้เมอืง ฯลฯ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

16,900.- 
ก ำหนดเดนิทำง : เมษำยน - มิถุนำยน 2563 
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วนัแรก           ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูม ิ 

22.00 น.  พร้อมกนัที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำเตอร์ U ประตู 10                                      

สำยกำรบิน AIR CHINA พบเจ้ำหน้ำที่ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

 

วนัที่สอง        ปักกิง่ - จตุัรัสเทียนอนัเหมิน - พระรำชวงักู้กง – วดัลำมะยงเหอกง - กำยกรรมปักกิง่                                           (B/L/D) 

01.15 น เหินฟ้ำสู่ มหำนครปักกิง่ โดยสำยกำรบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980 

06.45 น.  ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินครปักกิง่....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 
โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ี
สลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยักลายเป็นเมืองใหญ่ของ
โลก ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 

 เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ --- เซ็ตเมนู ต่ิมซ ำ 
 น าท่านเท่ียวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มี
ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร 
สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนับเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
สัญลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองในโอกาสส าคญัต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ 
อนุสำวรีย์วีรชนศำลำประชำคม จตุัรัสเทียนอนัเหมินลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียน
อนัเหมินท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตุัรัส   จากนั้น
เท่ียวชม พระรำชวังต้องห้ำม THE FORBIDDEN CITY สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้ง
บา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน
กว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซ่ึงแปลว่ำ 
‘พระรำชวังต้องห้ำม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวังต้องห้าม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จักรพรรดิ
เปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งห้าม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถ
ล่วงล ้าเขา้ไปได ้โบราณสถานแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี 720,000 ตาราง
เมตร น าท่านชมอาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง ชมต าหนกัว่าราชการพระต าหนกัชั้นใน หอ้ง
บรรทมของจกัรพรรด์ิ และหอ้งวา่ราชการหลงัมู่ล่ีไมไ้ผข่องพระนางซูสีไท่   

 

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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เที่ยง              รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร   

บ่ำย น าท่านเขา้ชม วดัลำมะ ยงเหอกง สถานท่ีมีความวิจิตรและไดรั้บการบูรณะอยา่งยอดเยี่ยมท่ีสุดในปักก่ิง สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนกัท่ีประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจ้ิน หรือองคช์ายส่ีผูเ้ป็นพระราชบิดาของจกัรพรรดิเฉียนห
ลงแห่งราชวงศชิ์ง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ท่ีน่ีไดก้ลายป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมสัการพระศรีอารยเมตไตรท่ีงดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัวา่เป็นงานแกะสลกั
จากไมจ้นัทนเ์พียงช้ินเดียว ซ่ึงประดิษฐานอยูภ่ายในศาลาหม่ืนสุข วา่นฟู่ เก๋อ   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำร --- เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง  
น าท่านชม กำยกรรมปักกิง่ การแสดงโชวก์ายกรรมท่ีต่ืนเตน้ ระทึกใจ พร้อมแสงสีเสียง กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดง
ผสมผสาน ทั้งหวาดเสียววและต่ืนเตน้หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกนัไป  โชวค์วามสามารถ
หลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงส่ิงของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสูง แต่ไฮไลนคื์อการขบัมอเตอร์ไซคม์ากกวา่ 
คนั ในลกูโลกดว้ยความเร็วในพ้ืนท่ีจ ากดัท่านไม่ควรพลาดชมกายกรรมปักก่ิงท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก
 พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

 

วนัที่สำม โรงงำนไข่มุก - พระรำชวงัฤดูร้อน - ศูนย์ผเีซ๊ียะ -  Beijing 3D Gallery -หอฟ้ำเทียนถำน -   ถนนหวงัฝู่จิง่   (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่านแวะชม ศูนย์ไข่มุก ให้ท่านไดช้มและเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากไข่มุก อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก  และ

เคร่ืองประดบัท่ีใชไ้ข่มุกใรการตกแต่งใหส้วยงาม เป็นตน้  น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตั้งอยู่ในเขต
ชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่างจากตวัเมืองปักก่ิงประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวงัฤดูร้อนอว้ี
เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้น า
งบประมาณของกองทพัเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนั ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย ต าหนกั
เลอโช่วถงั สถานท่ีประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนักเร่ินโช่วเต้ียน สถานท่ีว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา 
ภูเขาวา่นโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะไปตาม
ริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และต าหนกัต่างๆ อีกมากมาย น าท่านสู่ ถนนหวงัฝจ่ิูง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ส าหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทั้งห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆ และร้านคา้ ร้านอาหาร
ศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมายท่ีจะสร้างสีสันให้กบัผูท่ี้มาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งน้ีเชิญท่านอิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

เที่ยง              รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ  บฟุเฟต์เจงกิสข่ำน 
บ่ำย น าท่านแวะ ศูนย์ผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน   จากนั้นน าท่านสู่ Beijing 3D 

Gallery  เพ่ือชมพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยูใ่นภาพจ าลองเหตุการณ์นั้นๆ 
ได้   หมายเหตุ :  กรณี Beijing 3D Gallery ประกาศปิด ไม่ให้เข้าชม.. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็น  เท่ียว
พิพิธภณัฑหุ่์นข้ึผึ้งแทน **    จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดำ เทียนถำน หอฟ้าเทียนถานน้ี จะเป็นจุดท่ีใช้
ใน พิธีกรรมบูชำ ฟ้ำ ดิน ตั้งอยู่บน ลำนหินอ่อนซ้อนกัน 3 ช้ัน ซ่ึงจะหมำยถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ 
ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดใหเ้ราเขา้ชม ท าไดเ้พียงแต่ มองรูปท่ีน ามาโชวไ์วเ้ท่านั้น นอกจากนั้น ยงั
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มีสัญลกัษณ์ ขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบสุริยะ  จากนั้นน าท่านสู่  อำคำรบูชำสวรรค์ ซ่ึงท าจากหินอ่อนเช่นเดียวกนั 
เป็นทรงกลม และ มีหลงัคาทรงจัว่แบบจีน จุดน้ี จะเป็นส่วนท่ีใชใ้นพิธีกรรมของการบูชา สวรรค ์ตรงจุดน้ีเขามีความเช่ือ
กนัวา่เป็น ศูนยก์ลางของจกัรวาลซูโจว   

 
ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร    

จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิงศูนย์กำรค้ำหวังฟู่จิ่ง ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับ
คนเดินหา้มรถทุกชนิดว่ิงผ่าน มีหา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้งร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนด์เนมราคาตายตวัต่อรอง
ไม่ได ้และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคาย่อมเยาใหเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่
เป็นสตัวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถกูปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมวิว ตามอธัยาศยั

 พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*



 

วนัที่ส่ี            ศูนย์ยำบัวหิมะ - ก ำแพงเมอืงจีนด่ำนจหียงกวน - หยก - ผ่ำนชมสนำมกฬีำรังนกและสระว่ำยน ้ำ                     (B/L/D)                                                                       

เช้ำ                  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
  จากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่ำฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  น าท่านเขา้ฟัง

บรรยาย ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก เป็นท่ีพิสูจนส์รรพคุณมาแลว้หลาย ๆ เหตุการณ์ท่ีเกิด
ไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกาย สามารถใชย้าน้ีทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได ้ น าท่านเดินทางสู่  ก ำแพงเมืองจีน
ด่ำนจวียงกวน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก มีความยาวถึง 12,700 ล้ี (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างข้ึนดว้ย
แรงงานของคนนบัหม่ืนคน สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนให้
เป็นปึกแผน่ ตวัก าแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัว่าถา้น าวสัดุท่ีใชก่้อสร้างก าแพงแห่งน้ีมาสร้างก าแพงท่ีมีความ
หนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้ าแพงท่ีมีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดงักล่าวน้ีเอง ก าแพงน้ีจึงไดรั้บการขนาน
นาม อีกดว้ยว่า “ ก าแพงหม่ืนล้ี”  ...ใหท่้านไดส้มัผสั   ต านานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เก่ียวกบัก าแพงเมืองจีน
เม้ิงเจียงหน่ี  

เที่ยง          รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านชม “โรงงำนผลติหยก”  ท่ีข้ึนช่ือของชาวจีน ท่ีมีความเช่ือวา่ มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีใหค้วามคุม้ครอง  น าท่าน ผ่ำนชม

และถ่ำยรูปหน้ำสนำมกฬีำโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด ์Herzog 
& de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม”  พยายามใหเ้อ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ในสนามจุได ้
91,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั “รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหลก็
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เหมือนก่ิงไม ้เพดานและผนงัอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลา้ยกบัพระราชวงั
ตอ้งหา้มของจีน ซ่ึงใหก้ล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก ผา่นชมสระวา่ยน ้าแห่งชาติ สระวา่ยน ้าแห่งชาติ สร้างข้ึนเหนือ
จินตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง 
เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือใหดู้เหมือนน ้าท่ีสุด และใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity 
College  

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
 พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

 

วนัที่ห้ำ          ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง - ศูนย์ผลติภัณฑ์ยำงพำรำ - ช้อปป้ิงตลำดหงเฉียว - ปักกิง่ - กรุงเทพฯ            (B/L) 

เช้ำ                  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านสู่ ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินท่ีมีขนาดใหญ่และดีงามท่ีสุดในกรุงปักก่ิง

อยู่ทางทิศเหนือของพระราชวงัต้องห้าม ทั้ งสองขา้งทางกว่า 800 เมตรเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย มีทั้ งร้านเส้ือผา้ 
เคร่ืองประดบั ขา้วของเคร่ืองใชทุ้กอยา่ง ร้านกาแฟ ผบั บาร์ ร้านอาหาร  เขา้ชมศูนยสิ์นคา้ ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ เป็น
ในลกัษณะสินคา้ท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคา้เพ่ือสุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล  
  น าท่านเดินทางสู่ ตลำดหงเฉียว ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนม และสินตา้COPY ยี่ห้อดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ 

รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย***** สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ สนำมบินปักกิง่ ***** 
19.55 น. น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR CHINA เทีย่วบินที่ CA979 

23.55 น.  เดนิทำงกลบัถึงสนำมบินนำนำชำตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ                         

******************ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร****************** 

http://www.wonderfulpackage.com/ 
ข้อควรควรทรำบ :  
 กำรเดนิทำงไปท่องเที่ยวในเมอืงจนีทุกเมอืง จะมกีำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ              

บัวหิมะ, หยก, ไข่มุก, ผเีซ๊ียะ, ยำงพำรำ  ซ่ึงจ ำเป็นต้องใส่ไว้ในรำยกำรทัวร์ เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร์ จงึขอเรียนให้กบั
นักท่องเที่ยวทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนที่ใส่ในรำยกำรทัวร์ จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำประมำณ 60–90นำที  ซ้ือ
หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มีส่วนได้เสียในกำรขำยสินค้ำจำกร้ำนช้
อปป้ิงขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั  สินค้ำทุกช้ินไม่สำมำรถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

 

http://www.wonderfulpackage.com/
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ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 

23-27 เมษำยน 2563 17,900 20,900 4,000 

30 เมษำยน – 04 พฤษภำคม 2563 17,900 20,900 4,000 

08-12 พฤษภำคม 2563  17,900 20,900 4,000 

14-18 พฤษภำคม 2563 16,900 19,900 4,000 

21-25 พฤษภำคม 2563 17,900 20,900 4,000 

12-16 มิถุนำยน 2563 16,900 19,900 4,000 

19-23 มิถุนำยน 2563 16,900 19,900 4,000 

25-29 มิถุนำยน 2563 16,900 19,900 4,000 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(แบบเดีย่ว) ทา่นละ 1,800 บาท** 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบัคดิคา่บรกิารเพิม่ ทา่นละ 3,000 บาท 
 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้ 
1.คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2.คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์) 
3.คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
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 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทัประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 

 ค่ำทปิมคัคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ทริป 
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ 
และเม่ือท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนัก่อนการเดินทาง  

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ 

และอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การ
ถกูท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบ
ช าระเตม็มีเง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ลกูคา้ 
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น 
ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือวา่ท่านได้
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เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั 
ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 400 หยวน / ท่าน 
 

 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงิน
เร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 
เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์หลงัจำกมกีำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินมดัจ า  50 % 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50 % 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็
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ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือ
ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการ
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางท่ีใชต้ัว๋กรุ๊ป หรือ ตัว๋หมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบินทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทาง
ดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะ
ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 ในการเดินทางท่ีใชต้ัว๋เคร่ืองแบบตัว๋เด่ียว  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุ หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดินทางกลบั หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของตัว๋
เด่ียว เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด หากตอ้งการเป็นผูร้ะบุท่ีนัง่เอง ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน
เรียกเกบ็ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง 
จ านวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ี
ฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
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 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง
เสริมให ้(Extra Bed) 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน
ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาต น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น 

Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง
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เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง
ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณำอ่ำนกฎกำรใช้รูปส ำหรับยืน่วซ่ีำ หน้ำทีส่อง ส ำคญัมำก)      

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียน
สมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ 
(ถา้มี) 

 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และแปลเป็นภำษำองักฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น และ
อยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้ำต้องโชว์ตวัทีส่ถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีำให้หนงัสือเดนิทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณียืน่วซ่ีำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,125 บาท 
 

 
 
 

http://www.consular.go.th/
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กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง  2 
ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
  
1.  รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 
3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 

หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพ้ืนหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
  
ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งกรุณากด
ท่ีน่ี  ทางศูนยว์ซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนใหท้ราบวา่ หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวซ่ีา เน่ืองจากสาเหตรูุปถ่าย
ไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

หมำยเหตุ 

 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ
ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 
 แผนกวซ่ีำไม่รับยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำง
บริษทัฯจงึจะท ำกำรยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 

 

สถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่ำน้ัน 
กำรปฏิเสธวีซ่ำ อันเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอย่ืนวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเท่ียว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg
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หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่
+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
สถำนทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีำ ในกรณี ดงันี ้

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

 

หมำยเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มีกำรปรับเปลีย่นระบบกำรยืน่
วซ่ีำโดยสำมำรถยืน่เอกสำรขอวซ่ีำผ่ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
กำรปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ทั้งนี้ สำมำรถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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ข้อมูลและรำยละเอยีดส ำหรับกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี                                                                    

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สำมำรถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ต ำแหน่งงำน............................................. 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณำแจ้งเบอร์ที่สำมำรถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงให้ท่ำน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่ำนมปีระกนัสุขภำพครอบคลมุในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อำชีพ......................................... ควำมสัมพนัธ์ ................................              
ช่ือผู้ตดิต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์................................................... 

 


