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 ก ำหนดเดนิทำง : พฤศจิกำยน 2560 - มีนำคม 2561  

   

WONDERFUL CHINA 

 

ต้อนรับปีใหม่ ปักกิง่ ไหว้พระเสริมสิริมงคล 
 วดัพระเขีย้วแก้ว วดัลำมะ วดัเจ้ำแม่กวนอมิกู๋ถ่ำ 

5 วนั 4 คนื 

  ไฮไลท์ 
•  WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้ำสู่แดนมงักร ด้วยสำยกำรบินคุณภำพ CATHAY PACIFIC  
• พชิิตก ำแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนควำมยำวหมืน่ลี ้ทีท้่ำคุณก้ำวไปให้ถึง 
• ชมควำมยิง่ใหญ่ของพระรำชวงัฤดูร้อน สถำนทีต่ำกอำกำศในยุครุ่งเรืองของพระนำงซูสีไทเฮำ 
• เทีย่วชมพระรำชวงัต้องห้ำมทีร่วมประวตัศิำสตร์อนัยำวนำนของชำวจนีไว้ทีน่ี่ และชมควำมยิง่ใหญ่ของจตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ 
• ชมวดัลำมะ โบรำณสถำนหน่ึงเดียวในจีนที่ผสมผสำนเอกลกัษณ์แห่ง 4 ชนชำต ิฮ่ัน แมนจู มองโกล ทิเบต รวมไว้ได้อย่ำงลงตวั 
• ช้อปป้ิงกนัให้จุใจทีต่ลำดรัสเซีย  และ ถนนหวงัฝูจิง่ ยิง่ซ้ือเยอะยิง่ถูก ทั้งเส้ือผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ ฯลฯ 
• อึง้..ทึง่..เสียว..กบัสุดยอดโชว์ระดบัแนวหน้ำของเมอืงจนี..กำยกรรมปักกิง่ 
• อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษมำกมำย เป็ดปักกิง่ สุกีม้องโกล   อำหำรจนีพืน้เมอืง ฯลฯ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

16,999 
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วนัแรก       ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ - ปักกิง่ 

08.00 น.  พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำเตอร์ M ประตู 5 สำยกำร
บิน  คำเธ่ย์ แปซิฟิค  พบเจ้ำหน้ำที ่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

11.40 น เหินฟ้ำสู่มหำนครปักกิ่ง โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์ แปซิฟิค เทีย่วบินที ่CX 750 

หมำยเหตุ :   เวลำเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงเลก็น้อยตำมไฟล์ทบิน ณ วนัเดินทำงน้ัน  สำมำรถสอบถำมได้กบัเซลล์ 

15.30 น.        เดินทำงสู่มหำนครปักกิง่ แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นำมบินฮ่องกง 

17.00 น.    ออกเดินทำงสู่นครปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์ แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่ CX 312 

20.20 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครปักก่ิง....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่ง
ของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักก่ิงได้รับการจดัตั้ งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่ง
เหลือเช่ือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึง
สภาพเมืองท่ีทนัสมยักลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง    

  พกัที ่ CITY INN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 * 

วนัทีส่อง      จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน - พระรำชวงักู้กง - วดัลำมะ - ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ - กำยกรรมปักกิ่ง  (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าทุกท่านเท่ียวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พื้นท่ี
ทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็น
จตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองใน
โอกาสส าคญัต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ อนุสำวรีย์วีรชนศำลำประชำคม จตุัรัสเทียนอนัเหมินลอ้
มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส 
ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตุัรัส  จากนั้นเท่ียวชม พระรำชวงัต้องห้ำม THE 
FORBIDDEN CITY สร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้ งบ้านและชีวิตของ
จกัรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 
500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‘จ่ือจิ้นเฉิง’ ซ่ึงแปลว่ำ 
‘พระรำชวังต้องห้ำม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิ
เปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งห้าม’ คนธรรมดาสามญัไม่
สามารถล่วงล ้ าเขา้ไปได ้โบราณสถานแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบน
พื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร น าท่านชมอาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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 เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านสู่ วัดลำมะ หรือ ยงเหอกง เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลกัษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจู มองโกล และ

ทิเบต ส่ีชนชาติส าคญัของจีนไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครัน ซ่ึงมีอยูเ่พียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน วดั
ลามะ เป็นวดัหน่ึงของศาสนาพุทธนิกายทิเบต มีเน้ือท่ีกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตร มีต าหนักต่างๆกว่า 
1,000 ห้อง วดัลามะน้ีแต่เดิมเป็นพระต าหนกัของเฉียนหรงฮ่องเต ้กษตัริยอ์งคท่ี์ 2 ของราชวงศชิ์งสร้างข้ึน
เม่ือปีค.ศ.1723 ทรงสร้างให้กบัองคช์าย4 หยง่เจ้ิง หรือ องคช์าย4 จากนวนิยายเร่ืองศึกสายเลือดนัน่เองเม่ือ
องค์ชาย 4 ได้ข้ึนครองราชยเ์ป็นฮ่องเตอ้งค์ท่ี 3 จึงยา้ยไปประทบัท่ีพระราชวงัหลวง ส่วนพระต าหนักน้ี
พื้นท่ีคร่ึงหน่ึงปรับเป็นท่ีพกัผอ่นอิริยาบถนอกวงัขององคช์าย4 อีกคร่ึงหน่ึงถวายพระลามะจงัเจียฮูถูเค่อถู 
จึงไดก้ลายเป็นวดัลามะของทิเบตนิกายหมวกเหลืองตั้งแต่นั้นมา วดัลามะในปัจจุบนั นอกจากมีสถานะ
เป็นวดัส าคญัของปักก่ิงแล้ว ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมอีกดว้ย ไม่ว่าชาวจีน
หรือชาวต่าวชาติเม่ือมาเยือนปักก่ิง ไม่ควรพลาดท่ีจะมาเยื่ยมชมยงเหอกงสักคร้ัง  น าท่านไปผ่อนคลาย
ความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่ำเท้ำ เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายท่ี ศูนย์วิจัยทาง
การแพทย์แผนโบราณ  ฟังเร่ืองราวเก่ียวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  น าท่านชม กำยกรรม
ปักกิง่ ท่านจะไดช้มกายกรรมตน้ฉบบั ดัง่เดิมแบบจีน แสนอลงัการทั้งแสงสี ตระการตา 

ค ่ำ                  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

  พกัที ่ CITY INN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 * 

วนัทีส่ำม      บัวหิมะ - ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวยีงกวน - ผ่ำนชมสนำมกฬีำรังนก - หยก - ช้อปป้ิงหวังฝูจ่ิง    (B/L/D) 

เช้ำ                รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั   
  จากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่ำฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  น า

ท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวยีงกวน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก มีความยาวถึง 12,700 ล้ี 
(ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างข้ึนดว้ยแรงงานของคนนับหม่ืนคน สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกว่า 
2000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตวัก าแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 
เมตร ว่ากนัว่าถา้น าวสัดุท่ีใช้ก่อสร้างก าแพงแห่งน้ีมาสร้างก าแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้
ก าแพงท่ีมีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดงักล่าวน้ีเอง ก าแพงน้ีจึงไดรั้บการขนานนาม อีกดว้ยวา่ “ 
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ก าแพงหม่ืนล้ี ” ...ให้ท่านไดส้ัมผสั  ต านานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เก่ียวกบัก าแพงเมืองจีนเมิ้ง
เจียงหน่ี     

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร *อิม่อร่อยกับเมนูอำหำรสุกีม้องโกล*   

บ่ำย  จากนั้นน าท่าน ผ่ำนชม “สนำมกีฬำแห่งชำติ” ซ่ึงสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอย
สนามกีฬาช่ือดงัของโลก โคลิเซ่ียมแห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักก่ิงน้ี
พยายามท่ีจะคิดออกแบบใหม่ให้เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัมากข้ึนสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด ์
Herzog & de Meuron ตอ้งการท่ีจะช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ท่ีนัง่ 
อาจถือไดว้า่ เป็นสนามกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใหญ่ท่ีสุด น าท่านชม “โรงงำนผลิตหยก”  ท่ีข้ึนช่ือ
ของชาวจีน ท่ีมีความเช่ือว่า มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีให้ความคุม้ครอง  จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิงหวังฟู่จ่ิง ซ่ึง
เป็นท่ีช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มี
หา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้าน
หนงัสือ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอยา่งเพลิดเพลินอยา่งยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนด์เนมราคาตายตวั
ต่อรองไม่ได ้และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลือกซ้ือ 

  ค ่ำ          รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่ CITY INN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 * 

วนัทีส่ี่      วดัหลิงกวง (พระเขีย้วแก้ว) - ผเีซ๊ียะ - พระรำชวงัฤดูร้อน - ร้ำนไข่มุก - ตลำดรัสเซีย    (B/L/D) 

เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั   
จากนั้นน าท่านสู่ วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทัว่ไปมีความเช่ือและรับรู้กนัสืบมาว่า มีพระทาฐธาตุ คือ 
พระเข้ียวแก้วประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้ งอยู่ในเมืองแคนดี ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา พระทาฐธาตุ หรือ พระเข้ียวแกว้ท่ีลงักาน้ี ตามต าราวา่ พระ
เจา้สิริเมฆวณัณะอญัเชิญมาจากกลิงครัฐรักษาไวท่ี้อภยัคีรีวิหาร โปรดให้น าพระธาตุแห่ดว้ยขบวนแห่อนั
มโหฬารในวนัอาสาฬบูชาให้ประชาชนไดน้มสัการเป็นประจ าทุกปีเป็นประเพณีสืบมาจนทุกวนัน้ี หาก
พิจารณาตามความท่ีกล่าวถึงพระเข้ียวแกว้ 4 องค ์ในมหาปรินิพพานสูตรพระเข้ียวแกว้ท่ีลงักาน่าจะตรงกบั
ท่ีประดิษฐาน ณ แควน้กาลิงคะ ส่วนพระเข้ียวแกว้ท่ีวดัหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวติัว่า
พระภิกษุฟาเหียนอญัเชิญมาจากแค่นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไวท่ี้เมืองฉางอนัเม่ือคราวจาริกไป
สืบพระศาสนายงัอินเดียและไปถึงเมืองลงักาดว้ย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอนั หรือ ซีอาน เม่ือ พ.ศ. 
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942 และกลบัถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อวา่ หลงัจากพระเข้ียวแกว้ประดิษฐาน ณ เมืองฉาง
อนัแลว้ภายหลงัไดรั้บการอญัเชิญไปไวใ้นนครต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงน ามาไว ้ณ พระเจดียฉ์าวเส้ียน 
ภายหลงัพุทธศาสนิกชนไดส้ร้างวดัหลิงกวงข้ึน พร้อมกบัสร้างพระเจดีย ์8 เหล่ียมขนาดใหญ่รายลอ้มดว้ย
พระพุทธรูปและเจดียร์ายชาวบา้นทัว่ไปจึงเรียกว่า เจดียพ์ระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วดัหลิงกวง 
ช ารุดท าลายลงเม่ือกองทพัชาติตะวนัตกยกก าลงัเขา้บุกรุกกรุงปักก่ิง ท่ามกลางซากปรักหกัพงัพบพระเข้ียว
แกว้บรรจุในกล่องศิลามีจารึกวนั เดือน ปีท่ีสร้างเจดียอ์ยูภ่ายในกล่องไมก้ฤษณาอีกชั้นหน่ึงไดเ้ก็บรักษาไว้
จนถึง พ.ศ. 2498 จึงน าไปไว ้ณ วดักวงจ่ีชัว่คราว เม่ือทางการไดส้ถาปนาพระเจดียอ์งคใ์หม่ ณ วดัหลิงกวง
แลว้เสร็จ จึงมีพิธีบรรจุ พระบรมสำรีริกธำตุพระเขี้ยวแก้ว ในพระมหาเจดีย ์เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2507 
ซ่ึงในคร้ังน้ีมีผู ้แทนจากบรรดาประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานด้วย พระมหาเจดีย์ท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ ณ วดัหลิงกวง กรุงปักก่ิง มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมยั
ราชวงศถ์งัและราชวงศซ์้องไวด้ว้ยกนัอยา่งกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดียท์รง 8 เหล่ียม 13 ชั้น 
สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนไดอ้ านวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แลว้เสร็จในฤดูใบไม้
ผลิของปี 2507 ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 6 ปี  จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ “ผเีซ๊ียะ” ซ่ึงชาวจีนเช่ือวา่จะน าโชคลาภ
เงินทองมาใหพ้ร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพยส์มบติัไวเ้พราะผเีซ๊ียกินเงินทองแลว้เก็บไวไ้ม่ถ่ายออกมา   

 
  เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านสู่ พระรำชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อีเ้หอหยวน ”  อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน 

สร้างข้ึนเม่ือประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยงัมีชีวิตอยู ่ 
"พระรำชวังฤดูร้อน" จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชำกำรของพระนำง ทั้งยงัเป็นคุกคุมขงัพระจกัรพรรดิ
กวางสู หลังจากท่ีจักรพรรดิกวางสู ไม่เช่ือฟังค าสั่งของพระนาง ท าการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอของ 
คงัอ่ิวหวุย ปัจจุบันท่ีคุมขงัจกัรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ท่ีเรียกว่า "หอหยก" ก็ยงัถูกบูรณะไวใ้ห้
นกัท่องเท่ียวชมอยู ่ภายในพระราชวงัฤดูร้อน ติดๆ กบั ระเบียงยำว (Long Corridor) ที่ยำวกว่ำ 728 เมตร 
ระเบียงยาวน้ีไม่เพียงข้ึนช่ือวา่ ยาว แต่ยงัข้ึนช่ือในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เน่ืองจาก บรรจุไปดว้ย
ภาพวาดกวา่ 4,000 ภาพ ชมความงามของทะเลสาปจ าลองคุนหมิงท่ีขุดข้ึนดว้ยแรงงานคนลว้น จากนั้นน า
ท่านแวะเลือกซ้ือ ไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ท่ีท าจากไข่มุกน ้าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

ค ่ำ                  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร *เป็ดปักกิง่*                   
น าท่านช้อปป้ิงกนัต่อ ณ ตลำดรัสเซีย แหล่งช้อบป้ิงของก็อปป้ีเกรด A ท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมากของกรุง
ปักก่ิง ซ่ึงตลาดรัสเซียนั้นเป็นตึก 5 ชั้น บวกกบัอีก 1 ชั้นซ่ึงเป็นอาคารใตดิ้น ราคาสินคา้ท่ีน่ีหากคุณซ้ือเป็น
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จ านวนมาก ลองต่อไปเลย ซัก 70-80% เพราะพ่อคา้ แม่คา้ ท่ีนัน่มีโอกาสลดให้คุณไดม้ากสุดๆจริงๆ แถม
ตลาดรัสเซียนั้นยงัเป็นท่ีท่ีเปิดแอร์เยน็สบาย เดินง่าย แต่ขอ้ควรระวงัก็คือ แม่คา้ พ่อคา้ ท่ีน่ีชอบมดัมือชก 
บงัคบัซ้ือ อยูบ่่อยคร้ัง หากใครมาเท่ียวจีน และอยากจะซ้ือของดีราคาแสนถูกกลบับา้นแลว้หละก็ถือวา่ท่ีน่ี
หา้มพลาดเด็ดขาด 
พกัที ่ CITY INN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 *วนัทีส่ำม         จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน - พระรำชวงักู้กนไข่มุก-  

วนัที่ห้ำ           วดัเจ้ำแม่กวนอมิกู๋ถ่ำ - ร้ำนยำงพำรำ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ      (B/L) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนั้นน าท่านนมสัการ วดัเจ้ำแม่กวนอิมกู๋ถ่ำ ท่ีกรุงปักก่ิงเจา้แม่กวนอิมท่ีประดิษฐานตามวดัต่าง ๆ โดย
ส่วนใหญ่แล้วมกัจะเป็นปางนั่งและตั้งอยู่ภายในวิหารเสียซะมากกว่า ท่ีเป็นปางยืนและประดิษฐาน
กลางแจง้เห็นจะมีเพียงท่ีตั้งอยูภ่ายในสวนกู๋ ถ่ากงหยวน หรือสวนวดัเก่า อดีตพื้นท่ีภายในสวนแห่งน้ีเคย
เป็นวดั จากท่ีบนัทึกไวก้็ยอ้นกลบัไป เม่ือปีค.ศ. 1545 หรืออายุก็ราว ๆ 470 กวา่ปีได ้ส่วนตวัองคพ์ระแม่
กวนอิมเพิ่งมีการประดิษฐานไดไ้ม่นาน อุทยานเจดียอุ์ทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องปักก่ิง 
มีพื้นท่ี 836 ไร่ ภายในอุทยานมี" พรรคสิบเก็บพระเจดีย ์" เป็นเจดียแ์ปดเหล่ียมเกา้ชั้นปี 1538 ก่อตั้งข้ึนใน
ราชวงศ์หมิง ดา้นหนา้ของเจดียต์ามวดัเดิมเรียกว่าวดัส่งเสริมชีวิต ก่อตั้งข้ึนในปียี่สิบส่ีหมิงเจียจ้ิง ปลาย
ราชวงศห์มิงและไดรั้บการสร้างใหม่ สาเหตุมาจากเม่ือปี 1900 ถูกเผาและท าลาย สูง 25.18 เมตร "เรียกวา่ 
สิบพระพุทธเจดีย ์" ป่ี1959 สร้างใหม่อีกคร้ัง  ก่อนและหลงัการบูรณะปี 1990 อีกคร้ัง ภายในจะเห็นรูป
ป้ันของเจา้แม่กวนอิมท่ีสูงท่ีสุดในปักก่ิง เป็นเจา้แม่กวนอิมชุบทองทั้งตวัและงดงามเรียกวา่เจา้แม่กวนอิม
สันติภาพสูง33 เมตร , สร้างข้ึนในตุลาคมพ.ศ. 2552  รวมค่าใชจ่้ายในการสร้าง3000 ลา้นหยวน จากนั้น
น าท่านแวะชมร้าน ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ ท่ีท าด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัของประเทศจีน ได้น า
ผลิตภณัฑย์างพารามาท าเป็นเคร่ืองนอนของใชใ้นบา้นไดอ้ยา่งลงตวั  

 
  เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย ไดเ้วลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินครปักกิง่  
16.35 น. น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ ด้วยสำยกำรบิน คำเธ่ย์  แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่ CX 331 

20.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินฮ่องกง  แวะเปลีย่นเคร่ืองเพือ่เดินทำงกลบักรุงเทพฯ 
 (มีเวลำให้ทุกท่ำนอสิระสำมำรถช้อปป้ิงในสนำมบินฮ่องกง) 

21.35 น. เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯด้วยสำยกำรบิน  คำเธ่ย์  แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่ CX 617 
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หมำยเหตุ :เวลำเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงเลก็น้อยตำมไฟล์ทบิน ณวนัเดินทำงน้ัน  สำมำรถสอบถำมได้กบัเซลล์ 

23.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภำพ 

*************ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร************* 

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรควรทรำบ :  

 กำรเดนิทำงไปท่องเที่ยวในเมอืงจนีทุกเมอืง จะมกีำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ                
หยก, บัวหิมะ, ไข่มุก, ยำงพำรำ, ผเีซ๊ียะ ซ่ึงจ ำเป็นต้องใส่ไว้ในรำยกำรทัวร์ เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร์ จงึขอเรียนให้กบั
นักท่องเที่ยวทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนที่ใส่ในรำยกำรทัวร์ จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำม
พอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออก
ตัว๋ เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ20ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

24-28 พฤศจิกำยน 2560 16,999 19,999 4,000 

29 พฤศจิกำยน - 03 ธันวำคม 2560  16,999 19,999 4,000 

04-08 ธันวำคม 2560 
(วนัคล้ำยวนัพระรำชสมภพ รัชกำลที ่9) 

17,999 20,999 4,000 

06-10, 10-14 ธันวำคม 2560 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

17,999 20,999 4,000 

14-18,21-25 ธันวำคม 2560 16,999 19,999 4,000 

28 ธันวำคม 2560 - 02 มกรำคม 2561 (พเีรียดพเิศษ) 
(วนัปีใหม่) 

18,999 21,999 5,000 

04-08, 11-15, 18-22, 24-28 มกรำคม 2561 16,999 19,999 4,000 

25-29, 26-30, 27-31 มกรำคม 2561 16,999 19,999 4,000 

01-05,02-06 กุมภำพนัธ์  2561 16,999 19,999 4,000 

28 กุมภำพนัธ์-04 มีนำคม 2561 16,999 19,999 4,000 

01-05 มีนำคม 2561 
(วนัมำฆบูชำ)  

17,999 20,999 4,000 

07-11, 10-14,16-20 มีนำคม 2561   17,999 20,999 4,000 

http://www.wonderfulpackage.com/
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21-25, 24-28 มีนำคม 2561   17,999 20,999 4,000 

29 มีนำคม - 02 เมษำยน 2561   17,999 20,999 4,000 

31 มีนำคม - 04 เมษำยน 2561   17,999 20,999 4,000 

หมำยเหตุ: โปรแกรมนีจ้ะเร่ิมต้นออกเดนิทำงที่  15  คนขึน้ไป โดยมหัีวหน้ำทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นพูดภำษำไทยรอรับที่ปักกิง่  

อตัรำนีร้วม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ)  
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)์ 
 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน, หวัหนา้ทวัร์   มำตรฐำนวนัละ 10 หยวน x 5 วนั x 3คน = 150 หยวน  
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
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➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

➢ กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้าน
สินคา้พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
➢ ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง 

➢ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง 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 5,000 บาท 

➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

➢ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

กำรยกเลกิ 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั ➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 ตัว๋เคร่ืองบิน 
➢ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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➢ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
➢ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
➢ โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
➢ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
➢ หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ

ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
➢ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
➢ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
❖ น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+

สูง ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
❖ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดินทำง ที่มอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มี
หนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ 
หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  า
ร้อง1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 
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3.1รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. 
ถึง22มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่
สวมใส่เคร่ืองประดบั ไม่หลบัตา   ไม่อา้ปาก หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะ
เอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา 

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้
ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ย
เหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง 
หรือมืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผดิปกติ 

3.6พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆ
ทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาจีน ประจ ากรุงเทพฯ 

ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลกัฐำนส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณี
คู่สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
5.กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้ สูตบัิตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้ สูตบัิตร 
(ส ำเนำ) และแปลเป็นภำษำอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัร
ประชาชนของบิดามารดา 
6.เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 
7.กรณีท ำงำนเกีย่วกบัส่ือต่ำงๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการ
ท างานโดยระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไป
เผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสำวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวั
จริง เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีำ 

http://www.consular.go.th/
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10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีำให้ชำวต่ำงชำตทิี่ท ำงำนในประเทศไทยเท่ำน้ัน (ลูกค้ำต้องโชว์ตวัที่สถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 
500-800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีำให้หนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน
ดว้ยตนเองท่ีสถานฑตู 
13.กรณียืน่วซ่ีำด่วน (ใช้เวลำด ำเนินกำร 2- 3 วนัท ำกำร) มค่ีำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 1,400 บำท 

 

 
หมำยเหตุ 
➢ ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทตูมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการ

ใดกต็าม อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้
และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

• หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑตู ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่
ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

• แผนกวซ่ีำไม่รับยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบั
ทำงบริษทัฯจึงจะท ำกำรยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ให้ 

• โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือ
เปลีย่นระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียด

ท่ีอยู ่+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 
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หมำยเหตุ ตั้งแต่ วนัที ่25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มกีำรปรับเปลีย่นระบบกำรยืน่วี
ซ่ำโดยสำมำรถยืน่เอกสำรขอวซ่ีำผ่ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มกีำร
ปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ทั้งนี ้สำมำรถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที ่
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 

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.............................................. เบอร์มอืถอื..................................................... 

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

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

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

(กรุณำแจ้งเบอร์ที่สำมำรถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงให้ท่ำน 

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

ท่ำนมปีระกนัสุขภำพครอบคลมุในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

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

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/
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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 .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 


