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     เดนิทางเดอืน : มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2560 

WONDERFUL CHINA 

 

ก าแพงเมืองจีน - พระราชวงัฤดูร้อน - Beijing  Snow World 
    หนึ่งปีมีคร้ังเดยีวกบัเทศกาลโคมไฟน า้แขง็หลงช่ิงเสีย 

5 วนั 4 คนื 
 
 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

16,999.- 

  ไฮไลท์ 
•  WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้าสู่แดนมงักร ด้วยสายการบินคุณภาพ CATHAY PACIFIC  
• พลาดไม่ได้กบัเทศกาลโคมไฟน า้แขง็หลงชิงเสีย ทีเ่นรมติน า้แขง็เป็นปราสาทสุดตระการตา งดงามและยิง่ใหญ่

ทีสุ่ดแห่งกรุงปักกิง่ ไม่ต้องไปไกลถึงฮาร์บิน้ 
• เล่นสกจุีใจ ณ Snow World Ski Park   ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ บนลานสก ี
• พชิิตก าแพงเมอืงจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมืน่ลี ้ทีท้่าคุณก้าวไปให้ถึง 
• ชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดูร้อน สถานทีต่ากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา 
•  ชมความยิง่ใหญ่อลงัการของ หอบูชาฟ้าดิน  หอฟ้าเทยีนถาน  
• ช้อปป้ิงกนัให้จุใจทีถ่นนหตลาดรัสเซีย ยิง่ซ้ือเยอะยิง่ถูก ทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 
•  อึง้..ทึง่..เสียว..กบัสุดยอดโชว์ระดับแนวหน้าของเมืองจีน..กายกรรมปักกิง่ 
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วนัแรก       ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ- ปักกิง่                                    (-) 

08.30 น.  พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาเตอร์ M ประตู 5 สายการบิน  คาเธ่ย์ 
แปซิฟิค  พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

11.40 น เหินฟ้าสู่มหานครปักกิง่ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX 750 

หมายเหตุ :   เวลาเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อยตามไฟล์ทบิน ณ วนัเดนิทางน้ัน  สามารถสอบถามได้กบัเซลล์ 

15.30 น.        เดนิทางสู่มหานครปักกิง่ แวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบินฮ่องกง 
17.00 น.    ออกเดนิทางสู่นครปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  เที่ยวบินที่  CX 312 
20.20 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครปักก่ิง....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึง

มีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 
โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ี
สลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยักลายเป็นเมืองใหญ่ของ
โลก ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง   น าท่านเดินทางเข้าสู่พกัที่ 

    พกัที่   TAIHUA SHANGYUE   HOTEL หรือเทียบเท่า 4 * 

วนัที่สอง        จตุัรัสเทียนอนัเหมิน - พระราชวงักู้กง - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านผ้าไหม - ช้อปป้ิงหวงัฝูจิง่      (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
จากนั้นพาทุกท่านเท่ียวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 
440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลาง
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองในโอกาสส าคญัต่างๆซ่ึง
บริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จตุัรัสเทียนอนัเหมินลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมี
ความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดั
อยู่เหนือเสาธงกลางจตุัรัส จากนั้นเท่ียวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างข้ึนในสมัย
จกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้ งบ้านและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้ งส้ิน 24 
พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม 
มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ‘จือ่จิน้เฉิง’ ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม เน่ืองมาจาก
ชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้งเป็น 
‘ท่ีตอ้งห้าม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้โบราณสถานแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้างทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร น าท่านชมอาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยห้องต่างๆ ถึง 
9,999 ห้อง ชมต าหนกัว่าราชการพระต าหนกัชั้นใน ห้องบรรทมของจกัรพรรด์ิ และห้องว่าราชการหลงัมู่ล่ีไมไ้ผ่
ของพระนางซูสีไท่ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านชา อนัล่ือช่ือท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีนใหท่้านชิมชาหลากหลายรส
ตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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หลงัจากจากนั้นเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียนถานน้ี จะเป็นจุดท่ีใชใ้น พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน 
ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ช้ัน ซ่ึงจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมี
ภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ท าได้เพียงแต่ มองรูปท่ีน ามาโชว์ไวเ้ท่านั้ น นอกจากนั้น ยงัมี
สัญลักษณ์ ขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับระบบสุริยะ  จากนั้ นน าท่านสู่   อาคารบูชาสวรรค์  ซ่ึงท าจากหินอ่อน
เช่นเดียวกนั เป็นทรงกลม และ มีหลงัคาทรงจัว่แบบจีน จุดน้ี จะเป็นส่วนท่ีใชใ้นพิธีกรรมของการบูชา สวรรค ์ตรง
จุดน้ีเขามีความเช่ือกนัวา่เป็น ศูนยก์ลางของจกัรวาลซูโจว   น าท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการน า
เสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพ่ือมาท า
ใสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง   

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า  ณ หวงัฝูจิง่       
จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิงหวังฟู่จิ่ง ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดิน
หา้มรถทุกชนิดว่ิงผา่น มีหา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และร้านหนงัสือ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนดเ์นมราคา
ตายตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมีร้านก๊ิฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหาร
นานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมวิว ตาม
อธัยาศยั 

        พกัที ่  TAIHUA SHANGYUE   HOTEL หรือเทียบเท่า 4 * 

วนัที่สาม        พระราชวงัฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - วดัลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า - กายกรรมปักกิง่                         (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านสู่ พระราชวงัฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อีเ้หอหยวน ”  อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน สร้างข้ึน
เม่ือประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮาสมยัยงัมีชีวิตอยู่  "พระราชวังฤดูร้อน" 
จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการของพระนาง ทั้งยงัเป็นคุกคุมขงัพระจกัรพรรดิกวางสู หลงัจากท่ีจกัรพรรดิ
กวางสู ไม่เช่ือฟังค าสั่งของพระนาง ท าการปฏิรูปจีนตามขอ้เสนอของ คงัอ่ิวหวุย ปัจจุบนัท่ีคุมขงัจกัรพรรดิกวางสู 
และพระมเหสี ท่ีเรียกว่า "หอหยก" ก็ยงัถูกบูรณะไวใ้ห้นักท่องเท่ียวชมอยู่ ภายในพระราชวงัฤดูร้อน ติดๆ กับ 
ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 เมตร ระเบียงยาวน้ีไม่เพียงข้ึนช่ือว่า ยาว แต่ยงัข้ึนช่ือในฐานะของ
ความวิจิตรทางศิลปะ เน่ืองจาก บรรจุไปด้วยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้ งภาพดอกไม้ ต้นไม ้ส่ิงปลูกสร้างใน
วรรณกรรม เร่ืองราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอ๋ิว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ไดเ้ป็นภาพท่ีวาดข้ึนอยา่งสั่วๆ เพราะ 
แต่ละภาพนั้นมีเร่ืองราวในตนเองทั้งส้ินชมความงามของทะเลสาปจ าลองคุนหมิงท่ีขุดข้ึนดว้ยแรงงานคนลว้น 
จากนั้นน าท่านแวะเลือกซ้ือ ไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีท าจากไข่มุกน ้าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ       

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
น าท่านชม วดัลามะ หรือ ยงเหอกง เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลกัษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจู มองโกล และทิเบต ส่ี
ชนชาติส าคญัของจีนไวไ้ดอ้ย่างลงตวัและครบครัน ซ่ึงมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน วดัลามะ เป็นวดั
หน่ึงของศาสนาพุทธนิกายทิเบต มีเน้ือท่ีกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตร มีต าหนกัต่างๆกว่า 1,000 ห้อง วดัลามะน้ีแต่
เดิมเป็นพระต าหนกัของเฉียนหรงฮ่องเต ้กษตัริยอ์งค์ท่ี 2 ของราชวงศชิ์งสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1723 ทรงสร้างให้กบั
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องค์ชาย4 หย่งเจ้ิง หรือ องคช์าย4 จากนวนิยายเร่ืองศึกสายเลือดนัน่เองเม่ือองคช์าย 4 ไดข้ึ้นครองราชยเ์ป็นฮ่องเต้
องคท่ี์ 3 จึงยา้ยไปประทบัท่ีพระราชวงัหลวง ส่วนพระต าหนกัน้ีพ้ืนท่ีคร่ึงหน่ึงปรับเป็นท่ีพกัผ่อนอิริยาบถนอกวงั
ขององคช์าย4 อีกคร่ึงหน่ึงถวายพระลามะจงัเจียฮูถูเค่อถู จึงไดก้ลายเป็นวดัลามะของทิเบตนิยากหมวกเหลืองตั้งแต่
นั้นมา วดัลามะในปัจจุบนั นอกจากมีสถานะเป็นวดัส าคญัของปักก่ิงแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทาง
ศิลปวฒันธรรมอีกดว้ย ไม่ว่าชาวจีนหรือชาวต่าวชาติเม่ือมาเยือนปักก่ิง ไม่ควรพลาดท่ีจะมาเยื่ยมชมยงเหอกงสัก
คร้ัง  น าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี 
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ     

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม กายกรรมปักกิง่ ท่านจะไดช้มกายกรรมตน้ฉบบั ดัง่เดิมแบบจีน แสนอลงัการทั้งแสงสี ตระการตา   

     พกัที ่  TAIHUA SHANGYUE   HOTEL หรือเทียบเท่า 4 * 

วนัที่ส่ี        บัวหิมะ - ก าแพงเมอืงจนีด่านจวยีงกวน - หยก - Beijing  Snow World - เทศกาลโคมไฟน า้แข็งหลงชิงเสีย  (B/L/D) 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  จากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่าฟู่หลงิ หรือ บัวหิมะ  น าท่านเดินทาง

สู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ล้ี (ประมาณ 6,000 
กิโลเมตร) สร้างข้ึนดว้ยแรงงานของคนนบัหม่ืนคน สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกวา่ 2000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ิน
ซี ผูร้วบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผ่น ตวัก าแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากนัว่าถา้น าวสัดุท่ีใชก่้อสร้างก าแพง
แห่งน้ีมาสร้างก าแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้ าแพงท่ีมีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดงักล่าวน้ี
เอง ก าแพงน้ีจึงไดรั้บการขนานนาม อีกดว้ยว่า “ ก าแพงหม่ืนล้ี ”  ...ให้ท่านไดส้ัมผสั   ต านานแห่งความรัก 1 ใน 4 
ของเมืองจีน เก่ียวกบัก าแพงเมืองจีนเม้ิงเจียงหน่ี     

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... อิม่อร่อยกบัเมนูอาหารสุกีม้องโกล   
จากนั้นน าท่านชม “โรงงานผลิตหยก”  ท่ีข้ึนช่ือของชาวจีน ท่ีมีความเช่ือว่า มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีให้ความคุม้ครอง  
จากนั้นน าท่านสู่ Beijing Snow World Ski Park ( ราคาทวัร์น้ีรวมค่าเขา้และค่าเล่นสกีโดยไม่จ ากดัเวลา รวมค่าเช่า
อุปกรณ์การเล่นสกี, ไม่รวมเส้ือ ถุงมือและอุปกรณ์เสริมอ่ืน  ค่าเคร่ืองเล่นอ่ืน  และค่าครูฝึก ) สถานท่ีแห่งน้ีเองท่ีจะท า
ให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลาน ซ่ึงมีระดบัความหนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 เซนติเมตร   สถานท่ี
แห่งน้ีพร่ังพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานน ้ าแข็งอย่างครบครัน ไดแ้ก่ แผ่นเล่ือนสกีหิมะ, มา้ลากเล่ือนหิมะ,  
สโนวโ์มบิล, เคร่ืองเล่นสไลดจ์ากภูเขาน ้าแข็งและอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน ้าแข็งท่ีจะท าใหท่้านได้
สนุกสนานจนลืมเวลา   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

หลงัอาหารพาทุกท่านเท่ียวชม เทศกาลโคมไฟน ้าแข็ง “หลงช่ิงเสีย” ชมศิลปะการแกะสลกัน ้ าแข็งและหิมะของ
ชาวเมืองหนาว ท่ีรังสรรครู์ปแบบการแกะสลกัเป็นรูปปราสาท เจดีย ์ก าแพงแกว้ ฯลฯ ผสมผสานกบัการตกแต่งโคม
ไฟหลากสี หลากหลายรูปแบบเป็นท่ีน่าต่ืนตาอศัจรรยใ์จ  เทศกาลแกะสลกัน ้ าแข็งหลงชิงเสีย  เป็นการแกะน ้ าแข็งท่ีเหมือนกบั
ของจริงสวยงามวิจิตรมาก  ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงาม** จะกลบัถึงท่ีพกัในกรุงปักก่ิงประมาณเท่ียงคืน(*** โปรด
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ทราบ ให้ถือว่าผูเ้ดินทางรับทราบว่า โดยปกติงานเทศกาลน ้ าแข็งแกะสลกั และโคมไฟท่ีหลงชิงเสีย  เป็นโปรแกรม
พิเศษในรายการท่องเท่ียวปักก่ิง โดยจดัข้ึนเฉพาะช่วงฤดูหนาว จดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี ณ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน ในช่วง
วนัท่ี 10 มกราคม – 29  กุมภาพนัธ์ ของทุกปี  ทั้งน้ีก็แลว้แต่สภาพอากาศว่าจะหนาวเยน็กนันานขนาดไหน  หากอากาศ
เปล่ียนแปลงเร็ว  หรือร้อนเร็วจนหิมะในงานเทศกาลละลาย  โปรแกรมน้ีก็อาจสั้นลงกว่าก าหนดหากเทศกาลน ้าแข็ง
เปิดชา้หรือเลิกก่อนก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม *** )   
 พกัที่   TAIHUA SHANGYUE   HOTEL หรือเทียบเท่า 4 * 

วนัที่ห้า          ผเีซ๊ียะ - ตลาดรัสเซีย  -  ปักกิง่ - กรุงเทพฯ          (B/L) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัจากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ “ผเีซ๊ียะ” ซ่ึงชาวจีนเช่ือว่าจะน าโชคลาภเงินทองมาใหพ้ร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพยส์มบติัไว้

เพราะผีเซ๊ียกินเงินทองแลว้เก็บไวไ้ม่ถ่ายออกมา  น าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซ้ือสินคา้ Brandname 
กอ้ปป้ิ อาทิ เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้หนงัมียี่ห้อช่ือดงัมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง  ไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิครปักกิง่  
16.30 น. น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน  คาเธ่ย์  แปซิฟิค  เที่ยวบินที่  CX 331 
20.15 น. เดนิทางถึงสนามบินฮ่องกง  แวะเปลีย่นเคร่ืองเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

 (มเีวลาให้ทุกท่านอิสระสามารถช้อปป้ิงในสนามบินฮ่องกง) 
22.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิน  คาเธ่ย์  แปซิฟิค  เที่ยวบินที่  CX 709 
หมายเหตุ :เวลาเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อยตามไฟล์ทบิน ณวนัเดนิทางน้ัน  สามารถสอบถามได้กับเซลล์ 
23.55 น.    เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ 

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/ 

 
ข้อควรควรทราบ :  
❖ การเดนิทางไปท่องเที่ยวในเมอืงจนีทุกเมอืง จะมกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ                

นวดฝ่าเท้า, หยก, ชา, ผ้าไหม,บัวหิมะ, ผเีซ๊ียะ, ไข่มุก ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมผีลกบัราคาทัวร์ จงึขอเรียน
ให้กบันักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

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

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า18ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

10-14, 11-15, 12-16, 13-17 มกราคม 2561 16,999 19,999 5,000 

17-21, 18-22, 19-23, 20-24 มกราคม 2561 16,999 19,999 5,000 

24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มกราคม 2561 16,999 19,999 5,000 

01-05 ,  02-06 กุมภาพนัธ์ 2561 16,999 19,999 5,000 

หมายเหตุ: โปรแกรมนีเ้ป็นราคาโปรโมช่ันออกเดนิทางโดยไม่มหัีวหน้าทัวร์ จะเร่ิมต้นออกเดินทางที่  15  คนขึน้ไป มไีกด์

ท้องถิ่นพดูภาษาไทยรอรับที่ปักกิง่ ( หากเดนิทางถึง 25 คน ออกเดนิทางโดนมหัีวหน้าทัวร์จากไทยไปดูแลและท าวซ่ีากรุ๊ป )  

อตัรานีร้วม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
• ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋

ล่วงหนา้) 
• โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 
• หากกรุ๊ปท่ีเดินทางโดยมีหวัหนา้ทวัร์จะเป็นวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบกรุ๊ป เขา้-ออกคร้ังเดียว (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปตอ้งเขา้-

ออกพร้อมกนัทั้งกรุ๊ป ใชเ้วลาประมาณ 7-10 วนั ) 
• ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 2 ใบ น ำ้หนกัรวมไม่เกิน 30 กก. 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทัประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
➢ 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  มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5 วนั x 2 คน = 100 หยวน (หากมหัีวหน้าทัวร์จ่ายเพิม่

ท่านละ 50 หยวน) 
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เงือ่นไขการเดินทาง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน  โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

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

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
❖ ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

❖ 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) 

การยกเลกิ 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั • คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั • หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั • หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

• กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงิน
ค่า Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

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

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง 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 และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

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

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 2 ใบ น ้าหนกัรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้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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เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ 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 (กรุณาอ่านกฎการใช้รูปส าหรับยืน่วซ่ีา หน้าทีส่อง ส าคญัมาก)      

• หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, 
ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

• กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดา
มารดา 

อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 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 ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

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

• บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนงัสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

• กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 
 

 
 
 
 
 

http://www.consular.go.th/
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กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 
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 
 

หมายเหตุ 
➢ ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

➢ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 

➢ แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษทัฯจงึจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

➢ โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg


 

 11   

หนังสือเดินทางต่างชาติ 
❖ หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 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 
สถานทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้
❖ ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

❖ รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมายเหตุ ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มกีารปรับเปลีย่นระบบการยืน่วซ่ีาโดยสามารถยื่นเอกสาร
ขอวซ่ีาผ่านตวัแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มกีารปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อ
มุลเพิม่เตมิได้ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                      

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

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

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

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

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถอื..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

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

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

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

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

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

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย                   

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

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

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

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


