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WONDERFUL CHINA
                 นพันั่งกระเชช้าชมกกาแพงเมมืองจจีนดด่านปาตช้าหลดิง

   จพัตกรพัสเทจียนอพันเหมดิน - หอฟช้าเทจียนถาน - ชมดอกซากกระ

5 วพัน  4 คมืน
ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

15,900.-

 WonderfulPackage ชวนคกณบดินลพัดฟช้าสสด่แดนมพังกร ดช้วยสายการบดินค กณภาพ CATHAY PACIFIC
 นพันั่งกระเชช้าพดิชดิตกกาแพงเมมืองจจีนดด่านปาตช้าหลดิง  1 ใน 7 สดินั่งมหพัศจรรยธของโลก บนความยาวหมมืนั่นลจีลี้ ทจีนั่ทช้าคกณกช้าวไปใหช้ถถึง 
 ชมความยดินั่งใหญด่ของพระราชวพังฤดสรช้อน สถานทจีนั่ตากอากาศในยกครกด่งเรมืองของพระนางซสสจีไทเฮา
 เทจีนั่ยวชมพระราชวพังตช้องหช้ามทจีนั่รวมประวพัตดิศาสตรธอพันยาวนานของชาวจจีนไวช้ทจีนั่นจีนั่ และชมความยดินั่งใหญด่ของจพัตกรพัสเทจียนอพันเหมดิน
 เทจีนั่ยวชมหอฟช้าเทจียนถาน ในสด่วนทจีนั่ใชช้ในพดิธจีกรรมของการบสชาสวรรคธ ซถึนั่งเชมืนั่อวด่าเปป็นศสนยธกลางของจพักรวาลซสโจว
 ชมความสวยงามของดอกซากกระบานทจีนั่สวนสาธารณะยวจีลี้หยวนถาน สวนสาธารณะทจีนั่ตดิดอพันดพับหนถึนั่งในสวนสาธารณะทจีนั่ใหญด่ทจีนั่สกด

ของปพักกดินั่ง
 ชช้อปปดิลี้งกพันใหช้จกใจทจีนั่ตลาดรพัสเซจีย  และ ถนนหวพังฝสจดินั่ง ยดินั่งซมืลี้อเยอะยดินั่งถสก ทพัลี้งเสมืลี้อผช้า กระเปป๋า รองเทช้า ฯลฯ
 อถึลี้ง..ทถึนั่ง..เสจียว..กพับสกดยอดโชวธระดพับแนวหนช้าของเมมืองจจีน..กายกรรมปพักกดินั่ง
 อดินั่มอรด่อยกพับเมนสพดิเศษมากมาย เปป็ดปพักกดินั่ง สกกจีลี้มองโกล   อาหารจจีนพมืลี้นเมมือง ฯลฯ



วพันแรก      สนามบดินสกวรรณภสมดิ - กรกงเทพฯ -ปพักกดินั่ง 

08.30 น. พรช้อมกพันทจีนั่ทด่าอากาศยานนานาชาตดิสกวรรณภสมดิ อาคารผสช้โดยสารขาออก ชพัลี้น 4 เคาเตอรธ M ประตส 5 สาย
การบดิน  คาเธด่ยธ แปซดิฟดิค  พบเจช้าหนช้าทจีนั่ คอยใหช้การตช้อนรพับและอกานวยความสะดวกกด่อนขถึลี้นเครมืนั่อง

11.05 น เหดินฟช้าสสด่มหานครปพักกดินั่ง โดยสายการบดิน คาเธด่ยธ แปซดิฟดิค  เทจีนั่ยวบดินทจีนั่   CX     750
หมายเหตก :   เวลาเดดินทางอาจมจีการเปลจีนั่ยนแปลงเลป็กนช้อยตามไฟลธทบดิน ณ วพันเดดินทางนพัลี้น  สามารถสอบถามไดช้กพับเซลลธ
15.00 น.        เดดินทางสสด่มหานครปพักกดินั่ง แวะเปลจีนั่ยนเครมืนั่องทจีนั่สนามบดินฮด่องกง
16.30 น.    ออกเดดินทางสสด่นครปพักกดินั่ง สาธารณรพัฐประชาชนจจีน โดยสายการบดิน คาเธด่ยธ แปซดิฟดิค  เทจีนั่ยวบดินทจีนั่    CX   312
20.15 น. ถถึงททาอากาศยานนานาชาตรนครปปักกรรง....ปปัจจจุบปันปปักกรรงเปป็นเขตการปกครองพรเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหทง

ของจจีน ซถึรงมจีฐานะเทจียบเททากปับมณฑลหลปังจากปปักกรรงไดต้รปับการจปัดตปัต งเปป็นเมมืองหลวงของสาธารณรปัฐ
ประชาชนจจีนในปจี 1949 โดยเฉพาะหลปังจากสมปัย 80 ศตวรรษทจีร 20 เมมืองปปักกรรงไดต้พปัฒนาอยทางรวดเรป็วอยทาง
เหลมือเชมืรอ ปปัจจจุบปันนจีตปปักกรรงมจีถนนทจีรสลปับกปัน ตถึกสสูงๆ โดยไมทเพจียงแตทรปักษาสภาพเมมืองโบราณ และยปังแสดงถถึง
สภาพเมมืองทจีรทปันสมปัยกลายเปป็นเมมืองใหญทของโล  ก ผทานการตรวจคนเขต้าเมมือง   นกาทด่านเดดินทางเขช้าสสด่พพักทจีนั่
  พพักทจีนั่  SOLUXE  WINTERLESS  HOTEL หรมือเทจียบเทด่า  4 *  

วพันทจีนั่สอง       จพัตกรพัสเทจียนอพันเหมดิน - พระราชวพังกสช้กง - รช้านชา - หอฟช้าเทจียนถาน - กายกรรมปพักกดินั่ง 

เชช้า  รพับประทานอาหารเชช้า ณ โรงแรมทจีนั่พพัก
เทจีรยวชม จพัตกรพัสเทจียนอพันเหมดิน (ความหมายประตสูของสปันตรภาพอยทางสวรรคค) เปป็นจปัตจุรปัสทจีรใหญททจีรสจุดในโลก
มจีความยาวตปัต งแตททรศเหนมือจรดทรศใตต้ 880 เมตร ทรศตะวปันออกจรดทรศตะวปันตก 500 เมตร พมืตนทจีรทปัต งสรตน
440,000 ตารางเมตร สามารถจจุประชากรไดต้ถถึง 1,000,000 คน ปปัจจจุบปันจปัตจุรปัสเทจียนอปันเหมรนนปับเปป็นจปัตจุรปัส
ใจกลางเมมืองทจีรใหญททจีรสจุดในโลก สปัญลปักษณคของประเทศจจีนใหมทซถึรงเปป็นสถานทจีรจปัดพรธจีฉลองเนมืรองในโอกาส
สสาคปัญตทางๆซถึรงบรรเวณนปัตนยปังเปป็นทจีรตปัตงของ อนกสาวรจียธวจีรชนศาลาประชาคม จปัตจุรปัสเทจียนอปันเหมรนลต้อมรอบ
ดต้วยสถาปปัตยกรรมทจีรมจีความสสาคปัญ ไดต้แกท หอประตสูเทจียนอปันเหมรนทจีรตปัตงอยสูททางทรศเหนมือสจุดของจปัตจุรปัส ธงแดง
ดาว 5 ดวงผมืนใหญทโบกสะบปัดอยสูทเหนมือเสาธงกลางจปัตจุรปัส    จากนปัตนเทจีรยวชม พระราชวพังตช้องหช้าม THE
FORBIDDEN CITY สรต้างขถึตนในสมปัยจปักรพรรดรหยทงเลทอแหทงราชวงศคหมรง เปป็นทปัต งบต้านและชจีวรตของ
จปักรพรรดรในราชวงศคหมรงและชรงรวมทปัตงสรตน 24 พระองคค พระราชวปังเกทาแกททจีรมจีประวปัตรศาสตรคยาวนานกวทา
500 ปจี มจีชมืรอในภาษาจจีนวทา ‘กสู ต้กง’ หมายถถึงพระราชวปังเดรม มจีชมืรอเรจียกอจีกอยทางหนถึรงวทา ‘จมืนั่อจดิลี้นเฉดิง’ ซถึนั่งแปลวด่า
‘พระราชวพังตช้องหช้าม’ เหตจุทจีรเรจียกพระราชวปังตต้องหต้าม เนมืรองมาจากชาวจจีนถมือคตรในการสรต้างวปังวทา จปักรพรรดร
เปรจียบเสมมือนบจุตรแหทงสวรรคค ดปังนปัตนวปังของบจุตรแหทงสวรรคคจถึงตต้องเปป็น ‘ทจีรตต้องหต้าม’ คนธรรมดาสามปัญไมท
สามารถลทวงลสตาเขต้าไปไดต้ โบราณสถานแหทงนจีต เปป็นสรรงกทอสรต้างทรงคจุณคทาทางประวปัตรศาสตรคทจีรสรต้างขถึตนบน
พมืตนทจีร 720,000 ตารางเมตร นสาททานชมอาคารเครมืรองไมต้ทจีรประกอบดต้วยหต้องตทางๆ ถถึง 9,999 หต้อง ชมตสาหนปัก
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


วทาราชการพระตสาหนปักชปัตนใน หต้องบรรทมของจปักรพรรดรด  และหต้องวทาราชการหลปังมสูทลจีรไมต้ไผทของพระนางซสูสจี
ไทท เฮา    

เทจีนั่ยง             รพับประทานอาหารกลางวพัน  ณ ภพัตตาคาร  
จากนปัตนพาททานเดรนทางสสูท รช้านชา อปันลมืรอชมืรอทจีรมจีชมืรอเสจียงของเมมืองจจีนใหต้ททานชรมชาหลากหลายรสตามอปัธยาศปัย
หลปังจากนปัตนเดรนทางสสูท   หอบวงสรวงเทวดา เทจียนถาน หอฟต้าเทจียนถานนจีต  จะเปป็นจจุดทจีรใชต้ใน พดิธจีกรรมบสชา
ฟช้า ดดิน ตพัลี้งอยสด่บน ลานหดินอด่อนซช้อนกพัน   3   ชพัลี้น ซถึนั่งจะหมายถถึง โลกของ มนกษยธ สวรรคธ และ โลกอมตะ ภายใน
นปัตนจะมจีภาพเขจียนของ สวยงาม แตทไมทเปรดใหต้เราเขต้าชม ทสาไดต้เพจียงแตท มองรสูปทจีรนสามาโชวคไวต้เททานปัตน
นอกจากนปัตน ยปังมจีสปัญลปักษณค ขนาดใหญททจีรเกจีรยวขต้องกปับ ระบบสจุรรยะ    จากนปัตนนสาททานสสูท    อาคารบสชาสวรรคธ
ซถึรงทสาจากหรนอทอนเชทนเดจียวกปัน เปป็นทรงกลม และ มจีหลปังคาทรงจปั รวแบบจจีน จจุดนจีต  จะเปป็นสทวนทจีรใชต้ใน
พรธจีกรรมของการบสูชา สวรรคค ตรงจจุดนจีต เขามจีความเชมืรอกปันวทาเปป็น ศสูนยคกลางของจปักรวาลซสูโจว   

คกนั่า                   รพับประทานอาหารคกนั่า  ณ ภพัตตาคาร  *** มมืลี้อพดิเศษ เปป็ดปพักกดินั่ง ***  
หลปังอาหารนสาททานชม กายกรรมปพักกดินั่ง ททานจะไดต้ชมกายกรรมตต้นฉบปับ ดปั รงเดรมแบบจจีน แสนอลปังการทปัตงแสง
สจี ตระการตา   
  พพักทจีนั่  SOLUXE  WINTERLESS  HOTEL หรมือเทจียบเทด่า  4 *  

วพันทจีนั่สาม         พระราชวพังฤดสรช้อน - รช้านไขด่มกก - นวดฝด่าเทช้า - ชช้อปปดิลี้งหวพังฝสจดินั่ง 

เชช้า   รพับประทานอาหารเชช้า ณ โรงแรมทจีนั่พพัก
นสาททานสสูท  พระราชวปังฤดสูรต้อน ของพระนางซสูสจีไทเฮา “อจีลี้เหอหยวน ”  อจุทยานทจีรใหญททจีรสจุดของประเทศจจีน
สรต้างขถึตนเมมืรอประมาณ 800 ปจีกทอนอจุทยานแหทงนจีต เปป็นทจีรประทปับของพระนางซสูสจีไทเฮาสมปัยยปังมจีชจีวรตอยสู ท  "  พระ
ราชวพังฤดสรช้อน  "     จถึงเปรจียบเสมมือนเปป็นศสนยธบพัญชาการของพระนาง  ทปัตงยปังเปป็นคจุกคจุมขปังพระจปักรพรรดรกวางสสู
หลปังจากทจีรจปักรพรรดรกวางสสู ไมทเชมืรอฟปังคสาสปัรงของพระนาง ทสาการปฏรรสูปจจีนตามขต้อเสนอของ คปังอร รวหวจุย
ปปัจจจุบปันทจีรคจุมขปังจปักรพรรดรกวางสสู และพระมเหสจี ทจีรเรจียกว ทา "หอหยก" กป็ยปังถสูกบสูรณะไวต้ใหต้นปักททองเทจีรยวชม
อยสูท ภายในพระราชวปังฤดสูรต้อน ตรดๆ กปับ ระเบจียงยาว   (Long Corridor)   ทจีนั่ยาวกวด่า   728   เมตร ระเบจียงยาวนจีต ไมท
เพจียงขถึตนชมืรอวทา ยาว แตทยปังขถึตนชมืรอในฐานะของความวรจรตรทางศรลปะ เนมืรองจาก บรรจจุไปดต้วยภาพวาดกว ทา
4,000 ภาพ ทปัตงภาพดอกไมต้ ตต้นไมต้ สรรงปลสูกสรต้างในวรรณกรรม เรมืรองราวในวรรณคดจีมากมาย เชทน ไซอรอว
โดยทปัตง 4,000 ภาพนปัตนไมทไดต้เปป็นภาพทจีรวาดขถึตนอยทางสปัรวๆ เพราะ แตทละภาพนปัตนมจีเรมืรองราวในตนเองทปัตงสรตน
ชมความงามของทะเลสาปจสาลองคจุนหมรงทจีรขจุดขถึตนดต้วยแรงงานคนลต้วน  จากนปัตนนสาททานแวะเลมือกซมืตอ ไขด่มกก
ครจีมไขทมจุกบสารจุงผรว ทจีรทสาจากไขทมจุกนสตาจมืดทจีรเพาะเลจีตยงในทะเลสาบ    

  เทจีนั่ยง  รพับประทานอาหารกลางวพัน ณ ภพัตตาคาร  
 หลปังจากนปัตนนสาททานไปผทอนคลายความเมมืรอยลต้าดต้วยการ นวดฝฝ่าเทท้า เปป็นการแชทเทต้าดต้วยยาสมจุนไพรจจีน และ
นวดผทอนคลายทจีร ศศนยย์ววิจจัยทางการแพทยย์แผนโบราณ ฟปังเรมืรองราวเกจีรยวกปับการแพทยคโบราณตปัตงแตทอดจีตถถึง
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ปปัจจจุบปันการสทงเสรรมการใชต้สมจุนไพรจจีนทจีรมจีมานานนปับพปันปจีพรต้อมรปับฟปังกาวรนรจฉปัยโรคโดยแพทยคผสูต้
เชจีรยวชาญ  จากนปัตนนสาททานสสูท   ศสนยธการคช้าหวพังฟสด่จดินั่ง (Wangfujing)  ซถึรงเปป็นทจีรชต้อปปรต งทจีรใหญททจีรสจุดในเมมือง
ปปักกรรง เปป็นถนนเสต้นยาวๆ สสาหรปับคนเดรนหต้ามรถทจุกชนรดวรรงผทาน มจีหต้างสรรพสรนคต้า พลาซทา และรต้านคต้านต้อย
ใหญทเรจียงรายสองขต้างถนน รวมทปัตงรต้านอาหาร รต้านกาแฟ และรต้านหนปังสมือ ครบครปัน พาททานจปับจทายกปันอยทาง
เพลรดเพลรนอยทางยรรง สทวนใหญทเปป็นรต้านคต้าแบรนดคเนมราคาตายตปัวตทอรองไมทไดต้ และยปังมจีรต้านกรกฟชต้อป ราคา
ยทอมเยาใหต้เลมือกซมืตอ นอกจากนจีต  บรรเวณใกลต้เคจียงยปังมจีถนนอาหารนานาชาตร ซถึรงนทาชมแตทเปป็นสปัตวคแปลกๆ ทจีร
ไมทถสูกปากคนไทยเททาไหรท ใหต้ททานไดต้อรสระถทายรสูป ชต้อปปรต ง ชมวรว ตามอปัธยาศปัย

คกนั่า                    รพับประทานอาหารคกนั่า ณ ภพัตตาคาร  
  พพักทจีนั่  SOLUXE  WINTERLESS  HOTEL หรมือเทจียบเทด่า  4 *  

วพันทจีนั่สจีนั่         บพัวหดิมะ- นพันั่งกระเชช้ากกาแพงเมมืองจจีนดด่ดด่านปาตช้าหลดิง - หยก - ชมซากกระสวนสาธารณะยวจีลี้หยวนถาน -
ผช้าไหม 

เชช้า               รพับประทานอาหารเชช้า ณ โรงแรมทจีนั่พพัก
หลปังอาหารนสาททานเลมือกซมืตอยาสมจุนไพรและครจีมยาทจีรมจีชมืรอเสจียงทจีรสจุดของรปัฐบาลจจีน ไดต้แกท เปด่าฟสด่หลดิง หรมือ
บพัวหดิมะ    นสาททานเดรนทางสสูท   กกาแพงเมมืองจจีนดด่านปาตช้าหลดิง (นพันั่งกระเชช้าขถึลี้น-ลง ) ซถึรงเปป็น 1 ใน 7 สรร ง
มหปัศจรรยคของโลก มจีความยาวถถึง 12,700 ลจีต  (ประมาณ 6,000 กรโลเมตร) สรต้างขถึตนดต้วยแรงงานของคนนปับ
หมมืรนคน สรต้างขถึตนครปัต งแรกเมมืรอประมาณกวทา 2000 ปจีกทอน โดยจปักรพรรดรด จรอนซจี ผสูต้รวบรวมประเทศจจีนใหต้เปป็น
ปถึกแผทน ตปัวกสาแพงสสูงราว 7 เมตร กวต้าง 6 เมตร วทากปันวทาถต้านสาวปัสดจุทจีรใชต้กทอสรต้างกสาแพงแหทงนจีตมาสรต้างกสาแพง
ทจีรมจีความหนา 1 เมตร สสูง 5 เมตร จะไดต้ก สาแพงทจีรมจีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดปังกลทาวนจีต เอง กสาแพง
นจีต จถึงไดต้รปับการขนานนาม อจีกดต้วยวทา “ ก สาแพงหมมืรนลจีต  ”  ...ใหต้ททานไดต้สปัมผปัส   ตสานานแหทงความรปัก 1 ใน 4
ของเมมืองจจีน เกจีรยวกปับกสาแพงเมมืองจจีนเมรตงเจจียนหนจีร     นสาททานชม “โรงงานผลดิตหยก”  ทจีรขถึตนชมืรอของชาวจจีน ทจีรมจี
ความเชมืรอวทา มจีหยกไวต้เปป็นสรรงทจีรใหต้ความคจุต้มครอง

เทจีนั่ยง  รพับประทานอาหารกลางวพัน ณ ภพัตตาคาร ...  *** มมืลี้อพดิเศษ อดินั่มอรด่อยกพับเมนสอาหารสก กจีลี้มองโกล ***
หลปังอาหารนสาททานชม ซากกระทจีนั่สวนสาธารณะยวจีหยวนถาน(玉渊潭公园)  สวนสาธารณะนจีต เปป็น
หนถึรงในสวนสาธารณะทจีรใหญททจีรสจุดในปปักกรรง มจีขนาด ๑.๓๗ ตารางกรโลเมตร  สทวนทจีรชมซากจุระนปัตนอยสูททางฝปัรง
ตะวปันตกของสวนสาธารณะ ทจีรนจีรมจีซากจุระหลายพปันธจุค แตทละพปันธจุคกป็มจีชทวงบานตทางกปันเลป็กนต้อย ทสาใหต้ชทวงทจีรชม
ซากจุระไดต้นปัตนยาวเปป็นเดมือน  (หมายเหตจุ :ดอกซากจุระจะมจีชทวงปลายเดมือนมจีนาคม-กลางเดมือนเมษายน ของทจุก
ปจี หากสภาพอากาศไมทเอมืตออสานวยจนทสาใหต้ดอกไมต้ไมทออกดอก หรมือออกดอกนต้อย ทางบรรษปัทฯ  จะเปลจีรยนใหต้
ไปชมดอกไมต้ชนรดอจีรนใหต้แทนตามความเหมาะสม จะไมทมจีการคมืนเงรนใดๆๆใหต้ )   ***สกาหรพับพจีเรจียดเดดินทาง
23-27  กกมภาพพันธธ*** โปรแกรมชมซากจุระจะเปลจีรยนเปป็นชต้อปปรต งทจีร THE PLACE แหลทงชต้อปปรต งแหทงใหมททจีร
ยรรงใหญทสไตลคจจีน สสาหรปับนปักททองเทจีรยวตทางชาตร “THE PLACE” หรมือ ซซซื่อ เมฝ่า เททียน เจทีย เปป็นศสูนยคกลางการ
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คต้าสสาหรปับการชต้อปปรต งทจีรคถึกคปักแหทงใหมททจีรยรรงใหญททจีรสจุดในเอเชจียเลยกป็วทาไดต้ ททานสามารถเลมือกซมืตอสรนคต้าแบ
รนดคเนมดปัง อาทรเชทน ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เปป็นตต้น นอกจากเปป็นแหลทงชต้อปปรต งแลต้วสถานทจีร
แหทงนจีต ททานยปังจะไดต้ชมเพดานจอ LCD ขนาด หรมือ ทต้องฟต้ายปักษค ทจีรไมทมจีใหต้เหป็นทจีรใดในโลก เปป็นจอ LCD
ขนาดความกวต้าง 6,000 ตารางเมตร (เปป็นจอทจีรใหญททจีรสจุดในโลก)  หลปังจากนปัตนนสาททานแวะชมโรงงานผลรต
ผช้าไหม ของจจีน ชมวรธจีการนสาเสต้นไหมออกมาผลรตเปป็นสรนคต้าทปัตงใชต้เครมืรองจปักร และแรงงานคน ชมการดถึงใย
ไหมรปังแฝด ( แปลกแตทจรรง ) เพมืรอมาทสาใสต้นวมผต้าหทมไหม ซถึรงเหมาะกปับการซมืตอเปป็นทปัตงของฝากและใชต้เอง

คกนั่า  รพับประทานอาหารคกนั่า ณ ภพัตตาคาร  
  พพักทจีนั่  SOLUXE  WINTERLESS  HOTEL หรมือเทจียบเทด่า  4 *  

วพันทจีนั่หช้า          ปพักกดินั่ง - กรกงเทพฯ

เชช้า   รพับประทานอาหารเชช้า ทจีนั่โรงแรม 
ไดต้เวลาอปันสมควรพาทจุกททานเดรนทางสสูท ทด่าอากาศยานนานาชาตดินครปพักกดินั่ง 

10.00 น. นกาทด่านเหดินฟช้าสสด่กร กงเทพฯ ดช้วยสายการบดิน  คาเธด่ยธ  แปซดิฟดิค  เทจีนั่ยวบดินทจีนั่    CX 347
13.50 น. เดดินทางถถึงสนามบดินฮด่องกง  แวะเปลจีนั่ยนเครมืนั่องเพมืนั่อเดดินทางกลพับกรกงเทพฯ

( มจีเวลาใหช้ทกกทด่านอดิสระสามารถชช้อปปดิลี้งในสนามบดินฮด่องกง )
15.55 น. เหดินฟช้าสสด่กร กงเทพฯดช้วยสายการบดิน  คาเธด่ยธ  แปซดิฟดิค  เทจีนั่ยวบดินทจีนั่    CX 701
หมายเหตก :เวลาเดดินทางอาจมจีการเปลจีนั่ยนแปลงเลป็กนช้อยตามไฟลธทบดิน ณวพันเดดินทางนพัลี้น  สามารถสอบถามไดช้กพับเซลลธ
17.45 น.    เดดินทางถถึงสนามบดินสกวรรณภสมดิกรกงเทพ ฯ โดยสวพัสดดิภาพ

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/

ขช้อควรควรทราบ :
 ตามนโยบายของรพัฐบาลจจีนรด่วมกพับการทด่องเทจีนั่ยวเมมืองจจีนทกกเมมือง กกาหนดใหช้มจีการประชาสพัมพพันธธสดินคช้าพมืลี้นเมมืองใหช้นพัก

ทด่องเทจีนั่ยวทพันั่วไปไดช้รสช้จพัก คมือ นวดฝด่าเทช้า, หยก, ชา, ผช้าไหม,บพัวหดิมะ, ไขด่มกก ซถึนั่งจกาเปป็นตช้องใสด่ไวช้ในรายการทพัวรธ เพราะมจีผล
กพับราคาทพัวรธ จถึงขอเรจียนใหช้กพับนพักทด่องเทจีนั่ยวทราบวด่า รช้านรพัฐบาลทกกรช้านทจีนั่ใสด่ในรายการทพัวรธ จกาเปป็นตช้องรบกวนทกกทด่าน
แวะชม ซมืลี้อหรมือไมด่ซมืลี้อขถึลี้นอยสด่กพับความพอใจของลสกคช้าเปป็นหลพัก ไมด่มจีการบพังคพับใดๆ ทพัลี้งสดิลี้น

 สกาหรพับทด่านทจีนั่ตช้องออกตพัตั๋วภายในประเทศ (เครมืนั่องบดิน, รถทพัวรธ, รถไฟ) กรกณาสอบถามเจช้าหนช้าทจีนั่ฝด่ายขายกด่อนทกาการออก
ตพัตั๋ว เนมืนั่องจากสายการบดินอาจมจีการปรพับเปลจีนั่ยนไฟลธหรมือเวลาบดิน โดยไมด่ไดช้แจช้งใหช้ทราบลด่วงหนช้า
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กกาหนดวพันเดดินทาง

กกาหนดการเดดินทาง ผสช้ใหญด่ เดป็กอายกตกนั่ากวด่า 18 ปจี
มจีเตจียงและไมด่มจีเตจียง พพักเดจีนั่ยว

23 - 27  กกมภาพพันธธ 2560 15,900 18,900 5,000

                04 - 08   มจีนาคม  2560 15,900 18,900 5,000

                24 – 28   มจีนาคม  2560 15,900 18,900 5,000

                09 - 13   มจีนาคม  2560 15,900 18,900 5,000

                16 - 20   มจีนาคม  2560 15,900 18,900 5,000

                21 - 25   มจีนาคม  2560 15,900 18,900 5,000

                24 - 28   มจีนาคม  2560 15,900 18,900 5,000

                31 มจีนาคม - 04 เมษายน 2560 15,900 18,900 5,000

                04 - 08  เมษายน  2560 15,900 18,900 5,000

                10 - 14  เมษายน  2560 15,900 18,900 5,000
หมายเหตก:    โปรแกรมนจีลี้เปป็นราคาโปรโมชพันั่นออกเดดินทางโดยไมด่มจีหพัวหนช้าทพัวรธ  จะเรดินั่มตช้นออกเดดินทางทจีนั่  15  คนขถึลี้นไป  
 มจีไกดธทช้องถดินั่นพสดภาษาไทยรอรพับทจีนั่ปพักกดินั่ง  

อพัตรานจีลี้รวม
คทาตปั อวเครมืรองบรนไป–กลปับ ชปัตนประหยปัด (เดรนทางไปกลปับพรต้อมกรจุรุ๊ปเททานปัตน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบจุในรายการ
คทาภาษจีสนามบรน และคทาภาษจีนสตามปันตามรายการทปัวรค
คทารถปรปับอากาศนสาเทจีรยวตามระบจุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขปับรถ (กฎหมายไมทอนจุญาตใหต้คนขปับรถเกรน 12 ช.ม. / วปัน)
คทาเขต้าชมสถานทจีรตทางๆ ตามทจีรระบจุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถคมืนเปป็นเงรนไดต้ เนมืรองจากบรรษปัทฯ ตต้องจองและซมืตอตปั อวลทวงหนต้า)
โรงแรมตามระบจุ หรมือเทจียบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า
คทาอาหารตามทจีรระบจุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรตมลองอาหารพมืตนเมมืองของแตทละประเทศ
คทาธรรมเนจียมวจีซทาเขต้าประเทศจจีน แบบปกตร 1,500 บาท (ใชต้เวลาดสาเนรนการ 5-7 วปันทสาการ)
คทานสตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนจุญาตททานละ 1 ใบ นสตาหนปักไมทเกรน 20 กก.
คทาประกปันอจุบปัตรเหตจุในการเดรนทาง คจุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษปัท MSIG ประกปันภปัย (เงมืรอนไขตาม
กรมธรรมค)
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อพัตรานจีลี้ไมด่รวม
คทาดสาเนรนการทสาหนปังสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนจียมในการยมืรนใบอนจุญาตเขต้า-ออกเมมืองสสาหรปับคนตทางดต้าว
คทาใชต้จทายสทวนตปัว อาทร คทาโทรศปัพทค, คทาซปักรจีด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากทจีรระบจุในรายการ
คทาอาหารและเครมืรองดมืรมทจีรสปัรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากทจีรบรรษปัทฯ จปัดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกปันเปป็นกรณจีพรเศษ
คทานสตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรเกรนกวทาสายการบรนกสาหนด สทวนเกรนกรโลกรปัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
คทาภาษจีมสูลคทาเพรรม 7% และคทาภาษจีหปัก ณ ทจีรจทาย 3%
คทาทรปพนปักงานยกกระเปป๋าในโรงแรม กรณจีใหต้สทงขถึตนหต้องพปัก
คทาทรปพนปักงานขปับรถ, ไกดคทต้องถรรน   มาตรฐานวพันละ 10 หยวน x 5 วพัน x 2 คน = 100 หยวน  (หากกรกรุ๊ปเดดินทางโดยมจี
หพัวหนช้าทพัวรธคด่าทดิป จะเพดินั่มอจีกทด่านละ 50 หยวน )

เงมืนั่อนไขการเดดินทาง
 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณจีมจีผสูต้เดรนทางตสรากวทา 15 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสูต้เดรนทางทราบลทวงหนต้า

กทอนเดรนทาง 15 วปัน
 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรปับเปลจีรยนโปรแกรมเพมืรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตจุอปันเนมืรองมาจากการ

ลทาชต้าของสายการบรน, การนปัดหยจุดงาน, ภปัยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภปัย, การกทอจลาจล, อจุบปัตรเหตจุ ฯลฯ โดยจะคสานถึงถถึงผล
ประโยชนคของผสูต้เดรนทางเปป็นสสาคปัญ

 บรรษปัทฯ จะไมทรปับผรดชอบคทาใชต้จทายทจีรเกรดขถึตน หากททานถสูกปฏรเสธการเขต้าเมมือง อปันเนมืรองจากการกระทสาทจีรสทอไปในทางผรด 
กฎหมายหรมือการหลบหนจีเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรนคทาทปัวรคทจีรชสาระมาแลต้ว

 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณจีทจีรเกรดภปัยพรบปัตรทางธรรมชาตร อาทร สถึนามร แผทนดรนไหว ภสูเขาไฟ
ระเบรด อจุทกภปัย วาตภปัย ฯลฯ อปันนอกเหนมือจากการควบคจุมของบรรษปัทฯ โดยทางบรรษปัทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชต้จทายทจีรเกรด
ขถึตนตามจรรงเททานปัตน เชทน คทามปัดจสาตปั อวเครมืรองบรน, คทาวจีซทาในกรณจีทจีรยมืรนวจีซทาแลต้ว และคทาวางมปัดจสาหต้องพปัก ฯลฯ

 กรณจีผสูต้เดรนทางไมทเดรนทางตามรายการทปัวรคทจีรก สาหนด อาจมจีการเรจียกเกป็บคทาใชต้จทายเพรรมตามความจรรง และกรณจีไมทลงรต้าน
สรนคต้าพมืตนเมมืองของรปัฐบาลตามรายการทปัวรค บรรษปัทฯ เรจียกเกป็บเงรนเพรรมรต้านละ 300 หยวน / ททาน

การสการองทจีนั่นพันั่งและชการะเงดิน
 ยมืนยพันการสการองทจีนั่นพันั่งกปับเจต้าหนต้าทจีรฝทายขาย พรช้อมสด่งสกาเนาหนพังสมือเดดินทาง
 ชสาระเงรนมปัดจสาภายใน 3 วปันนปับจากวปันทจีรจอง เงรนมปัดจสาถมือเปป็นการยมืนยปันการจองของททาน

o ยจุโรป อเมรรกา ออสเตรเลจีย นรวซจีแลนดค ททานละ 25,000 บาท
o ญจีรปจุทน เกาหลจี ดสูไบ ศรจีลปังกา อรนเดจีย อรนโดนจีเซจีย ททานละ 10,000 บาท
o จจีน ไตต้หวปัน เวจียดนาม พมทา กปัมพสูชา ลาว สรงคโปรค ททานละ 5,000 บาท

 คทาทปัวรคสทวนทจีรเหลมือทปัตงหมด ชสาระลทวงหนต้า 30 วปันกทอนเดรนทาง หรมือในกรณจีทจีรกรจุรุ๊ปคอนเฟรรคมออกเดรนทาง อาจมจีการ
เรจียกเกป็บเงรนเรป็วกวทาทจีรก สาหนด
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 หากททานไมทชสาระเงรนคทาทปัวรคสทวนทจีรเหลมือตามกสาหนดวปันดปังกลทาว ทางบรรษปัทฯ ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมจี
เงมืรอนไข และขอสงวนสรทธรด ในการคมืนเงรนมปัดจสา

 หลปังจากสสารองทจีรนปั รงเรจียบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าทจีรฝทายขายจะนปัดวปัน-เวลา ไปรปับหนปังสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนทจีรแจต้งไวต้ใน
โปรแกรม เพมืรอดสาเนรนการยมืรนขอวจีซทา (สสาหรปับประเทศทจีรตต้องทสาวจีซทา)

การยกเลดิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 30 วปัน
 ชทวงเทศกาล ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 45 วปัน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 60 วปัน

➢ คมืนเงรนมปัดจสาทปัตงหมด

 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 29-21 วปัน
 ชทวงเทศกาล ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 44-30 วปัน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 59-45 วปัน

 หปักเงรนมปัดจสา 50%/ททาน

 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 20-15 วปัน
 ชทวงเทศกาล ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 29-20 วปัน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 44-30 วปัน

 หปักเงรนมปัดจสา 100%/ททาน

 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14-07 วปัน
 ชทวงเทศกาล ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 19-14 วปัน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 29-20 วปัน

 หปักเงรนคทาทปัวรค 50%/ททาน

 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 07-วปันเดรนทาง
 กรณจีตปั อวเครมืรองบรนเปป็นตปั อวราคาพรเศษ หรมือตปั อวแบบ NON-REFUND
 ชทวงเทศกาล ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 13-วปันเดรนทาง
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 19-วปันเดรนทาง

 หปักเงรนคทาทปัวรค 75%/ททาน
 หปักเงรนคทาทปัวรค 90%/ททาน
 หปักเงรนคทาทปัวรค 75%/ททาน
 หปักเงรนคทาทปัวรค 90%/ททาน

➢ หากททานยกเลรกการเดรนทางเงมืรอนไขใดเงมืรอนไขหนถึรง แตทททานสามารถหาผสูต้เดรนทางมาแทนไดต้ โดยสามารถยมืรนขอวจีซทา
ไดต้ทปันตามกสาหนดเวลา ทางบรรษปัทฯ ขอครดคทาใชต้จทายเพรรม คมือคทาวจีซทา และคทาเปลจีรยนชมืรอตปั อวเครมืรองบรนเททานปัตน ทปัตงนจีตตต้อง
ไมทอยสูทในเงมืรอนไขตปั อวทจีรไมทอนจุญาตใหต้เปลจีรยนชมืรอ และไมทอนจุญาตใหต้คมืนบปัตรโดยสาร

➢ หากททานยกเลรกการเดรนทาง อปันเนมืรองมาจากบจุคคลใดบจุคคลหนถึรงในคณะของททานไมทไดต้รปับการพรจารณาวจีซทาไมทวทาดต้วย
เหตจุผลใด ๆ กป็ตามอปันเปป็นการพรจารณาจากสถานทสูต ซถึรงการยกเลรกเฉพาะบจุคคลหรมือการยกเลรกพรต้อมก ปันทปัตงหมด ใหต้
ถมือเปป็นการยกเลรกตามเงมืรอนไขของวปันเวลาทจีรยกเลรกดปังกลทาวขต้างตต้น ในกรณจีทจีรททานไมทแนทใจวทาจะไดต้รปับการพรจารณา
อนจุมปัตรวจีซทาจากทางสถานทสูต ทางบรรษปัทฯขอแนะนสาใหต้ททานยมืรนวจีซทาแบบเดจีรยว ซถึรงจะรสูต้ผลเรป็วกวทาการยมืรนวจีซทาแบบกรจุรุ๊ป

ตพัตั๋วเครมืนั่องบดิน
 ตปั อวเครมืรองบรนแบบหมสูทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลปับพรต้อมกปัน หากตต้องการเลมืรอนวปันเดรนทางกลปับ ททานตต้องชสาระคทาใชต้จทายทจีร

สายการบรนเรจียกเกป็บ และการจปัดทจีรนปั รงของกรจุรุ๊ปเปป็นไปโดยสายการบรนก สาหนด ทางบรรษปัทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้
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 คทาภาษจีสนามบรน, คทาภาษจีนสตามปันเชมืตอเพลรงและคทาประกปันวรนาศภปัยทางอากาศ ครดตามอปัตราทจีรทางสายการบรนแจต้ง ณ วปันทจีร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมจีการปรปับขถึตนราคาในภายหลปัง ถมือเปป็นคทาใชต้จทายสทวนทจีรเพรรม ทางบรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ใน
การเรจียกเกป็บตามความเปป็นจรรง ณ วปันทจีรออกตปั อว

โรงแรมและหช้องพพัก
 หต้องพปักในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหต้องคสูท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพปักขถึตนอยสูทกปับการวางรสูปแบบของแตทละ

โรงแรม กรณจีผสูต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอมืรนๆ อาจทสาใหต้ไมทไดต้หต้องพปักตรดกปันตามทจีรตต้องการ
 โรงแรมอนจุญาตใหต้มจีผสูต้เขต้าพปักใน 1 หต้องมากทจีรสจุด คมือ 3 คนเททานปัตน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมจีหต้องพปักแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือมจีจสานวนจสากปัด บางโรงแรมอาจจปัดเปป็นหต้องพปักคสูท และเพรรม

เตจียงเสรรมใหต้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไมทมจีหต้องพปักแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือไมทมจีเตจียงเสรรมใหต้ ททานจสาเปป็นตต้องแยกเปป็นพปักหต้องเดจีรยว และ

ตต้องชสาระคทาหต้องพปักเดจีรยวเพรรมดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครมืรองปรปับอากาศ เนมืรองจากเปป็นประเทศทจีรอยสู ทในแถบอจุณหภสูมรตสรา เครมืรองปรปับอากาศจะเปรด

ใหต้บรรการในชทวงฤดสูรต้อนเททานปัตน
 ในกรณจีทจีรมจีการจปัดประชจุมนานาชาตร (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปป็นผลใหต้คทาโรงแรมสสูงขถึตน 3-4 เททาตปัวจากราคา

ตต้นทจุนทจีรครดไวต้ บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรปับเปลจีรยนหรมือยต้ายไปพปักเมมืองใกลต้เคจียงเพมืรอความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและสพัมภาระเดดินทาง
 นสตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนจุญาตททานละ 1 ใบ นสตาหนปักไมทเกรน 20 กรโลกรปัม (สสาหรปับผสูต้

โดยสารชปัตน Economy Class) หากสปัมภาระมจีนสตาหนปักเกรน สายการบรนมจีสรทธรด เรจียกเกป็บคทาระวางนสตาหนปักเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสปัมภาระทจีรสายการบรนอนจุญาตใหต้นสาขถึตนเครมืรองไดต้ ตต้องมจีนสตาหนปักไมทเกรน 7 กรโลกรปัม และมจีความกวต้าง+ยาว

+สสูง ไมทเกรน ไมทเกรน 7.5x13.5x21.5 นรตว
 ในบางรายการทปัวรค ทจีรตต้องมจีบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นสตาหนปักของกระเปป๋าอาจจะถสูกก สาหนดใหต้ตสรากวทามาตรฐาน

ไดต้ ทปัตงนจีตขถึตนอยสูทกปับขต้อกสาหนดของแตทละสายการบรน ซถึรงผสูต้เดรนทางตต้องเปป็นผสูต้รปับผรดชอบคทาใชต้จทายเอง
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เอกสารประกอบการยมืนั่นวจีซด่าทด่องเทจีนั่ยวประเทศจจีน
วจีซทาประเภทปกตร ใชต้เวลาดสาเนรนการ 5-7 วปันทสาการ

1.  ใบกรอกขช้อมสลสด่วนตพัว
2.  หนพังสมือเดดินทาง ทจีนั่มจีอายกเหลมือมากกวด่า   6   เดมือน มจีสภาพสมบสูรณค ไมทชสารจุด มจีหนต้าวทางสสาหรปับตรดหนต้าวจีซทาและประทปับตราเขต้า-
ออก อยทางนต้อย 3 หนต้าเตป็ม หากมจีหนปังสมือเดรนทางเลทมเกทาทจีรมจีวจีซทาจจีน ใหต้แนบมาดต้วย
3.  กฎการใชช้รสปถด่ายสกาหรพับยมืนั่นขอวจีซด่าประเทศจจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอปัครราชทสูตสาธารณรปัฐประชาชนจจีน
ประจสาประเทศไทย ผสูต้ทจีรยมืรนคสารต้องขอวจีซทาจจีนจะตต้องใชต้รสูปทสาการยมืรน
คสารต้อง 1 ใบ โดยรสูปทจีรใชต้จะตต้องสอดคลต้องตามกฎระเบจียบดปังตทอไปนจีต

3.1 รสูปสจี พมืตนหลปังสจีขาว และถทายไวต้ไมทเกรน 6 เดมือน

3.2 ขนาดของรสูปถทาย:48 มม.x33 มม.,ความกวต้างสทวนศจีรษะ:15 มม.
ถถึง 22 มม.ความสสูงสทวนศจีรษะ:28 มม. ถถึง 33 มม.ดปังรสูปตปัวอยทาง

3.3 รสูปถทายจะตต้องบทงบอกรสูปพรรณสปันฐานของผสูต้ยมืรนคสารต้องไดต้อยทางชปัดเจน
ขณะถทายภาพ ตต้องหนต้าตรง เปรดหสู ไมทสวมใสทเครมืรองประดปับ ไมทหลปับตา   ไมทอต้าปาก หรมือยรตมเหป็นฟปัน หต้ามทสาททาทาง หรมือ
มจีสรรงกจีดขวางใดๆทปัตงสรตน ศจีรษะเอจียงซต้ายหรมือขวาไดต้ นต้อยกวทาหรมือเททากปับ 20 องศา และ แหงนหนต้าขถึตนลงไดต้ นต้อยกวทา
หรมือเททากปับ 25 องศา

3.4 รสูปถทายตต้องเหป็นลปักษณะหนต้าตาไดต้อยทางชปัดเจน โดยทจีรศจีรษะตต้องอยสูทตรงกลางภาพ สามารถสวมแวทนตาไดต้ ยกเวต้น 
แวทนตาทจีรมจีกรอบหนา เลนสคสะทต้อนแสง หรมือแวทนตากปันแดด สามารถสวมเครมืรองประดปับทจีรศจีรษะ ดต้วยเหตจุผลทาง
ศาสนาเททานปัตน

3.5 รสูปถทายจะตต้องไมทขจุทนมปัว ไมทชสารจุด ไมทมจีเงาหรมือแสงแทรกบดบปังใบหนต้า สจีของภาพตต้องเปป็นสจีธรรมชาตร ไมทสวทาง 
หรมือมมืดจนเกรนไป ตต้องไมทมจีจจุดสจีแดงในดวงตา และรสูปตต้องไมทบรดเบจีตยว หรมือผรดปกตร

3.6 พมืตนหลปังตต้องเปป็นสจีขาว และไมทมจีขอบเททานปัตน

3.7 รสูปถทายจะตต้องพรมพคลงบนกระดาษสสาหรปับรสูปถทายเททานปัตน และจะตต้องไมทมจีสรรงสกปรก หรมือรอยขจีดขทวนใดๆทปัตงสมืตน

ศสูนยคบรรการยมืรนขอวจีซทาจจีน ประจสากรจุงเทพฯ
ประกาศ ณ วปันทจีร 30 พฤศจรกายน 2559

4.  หลพักฐานสด่วนตพัว – สสาเนาทะเบจียนบต้าน, สสาเนาบปัตรประชาชน, สสาเนาทะเบจียนสมรส, ใบหยทาหรมือใบมรณะบปัตร (กรณจีคสูท
สมรสเสจียชจีวรต), สสาเนาใบเปลจีรยนชมืรอ-สกจุล (ถต้ามจี)
5.  กรณจีเปป็นเดป็ก  อายจุ 6-18 ปจี ใชต้ สสตดิบพัตร (สกาเนา) และสสาเนาบปัตรประชาชนของบรดามารดาอายจุตสรากวทา 6 ปจี ใชต้ สสตดิบพัตร (สกาเนา)
และแปลเปป็นภาษาอพังกฤษ โดยสามารถดาวนคโหลดแบบฟอรคมไดต้ทจีร http://www.consular.go.th/ และสสาเนาบปัตรประชาชนของ
บรดามารดา

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


6.  เดป็กอายกตกนั่ากวด่า   18   ปจี ไมด่ไดช้เดดินทางพรช้อมบดิดามารดาหรมือคนใดคนหนถึนั่ง ตต้องทสาหนปังสมือยรนยอมใหต้เดรนทางไปตทางประเทศ 
จากอสาเภอหรมือเขตทจีรททานอยสูท
7.  กรณจีทกางานเกจีนั่ยวกพับสมืนั่อตด่างๆเชทน สถานจีวรทยจุ สถานจีโทรทปัศนค สมืรอโฆษณาตทางๆ ททานตต้องเตรจียมหนปังสมือรปับรองการทสางานโดย
ระบจุ ชมืรอ ตสาแหนทง เงรนเดมือน และระบจุเนมืตอหาวทาททานจะไปททองเทจีรยวในประเทศจจีนเททานปัตน และททานจะไมทไปเผยแพรทสมืรอหรมือ
โฆษณาตทางๆ โดยททานจะทสาตามกฎอยทางเครทงครปัด เปป็นภาษาอปังกฤษ
8.  กรณจีเปป็นสาวประเภทสอง (ลปักษณะการแตทงกายเปป็นสตรจี) ตต้องใชต้หนปังสมือรปับรองการทสางาน และสมจุดบปัญชจีเงรนฝากตปัวจรรง 
เททานปัตน และอยสูทในประเทศจจีนไดต้ไมทเกรน 7 วปัน ททานตต้องไปโชวคตปัว ณ ศสูนยคยมืรนวจีซทาดต้วยตนเอง
9.  กรณจีเปป็น พระภดิกษก ไมด่รพับยมืนั่นวจีซด่า
10.  ผสช้ทจีนั่ประสงคธใชช้ หนพังสมือเดดินทางราชการ หรมือใชช้บพัตร   APEC ในการเดรนทาง ไมทตต้องทสาทสาวจีซทาจจีน แตทททานจะตต้องรปับผรดชอบ
ในการขออนจุญาตเขต้า-ออกประเทศดต้วยตนเอง
11.  บรดิษพัทฯ รพับยมืนั่นวจีซด่าใหช้ชาวตด่างชาตดิทจีนั่ทกางานในประเทศไทยเทด่านพัลี้น (ลสกคช้าตช้องโชวธตพัวทจีนั่สถานทสต) โดยครดคทาบรรการเพรรม 500-
800 บาท เอกสารทจีรตต้องใชต้ยมืรน ดปังนจีต  สมจุดบปัญชจีธนาคารประเภทออมทรปัพยคยต้อนหลปัง 6 เดมือน มจีเงรนขปัตนตสรา 50,000 บาท
12.  บรดิษพัทฯ ไมด่รพับยมืนั่นวจีซด่าใหช้หนพังสมือเดดินทางตด่างดช้าว (เลด่มสจีเหลมือง) ผสูต้เดรนทางตต้องไปดสาเนรนการขอวจีซทาเขต้าประเทศจจีนดต้วย
ตนเองทจีรสถานฑสูต
13.  กรณจียมืนั่นวจีซด่าดด่วน (ใชต้เวลาดสาเนรนการ 2- 3 วปันทสาการ) มจีคทาใชต้จทายเพรรม ททานละ 1,400 บาท

หมายเหตก
 ผสูต้ยมืรนขอวจีซทาตต้องใหต้ขต้อมสูลเทป็จจรรงกปับสถานทสูต (สถานทสูตมจีการโทรศปัพทคสจุทมตรวจ) การบรดเบมือนขต้อมสูลประการใดกป็ตาม 

อาจถสูกระงปับการออกวจีซทา และถถึงแมต้วทาททานจะถสูกปฏรเสธวจีซทา สถานทสูตไมทคมืนคทาธรรมเนจียมทจีรไดต้ชสาระไปแลต้วและหาก
ตต้องการขอยมืรนคสารต้องใหมท กป็ตต้องชสาระคทาธรรมเนจียมใหมททจุกครปัต ง

 หากททานถสูกปฏรเสธวจีซทาจากสถานฑสูต ไมทวทาดต้วยเหตจุผลใดกป็ตามซถึรงสถานฑสูตไดต้พรจารณาแลต้ว ทางบรรษปัทฯ ถมือวทาททานตต้อง
ยกเลรกการเดรนทางโดยปรรยาย และจะถสูกหปักเงรนตามเงมืรอนไขการยกเลรกดต้านบน

 แผนกวจีซด่าไมด่รพับยมืนั่นวจีซด่าประเภทอมืนั่น นอกจากเขช้าออก 1 ครพัลี้ง เทด่านพัลี้น ยกเวช้นกรณจีทจีนั่ลสกคช้ามจีทรดิปเดดินทางตด่อกพับทางบรดิษพัทฯ
จถึงจะทกาการยมืนั่นวจีซด่าประเภทอมืนั่นใหช้

 โปรดทกาความเขช้าใจวด่าสถานทสตจจีนอยสด่ในระหวด่างจพัดระเบจียบการยมืนั่นวจีซด่าใหมด่ การเรจียกขอเอกสารเพดินั่มเตดิมหรมือเปลจีนั่ยน
ระเบจียบการยมืนั่นเอกสาร เปป็นเอกสดิทธดิธิ์ของสถานทสต ซถึนั่งบางครพัลี้งบรดิษพัททพัวรธไมด่ทราบลด่วงหนช้า

สถานททูตจะรรับพพิจารณาเฉพาะทท่านททที่มทเอกสารพรร้อม และมทความประสงคค์ททที่จะเดพินทางไปทท่องเททที่ยวยรังประเทศททที่ระบบุเทท่านรันั้น
การปฏพิเสธวทซท่า อรันเนนที่องมาจากหลรักฐานในการขอยนที่นวทซท่าปลอมหรนอผพิดวรัตถบุประสงคค์ในการยนที่นขอวทซท่าทท่องเททที่ยว

ทางบรพิษรัทฯ ขอสงวนสพิทธพิธในการคนนเงพิน



หนพังสมือเดดินทางตด่างชาตดิ
 หนปังสมือเดรนทางตทางชาตร จทายเพรรม 800 บาท (ยกเวต้น ไตต้หวปัน/อเมรรกปัน) พาสปอรคต+รสูปถทายสจี 2 นรตว 2 รสูป+รายละเอจียดทจีรอยสูท 
+ใบอนจุญาตทสางาน (ถต้ามจี)

 ผสูต้ถมือหนปังสมือเดรนทางตทางดต้าวจะตต้องแจต้ง เขต้า-ออก หรมือ Re-Entry ดต้วยตนเองกทอนการสทงเอกสารยมืรนวจีซทา

 หนปังสมือเดรนทางไตต้หวปัน (กรอกเอกสารเปป็นภาษาจจีน) รายละเอจียดทจีรอยสูท+ใบอนจุญาตทสางาน

 หนปังสมือเดรนทางอเมรรกปัน จทายเพรรม 5,500 บาท
สถานทสตจจีนไมด่รพับยมืนั่นวจีซด่า ในกรณจี ดพังนจีลี้

 ชมืรอเปป็นชาย แตทสทงรสูปถทายทจีรดสูเปป็นหญรง ไวต้ผมยาว แตทงหนต้า ทาปาก

 รสูปถทายอายจุเกรน 6 เดมือน หรมือเปป็นรสูปทจีรไมทไดต้มาตรฐาน ไมทไดต้ถทายจากรต้าน ยมืนเอจียง

หมายเหตก ตพัลี้งแตด่ วพันทจีนั่   25   กพันยายน   2558   เปป็นตช้นไป ทางสถานทกตจจีน ไดช้มจีการปรพับเปลจีนั่ยนระบบการยมืนั่น
วจีซด่าโดยสามารถยมืนั่นเอกสารขอวจีซด่าผด่านตพัวแทน   Chiness Visa Application Service Center   และไดช้มจี
การปรพับเปลจีนั่ยน คด่าวจีซด่าและคด่าบรดิการ ทพัลี้งนจีลี้ สามารถดสขช้อมกลเพดินั่มเตดิมไดช้ทจีนั่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/



ขช้อมสลและรายละเอจียดสกาหรพับการยมืนั่นขอวจีซด่าประเทศจจีน
** กรกณากรอกขช้อมสลทพัลี้งหมดใหช้ครบถช้วน เพมืนั่อประโยชนธในการขอวจีซด่า **

กรกณากรอกดช้วยภาษาอพังกฤษ (ตพัวพดิมพธใหญด่)
 ชมืนั่อ-นามสกกล (สะกดตรงกปับหนปังสมือเดรนทาง)  

      MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด   □ แตด่งงานจดทะเบจียนสมรส   □  แตด่งงานไมด่ไดช้จดทะเบจียนสมรส   □ หมช้าย □ หยด่า 
ระบจุชมืรอบรดา.................................................................................. ชมืรอมารดา...................................................................................

  ระบจุชมืรอคสูทสมรส  ..............................................................................................................................................................................

ทจีนั่อยสด่ตามทะเบจียนบช้าน ENG............................................................................................................................................................
รหพัสไปรษณจียธ................................ โทรศพัพทธบช้าน......................................................มมือถมือ........................................................
ทจีนั่อยสด่ทจีนั่สามารถตดิดตด่อไดช้ ENG (กรณจีไมทตรงตามทะเบจียนบต้าน)..........................................................................................................
รหพัสไปรษณจียธ................................ เบอรธโทรศพัพทธ.............................................. เบอรธมมือถมือ.....................................................
ชมืนั่อสถานทจีนั่ทกางาน   /   สถานศถึกษา ENG........................................................................ตกาแหนด่งงาน...............................................
ทจีนั่อยสด่สถานทจีนั่ทกางาน     /   สถานศถึกษา ENG.........................................................................................................................................
รหพัสไปรษณจียธ ...............................................โทรศพัพทธ................................................................

(กรกณาแจช้งเบอรธทจีนั่สามารถตดิดตด่อไดช้โดยสะดวก เนมืนั่องจากทางสถานทสตจะมจีการโทรเชป็คขช้อมสลโดยตรงกพับทด่าน)
ใครเปป็นผสช้ออกคด่าใชช้จด่ายในการเดดินทางใหช้ทด่าน
□  ออกคทาใชต้จทายเอง □  ผสูต้ปกครองออกคทาใชต้จทายใหต้ □  อมืรนๆ (โปรดระบจุ) ............................................................
ทด่านมจีประกพันสกขภาพครอบคลกมในการไปจจีนหรมือไมด่ □  มจี □ ไมทมจี
ถต้ามจี กรจุณาระบจุชมืรอบรรษปัทประกปัน ...............................................................................................................................................
ทด่านเคยเดดินทางเขช้าประเทศจจีนมากด่อนหรมือไมด่ □  เคย □  ไมทเคย
ถต้าเคย กรจุณาระบจุวปันทจีร..................................................สถานทจีร...........................................วปัตถจุประสงคค..................................
ภายใน 1 ปจี ทด่านเคยเดดินทางไปประเทศอมืนั่นหรมือไมด่ □ เคย □  ไมทเคย
ถต้าเคย กรจุณาระบจุวปันทจีร................................................ประเทศ.............................................วปัตถจุประสงคค..................................
รายชมืนั่อสมาชดิกในครอบครพัว พรช้อมระบกความสพัมพพันธธ  :
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................
ชมืนั่อผสช้ตดิดตด่อ (กรณจีฉกกเฉดิน) ..................................................................... เบอรธโทรศพัพทธ...............................................................


