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  เดดินทางเดดือน :  เมษายน-พฤษภาคม  2560

WONDERFUL CHINA
  กกาแพงเมดืองจจีน-พระราชววังฤดดรร้อน- เทศกาลดอกไมร้นานาชาตดิ

5  DAYS  4  NIGHTS

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

15,900.-

   ไฮไลทท
  WonderfulPackage ชวนคคณบดินลวัดฟร้าสดสู่แดนมวังกร โดยสายการบดิน  CATHAY PACIFIC

กวับทรดิปชดืชื่นชมความงามของดอกทดิวลดิปและดอกโบตวัตั๋นทจีชื่เบสู่งบานกลางสวนพฤกษชาตดิ
 พดิชดิตกกาแพงเมดืองจจีน 1 ใน 7 สดิชื่งมหวัศจรรยทของโลก บนความยาวหมดืชื่นลจีลี้ ทจีชื่ทร้าคคณกร้าวไปใหร้ถถึง
 ชมความยดิชื่งใหญสู่ของพระราชววังฤดดรร้อน สถานทจีชื่ตากอากาศในยคครคสู่งเรดืองของพระนางซดสจีไทเฮา
  เทจีชื่ยวชมหอฟร้าเทจียนถาน  ชมสสู่วนทจีชื่ใชร้ในพดิธจีกรรมของการบดชาสวรรคท ซถึชื่งเชดืชื่อวสู่าเปป็นศดนยทกลางของจวักรวาลซดโจว
 ชร้อปปดิลี้งกวันใหร้จคใจทจีชื่หววังฝดจดิชื่ง  ยดิชื่งซดืลี้อเยอะยดิชื่งถดก ทวัลี้งเสดืลี้อผร้า กระเปป๋า รองเทร้า ฯลฯ
  อถึลี้ง..ทถึชื่ง..เสจียว..กวับสคดยอดโชวทระดวับแนวหนร้าของเมดืองจจีน..กายกรรมปวักกดิชื่ง
  อดิชื่มอรสู่อยกวับเมนดพดิเศษมากมาย   เปป็ดปวักกดิชื่งเฉวจียนจวจีตั๋เตป๋อ     อาหารกวางตคร้ง ฯลฯ    พวักโรงแรม 5 ดาว ทคกคดืน 



ววันแรก      ทสู่าอากาศยานนานาชาตดิสควรรณภดมดิ - ปวักกดิชื่ง

08.30 น. พรร้อมกวันทจีชื่ทสู่าอากาศยานนานาชาตดิสควรรณภดมดิ อาคารผดร้โดยสารขาออก ชวัลี้น 4 เคาเตอรท M ประตด 5 สาย
การบดิน  คาเธสู่ยท แปซดิฟดิค  พบเจร้าหนร้าทจีชื่ คอยใหร้การตร้อนรวับและอกานวยความสะดวกกสู่อนขถึลี้นเครดืชื่อง

11.05 น เหดินฟร้าสดสู่มหานครปวักกดิชื่ง โดยสายการบดิน คาเธสู่ยท แปซดิฟดิค  เทจีชื่ยวบดินทจีชื่   CX     750
หมายเหตค :   เวลาเดดินทางอาจมจีการเปลจีชื่ยนแปลงเลป็กนร้อยตามไฟลททบดิน ณ ววันเดดินทางนวัลี้น  สามารถสอบถามไดร้กวับเซลลท
15.00 น.        เดดินทางสดสู่มหานครปวักกดิชื่ง แวะเปลจีชื่ยนเครดืชื่องทจีชื่สนามบดินฮสู่องกง
16.30 น.    ออกเดดินทางสดสู่นครปวักกดิชื่ง สาธารณรวัฐประชาชนจจีน โดยสายการบดิน คาเธสู่ยท แปซดิฟดิค  เทจีชื่ยวบดินทจีชื่    CX   312
20.15 น. ถถึงทสู่าอากาศยานนานาชาตดินครปวักกดิชื่ง....ปปัจจจุบปันปปักกรรงเปป็นเขตการปกครองพรเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหทง

ของจจีน ซซรงมจีฐานะเทจียบเททากปับมณฑลหลปังจากปปักกรรงไดต้รปับการจปัดตปัต งเปป็นเมมืองหลวงของสาธารณรปัฐ
ประชาชนจจีนในปจี 1949 โดยเฉพาะหลปังจากสมปัย 80 ศตวรรษทจีร 20 เมมืองปปักกรรงไดต้พปัฒนาอยทางรวดเรป็วอยทาง
เหลมือเชมืรอ ปปัจจจุบปันนจีตปปักกรรงมจีถนนทจีรสลปับกปัน ตซกสสูงๆ โดยไมทเพจียงแตทรปักษาสภาพเมมืองโบราณ และยปังแสดงถซง
สภาพเมมืองทจีรทปันสมปัยกลายเปป็นเมมืองใหญทของโลก ผทานการตรวจคนเขต้าเมมือง   นนาททานเดรนทางเขต้าสสูทพปักทจีร
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ววันทจีชื่สอง        จวัตครวัสเทจียนอวันเหมดิน - พระราชววังกดร้กง - รร้านชา –ววัดลามะ

เชร้า  รวับประทานอาหารเชร้า ณ โรงแรมทจีชื่พวัก... จากนปัตนพาทจุกททานเทจีรยวชม จวัตครวัสเทจียนอวันเหมดิน (ความหมาย
ประตสูของสปันตรภาพอยทางสวรรคค) เปป็นจปัตจุรปัสทจีรใหญททจีรสจุดในโลก มจีความยาวตปัตงแตททรศเหนมือจรดทรศใตต้ 880
เมตร ทรศตะวปันออกจรดทรศตะวปันตก 500 เมตร พมืตนทจีรทปัตงสรตน 440,000 ตารางเมตร สามารถจจุประชากรไดต้ถซง
1,000,000 คน ปปัจจจุบปันจปัตจุรปัสเทจียนอปันเหมรนนปับเปป็นจปัตจุรปัสใจกลางเมมืองทจีรใหญททจีรสจุดในโลก สปัญลปักษณคของ
ประเทศจจีนใหมทซซรงเปป็นสถานทจีรจปัดพรธจีฉลองเนมืรองในโอกาสสนาคปัญตทางๆซซรงบรรเวณนปัตนยปังเปป็นทจีรตปัต งของ
อนคสาวรจียทวจีรชนศาลาประชาคม จปัตจุรปัสเทจียนอปันเหมรนลต้อมรอบดต้วยสถาปปัตยกรรมทจีรมจีความสนาคปัญ ไดต้แกท หอ
ประตสูเทจียนอปันเหมรนทจีรตปัตงอยสูททางทรศเหนมือสจุดของจปัตจุรปัส ธงแดงดาว 5 ดวงผมืนใหญทโบกสะบปัดอยสูทเหนมือเสาธง
กลางจปัตจุรปัส จากนปัตนเทจีรยวชม พระราชววังตร้องหร้าม THE FORBIDDEN CITY สรต้างขซตนในสมปัยจปักรพรรดร
หยทงเลทอแหทงราชวงศคหมรง เปป็นทปัตงบต้านและชจีวรตของจปักรพรรดรในราชวงศคหมรงและชรงรวมทปัตงสรตน 24 พระองคค
พระราชวปังเกทาแกททจีรมจีประวปัตรศาสตรคยาวนานกวทา 500 ปจี มจีชมืรอในภาษาจจีนวทา ‘กสู ต้กง’ หมายถซงพระราชวปังเดรม
มจีชมืรอเรจียกอจีกอยทางหนซรงวทา ‘จดืชื่อจดิลี้นเฉดิง’ ซถึชื่งแปลวสู่า ‘พระราชววังตร้องหร้าม’  เหตจุทจีรเรจียกพระราชวปังตต้องหต้าม
เนมืรองมาจากชาวจจีนถมือคตรในการสรต้างวปังวทา จปักรพรรดรเปรจียบเสมมือนบจุตรแหทงสวรรคค ดปังนปัตนวปังของบจุตรแหทง
สวรรคคจซงตต้องเปป็น ‘ทจีรตต้องหต้าม’ คนธรรมดาสามปัญไมทสามารถลทวงลนตาเขต้าไปไดต้ โบราณสถานแหทงนจีต เปป็นสรรง
กทอสรต้างทรงคจุณคทาทางประวปัตรศาสตรคทจีรสรต้างขซตนบนพมืตนทจีร 720,000 ตารางเมตร นนาททานชมอาคารเครมืรองไมต้ทจีร
ประกอบดต้วยหต้องตทางๆ ถซง 9,999 หต้อง ชมตนาหนปักวทาราชการพระตนาหนปักชปัตนใน หต้องบรรทมของจปักรพรรดรด
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และหต้องวทาราชการหลปังมสูทลจีรไมต้ไผทของพระนางซสูสจีไทท จากนปัตนพาททานเดรนทางสสูท รร้านชา อปันลมืรอชมืรอทจีรมจีชมืรอเสจียง
ของเมมืองจจีนใหต้ททานชรมชาหลากหลายรสตามอปัธยาศปัย

เทจีชื่ยง  รวับประทานอาหารกลางววัน  ณ ภวัตตาคาร... ททานสสูท ววัดลามะ หรมือ ยงเหอกง เปป็นโบราณสถานทจีรรวม
เอกลปักษณคของชนชาตรฮปั รน แมนจสู มองโกล และทรเบต สจีรชนชาตรสนาคปัญของจจีนไวต้ไดต้อย ทางลงตปัวและครบครปัน
ซซรงมจีอยสูทเพจียงแหทงเดจียวเททานปัตนในประเทศจจีน วปัดลามะ เปป็นวปัดหนซรงของศาสนาพจุทธนรกายทรเบต มจีเนมืตอทจีรกวทา
60,000 ตารางกรโลเมตร มจีตนาหนปักตทางๆกวทา 1,000 หต้อง วปัดลามะนจีต แตทเดรมเปป็นพระตนาหนปักของเฉจียนหรง
ฮทองเตต้ กษปัตรรยคองคคทจีร 2 ของราชวงศคชรงสรต้างขซตนเมมืรอปจีค.ศ.1723 ทรงสรต้างใหต้กปับองคคชาย 4 หยทงเจรตง หรมือ องคค
ชาย 4 จากนวนรยายเรมืรองศซกสายเลมือดนปั รนเองเมมืรอองคคชาย 4 ไดต้ขซตนครองราชยคเปป็นฮทองเตต้องคคทจีร 3 จซงยต้ายไป
ประทปับทจีรพระราชวปังหลวง สทวนพระตนาหนปักนจีตพมืตนทจีรครซรงหนซรงปรปับเปป็นทจีรพปักผทอนอรรรยาบถนอกวปังขององคค
ชาย 4 อจีกครซรงหนซรงถวายพระลามะจปังเจจียฮสูถสูเคทอถสู จซงไดต้กลายเปป็นวปัดลามะของทรเบตนรยากหมวกเหลมืองตปัตงแตท
นปัตนมา วปัดลามะในปปัจจจุบปัน นอกจากมจีสถานะเปป็นวปัดสนาคปัญของปปักกรรงแลต้ว ยปังเปป็นสถานทจีรททองเทจีรยวทจีรมจี
คจุณคทาทางศรลปวปัฒนธรรมอจีกดต้วย ไมทวทาชาวจจีนหรมือชาวตทาวชาตรเมมืรอมาเยมือนปปักกรรง ไมทควรพลาดทจีรจะมาเยมืรยม
ชมยงเหอกงสปักครปัต ง

คกชื่า รวับประทานอาหารคกชื่า  ณ ภวัตตาคาร  
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ววันทจีชื่สาม       พระราชววังฤดดรร้อน - รร้านไขสู่มคก - หอฟร้าเทจียนถาน - รร้านนวดฝสู่าเทร้า –กายกรรมปวักกดิชื่ง 

เชร้า  รวับประทานอาหารเชร้า ณ โรงแรมทจีชื่พวัก...นนาททานสสูท  พระราชวปังฤดสูรต้อน ของพระนางซสูสจีไทเฮา “อจีลี้เหอ
หยวน ”  อจุทยานทจีรใหญททจีรสจุดของประเทศจจีน สรต้างขซตนเมมืรอประมาณ 800 ปจีกทอนอจุทยานแหทงนจีต เปป็นทจีรประทปับ
ของพระนางซสูสจีไทเฮาสมปัยยปังมจีชจีวรตอยสู ท  "พระราชววังฤดดรร้อน" จถึงเปรจียบเสมดือนเปป็นศดนยทบวัญชาการของ
พระนาง ทปัตงยปังเปป็นคจุกคจุมขปังพระจปักรพรรดรกวางสสู หลปังจากทจีรจปักรพรรดรกวางสสู ไมทเชมืรอฟปังคนาสปัรงของพระนาง
ทนาการปฏรรสูปจจีนตามขต้อเสนอของ คปังอรรวหวจุย ปปัจจจุบปันทจีรคจุมขปังจปักรพรรดรกวางสสู และพระมเหสจี ทจีรเรจียกว ทา
"หอหยก" กป็ยปังถสูกบสูรณะไวต้ใหต้นปักททองเทจีรยวชมอยสูท ภายในพระราชวปังฤดสูรต้อน ตรดๆ ก ปับ ระเบจียงยาว   (Long
Corridor)   ทจีชื่ยาวกวสู่า   728   เมตร ระเบจียงยาวนจีต ไมทเพจียงขซตนชมืรอวทา ยาว แตทยปังขซตนชมืรอในฐานะของความวรจรตร
ทางศรลปะ เนมืรองจาก บรรจจุไปดต้วยภาพวาดกวทา 4,000 ภาพ ทปัต งภาพดอกไมต้ ตต้นไมต้ สรร งปลสูกสรต้างใน
วรรณกรรม เรมืรองราวในวรรณคดจีมากมาย เชทน ไซอรอว โดยทปัตง 4,000 ภาพนปัตนไมทไดต้เปป็นภาพทจีรวาดขซตนอยทาง
สปัรวๆ เพราะ แตทละภาพนปัตนมจีเรมืรองราวในตนเองทปัตงสรตน  ชมความงามของทะเลสาปจนาลองคจุนหมรงทจีรขจุดขซตน
ดต้วยแรงงานคนลต้วน  จากนปัตนนนาททานแวะเลมือกซมืตอ ไขสู่มคก ครจีมไขทมจุกบนารจุงผรว ทจีรทนาจากไขทมจุกนนตาจมืดทจีรเพาะ
เลจีตยงในทะเลสาบ      

  เทจีชื่ยง   รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร...  หลปังจากจากนปัตนเดรนทางสสูท   หอบวงสรวงเทวดา เทจียนถาน
หอฟต้าเทจียนถานนจีต  จะเปป็นจจุดทจีรใชต้ใน พดิธจีกรรมบดชา ฟร้า ดดิน ตวัลี้งอยดสู่บน ลานหดินอสู่อนซร้อนกวัน   3   ชวัลี้น ซถึชื่งจะหมาย
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ถถึง โลกของ มนคษยท สวรรคท และ โลกอมตะ ภายในนปัตนจะมจีภาพเขจียนของ สวยงาม แตทไมทเปรดใหต้เราเขต้าชม
ทนาไดต้เพจียงแตท มองรสูปทจีรนนามาโชวคไวต้เททานปัตน นอกจากนปัตน ยปังมจีสปัญลปักษณค ขนาดใหญททจีรเกจีรยวขต้องกปับ ระบบ
สจุรรยะ     จากนปัตนนนาททานสสูท    อาคารบดชาสวรรคท ซซรงทนาจากหรนอทอนเชทนเดจียวกปัน เปป็นทรงกลม และ มจีหลปังคา
ทรงจปั รวแบบจจีน จจุดนจีต  จะเปป็นสทวนทจีรใชต้ในพรธจีกรรมของการบสูชา สวรรคค ตรงจจุดนจีต เขามจีความเชมืรอกปันวทาเปป็น
ศสูนยคกลางของจปักรวาลซสูโจว  นนาททานไปผทอนคลายความเมมืรอยลต้าดต้วยการ นวดฝสู่าเทร้า เปป็นการแชทเทต้าดต้วยยา
สมจุนไพรจจีน และนวดผทอนคลายทจีร ศศนยย์ววิจจัยทางการแพทยย์แผนโบราณ ฟปังเรมืรองราวเกจีรยวกปับการแพทยค
โบราณตปัตงแตทอดจีตถซงปปัจจจุบปันการสทงเสรรมการใชต้สมจุนไพรจจีนทจีรมจีมานานนปับพปันปจีพรต้อมรปับฟปังการวรนรจฉปัยโรค
โดยแพทยคผสูต้เชจีรยวชาญ    

คกชื่า               รวับประทานอาหารคกชื่า ณ ภวัตตาคาร.... ***อาหารพดิเศษ เปป็ดปวักกดิชื่ง*** จากนปัตนนนาททานชมกายกรรมปวักกดิชื่ง
ททานจะไดต้ชมกายกรรมตต้นฉบปับ ดปั รงเดรมแบบจจีน แสนอลปังการทปัตงแสงสจี ตระการตา
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ววันทจีชื่สจีชื่           หยก - บวัวหดิมะ - กกาแพงเมดืองจจีนดสู่านจวจียงกวน - งานดอกไมร้นานาชาตดิดอกทดิวลดิป+ดอกโบตวัตั๋น - ผร้าไหม –
                     ชร้อปปดิลี้งหววังฝดจดิชื่ง

เชร้า               รวับประทานอาหารเชร้า ณ โรงแรมทจีชื่พวัก... หลปังอาหารนนาททานชม “โรงงานผลดิตหยก”  ทจีรขซตนชมืรอของชาว
จจีน ทจีรมจีความเชมืรอวทา มจีหยกไวต้เปป็นสรรงทจีรใหต้ความคจุต้มครอง    จากนปัตนเลมือกซมืตอยาสมจุนไพรและครจีมยาทจีรมจีชมืรอ
เสจียงทจีรสจุดของรปัฐบาลจจีน ไดต้แกท เปสู่าฟดสู่หลดิง หรดือ บวัวหดิมะ    นนาททานเดรนทางสสูท กกาแพงเมดืองจจีนดสู่านจวจียงกวน
ซซรงเปป็น 1 ใน 7 สรรงมหปัศจรรยคของโลก มจีความยาวถซง 12,700 ลจีต  (ประมาณ 6,000 กรโลเมตร) สรต้างขซตนดต้วย
แรงงานของคนนปับหมมืรนคน สรต้างขซตนครปัต งแรกเมมืรอประมาณกวทา 2000 ปจีกทอน โดยจปักรพรรดรด จรอนซจี ผสูต้รวบรวม
ประเทศจจีนใหต้เปป็นปซกแผทน ตปัวกนาแพงสสูงราว 7 เมตร กวต้าง 6 เมตร วทากปันวทาถต้านนาวปัสดจุทจีรใชต้กทอสรต้างกนาแพง
แหทงนจีตมาสรต้างกนาแพงทจีรมจีความหนา 1 เมตร สสูง 5 เมตร จะไดต้ก นาแพงทจีรมจีความยาวรอบโลก จากความยาวมาก
ดปังกลทาวนจีต เอง ก นาแพงนจีต จซงไดต้รปับการขนานนาม อจีกดต้วยวทา “ ก นาแพงหมมืรนลจีต  ”  ...ใหต้ททานไดต้สปัมผปัส   ตนานาน
แหทงความรปัก 1 ใน 4 ของเมมืองจจีน เกจีรยวกปับกนาแพงเมมืองจจีนเมรตงเจจียงหนจีร    

เทจีชื่ยง  รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร... อดิชื่มอรสู่อยกวับเมนดอาหารสคกจีลี้    หลปังอาหารนนาททานเดรนทางสสูท
งานดอกไมร้นานาชาตดิดอกทดิวลดิป ณ สวนสาธารณะยวจีรยวนถานหรมือสวนพฤกษชาตร เปป็นงานทจีรมจีพปันธจุคไมต้
นานาชาตร ซซรงมจีพปันธจุคไมต้มากมายกวทา 100 ชนรด มาจปัดโชวคอยสู ทในสวน พรต้อมกปันนปัตนยปังสามารถชมดอกทรวลรป
หายากสจีตทางๆ อจีกมากมายใหต้ทจุกททานไดต้ถทายรสูปไวต้เปป็นทจีรระลซก และในชทวงเดมือนเมษายน จะมจี  ดอก
โบตวัตั๋น หรดือ          หมดสู่ตาน (Peony) เปป็นดอกไมต้ทจีรมจีความหมายพรเศษสนาหรปับชาวจจีน ตปัตงแตทอดจีตจนถซงปปัจจจุบปัน
โบตปั อน เปป็นหนซรงในดอกไมต้อจีกชนรดหนซรงทจีรเปป็นสปัญลปักษณคของประเทศจจีน ดอกโบตปั อน เปป็นดอกไมต้ทจีรมจีความ
หมายเปป็นมงคลกลทาวคมือเปป็นดอกไมต้ทจีรเปป็นตปัวแทนของความมปั รงมจีศรจีสจุขมจีลาภยศยรรงใหญทสสูงสทง ควรคทาแกทการ
ยกยทองนปับถมือและอจีกความหมายหนซรง คมือ ตปัวแทนของความยจุตรธรรม   ในประเทศจจีนดอกโบตปั อนจะออกดอก
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และบานในชทวงเดมือนเมษายนดอกโบตปั อนดอกหนซรงจะมจีอายจุการผลรบานอยสู ทราวเจป็ดถซงสรบวปัน   โบตปั อนมจีอยสูท
มากมายหลากหลายสายพปันธจุค แบบกลจีบดอกชปัตนเดจียว   แบบกลจีบดอกหลายชปัตนและแบบกลจีบซต้อนมากเปป็น
พรเศษ   และมจีมากมายหลายสจีมจีทปัตงสจีแดง สจีชมพสูเขต้ม ชมพสูอทอน สจีมทวง สจีขาว สจีเขจียว สจีดนา และสจีผสมสองสจี
สามสจีในดอกเดจียวกปัน ดอกโบตปั อน เปป็นดอกไมต้ทจีรมจีกลรรนหอมอทอนๆ ชวนดมสจีขาวกลรรนจะหอมอทอนหวาน
สดชมืรน  สจีแดงจะหอมแรง  สทวนสจีมทวงจะมจีกลรรนหอมหวนยปั รวยวนใจ (หมายเหตจุ :เทศกาลดอกทรวลรปจะมจีชทวง
เดมือน เมษายนถซงพฤษภาคม ของทจุกปจี  หากสภาพอากาศไมทเอมืตออนานวยจนทนาใหต้ดอกไมต้ไมทออกดอก หรมือ
ออกดอกนต้อย ทางบรรษปัทฯ  จะเปลจีรยนใหต้ไปชมดอกไมต้ชนรดอจีรนใหต้แทนตามความเหมาะสม จะไมทมจีการคมืน
เงรนใดๆๆใหต้)   นนาททานแวะชมโรงงานผลรต ผร้าไหม ของจจีน ชมวรธจีการนนาเสต้นไหมออกมาผลรตเปป็นสรนคต้าทปัตง
ใชต้เครมืรองจปักร และแรงงานคน ชมการดซงใยไหมรปังแฝด ( แปลกแตทจรรง ) เพมืรอมาทนาใสต้นวมผต้าหทมไหม ซซรง
เหมาะกปับการซมืตอเปป็นทปัตงของฝากและใชต้เอง จากนปัตนพาทจุกททาน ชร้อปปดิลี้งหววังฟดสู่จดิชื่ง  ซซรงเปป็นทจีรชต้อปปรต งทจีรใหญท
ทจีรสจุดในเมมืองปปักกรรง เปป็นถนนเสต้นยาวๆ สนาหรปับคนเดรนหต้ามรถทจุกชนรดวร รงผทาน มจีหต้างสรรพสรนคต้า พลาซทา
และรต้านคต้านต้อยใหญทเรจียงรายสองขต้างถนน รวมทปัตงรต้านอาหาร รต้านกาแฟ และรต้านหนปังสมือ ครบครปัน พา
ททานจปับจทายกปันอยทางเพลรดเพลรนอยทางยรรง สทวนใหญทเปป็นรต้านคต้าแบรนดคเนมราคาตายตปัวตทอรองไมทไดต้ และยปังมจี
รต้านกรกฟชต้อป ราคายทอมเยาใหต้เลมือกซมืตอ นอกจากนจีต  บรรเวณใกลต้เคจียงยปังมจีถนนอาหารนานาชาตร ซซรงนทาชมแตท
เปป็นสปัตวคแปลกๆ ทจีรไมทถสูกปากคนไทยเททาไหรท ใหต้ททานไดต้อรสระถทายรสูป ชต้อปปรต ง ชมวรว ตามอปัธยาศปัย 

คกชื่า          รวับประทานอาหารคกชื่า ณ ภวัตตาคาร  
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ววันทจีชื่หร้า            ผจีเซจีซี๊ยะ - ตลาดรวัสเซจีย - ปวักกดิชื่ง - กรคงเทพฯ
เชร้า  รวับประทานอาหารเชร้า  (อาหารกลสู่องของทางโรงแรม)

                   หลปังจากนปัตนนนาททานเลมือกซมืตอ “ผจีเซจีซี๊ยะ” ซซรงชาวจจีนเชมืรอวทาจะนนาโชคลาภเงรนทองมาใหต้พรต้อมทปัต งคอยเฝต้า
ทรปัพยคสมบปัตรไวต้เพราะผจีเซจีกยกรนเงรนทองแลต้วเกป็บไวต้ไมทถทายออกมา  นนาททานชต้อปปรต งกปันตทอ ณ ตลาดรวัสเซจีย
เลมือกซมืตอสรนคต้า Brandname กต้อปปรต  อาทร เสมืตอผต้า, กระเปป๋า, รองเทต้าหนปังมจียจีรหต้อชมืรอดปังมากมาย และราคาถสูก
กวทาเมมืองไทยอยทางคาดไมทถซง   ไดต้เวลาสมควรนนาททานเดรนทางสสูทสนามบรน

เทจีชื่ยง               รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร
ไดต้เวลาอปันสมควรพาทจุกททานเดรนทางสสูท ทสู่าอากาศยานนานาชาตดินครปวักกดิชื่ง 

16.30 น. นกาทสู่านเหดินฟร้าสดสู่กร คงเทพฯ ดร้วยสายการบดิน  คาเธสู่ยท  แปซดิฟดิค  เทจีชื่ยวบดินทจีชื่    CX 331
20.15 น. เดดินทางถถึงสนามบดินฮสู่องกง  แวะเปลจีชื่ยนเครดืชื่องเพดืชื่อเดดินทางกลวับกรคงเทพฯ

( มจีเวลาใหร้ทคกทสู่านอดิสระสามารถชร้อปปดิลี้งในสนามบดินฮสู่องกง )
22.25 น. เหดินฟร้าสดสู่กร คงเทพฯดร้วยสายการบดิน  คาเธสู่ยท  แปซดิฟดิค  เทจีชื่ยวบดินทจีชื่    CX 709
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หมายเหตค :เวลาเดดินทางอาจมจีการเปลจีชื่ยนแปลงเลป็กนร้อยตามไฟลททบดิน ณววันเดดินทางนวัลี้น  สามารถสอบถามไดร้กวับเซลลท
23.55 น.    เดดินทางถถึงสนามบดินสควรรณภดมดิกรคงเทพ ฯ โดยสววัสดดิภาพ

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/

ขร้อควรควรทราบ : 
 การเดดินทางไปทสู่องเทจีชื่ยวในเมดืองจจีนทคกเมดือง จะมจีการประชาสวัมพวันธทสดินคร้าพดืลี้นเมดืองใหร้นวักทสู่องเทจีชื่ยวทวัชื่วไปไดร้รดร้จวัก คดือ        

นวดฝสู่าเทร้า, หยก, ชา, ผร้าไหม,บวัวหดิมะ, ไขสู่มคก, ผจีเซจีซี๊ยะ ซถึชื่งจกาเปป็นตร้องใสสู่ไวร้ในรายการทวัวรท เพราะมจีผลกวับราคาทวัวรท จถึงขอ
เรจียนใหร้กวับนวักทสู่องเทจีชื่ยวทราบวสู่า รร้านทคกรร้านทจีชื่ใสสู่ในรายการทวัวรท จกาเปป็นตร้องรบกวนทคกทสู่านแวะชม ซดืลี้อหรดือไมสู่ซดืลี้อขถึลี้นอยดสู่
กวับความพอใจของลดกคร้าเปป็นหลวัก ไมสู่มจีการบวังควับใดๆ ทวัลี้งสดิลี้น  บรดิษวัทไมสู่มจีสสู่วนไดร้เสจียในการขายสดินคร้าจากรร้านชร้อปปดิลี้งขถึลี้น
อยดสู่กวับความพถึงพอใจของลดกคร้าเปป็นหลวัก สดินคร้าทคกชดิลี้นไมสู่สามารถแลกเปลจีชื่ยนหรดือคดืนไดร้  

 สกาหรวับทสู่านทจีชื่ตร้องออกตวัตั๋วภายในประเทศ (เครดืชื่องบดิน, รถทวัวรท, รถไฟ) กรคณาสอบถามเจร้าหนร้าทจีชื่ฝสู่ายขายกสู่อนทกาการออก
ตวัตั๋ว เนดืชื่องจากสายการบดินอาจมจีการปรวับเปลจีชื่ยนไฟลทหรดือเวลาบดิน โดยไมสู่ไดร้แจร้งใหร้ทราบลสู่วงหนร้า

กกาหนดววันเดดินทาง

กกาหนดการเดดินทาง ผดร้ใหญสู่ เดป็กอายคตกชื่ากวสู่า 18 ปจี
มจีเตจียงและไมสู่มจีเตจียง พวักเดจีชื่ยว

19-23  เมษายน  2560 15,900 18,900 5,000
21-25 เมษายน 2560 15,900 18,900 5,000
25-29 เมษายน 2560 15,900 18,900 5,000

11-15 พฤษภาคม 2560 15,900 18,900 5,000
หมายเหตค  : โปรแกรมนจีลี้เปป็นราคาโปรโมชวัชื่น 15 เรดิชื่มออกเดดินทางโดยไมสู่มจีหวัวหนร้าทวัวรท  มจีไกดททร้องถดิชื่นพดดภาษาไทย
รอรวับทจีชื่ปวักกดิชื่ง

อวัตรานจีลี้รวม
คทาตปั อวเครมืรองบรนไป–กลปับ ชปัตนประหยปัด (เดรนทางไปกลปับพรต้อมกรจุรุ๊ปเททานปัตน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบจุในรายการ
คทาภาษจีสนามบรน และคทาภาษจีนนตามปันตามรายการทปัวรค
คทารถปรปับอากาศนนาเทจีรยวตามระบจุไวต้ในรายการ 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 (ใชต้เวลาดนาเนรนการ 5-7 วปันทนาการ)
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คทานนตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนจุญาตททานละ 1 ใบ นนตาหนปักไมทเกรน 20 กก.
คทาประกปันอจุบปัตรเหตจุในการเดรนทาง คจุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษปัท MSIG ประกปันภปัย (เงมืรอนไขตามกรมธรรมค)

อวัตรานจีลี้ไมสู่รวม
คทาดนาเนรนการทนาหนปังสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนจียมในการยมืรนใบอนจุญาตเขต้า-ออกเมมืองสนาหรปับคนตทางดต้าว
คทาใชต้จทายสทวนตปัว อาทร คทาโทรศปัพทค, คทาซปักรจีด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากทจีรระบจุในรายการ
คทาอาหารและเครมืรองดมืรมทจีรสปัรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากทจีรบรรษปัทฯ จปัดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกปันเปป็นกรณจีพรเศษ
คทานนตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรเกรนกวทาสายการบรนกนาหนด สทวนเกรนกรโลกรปัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
คทาภาษจีมสูลคทาเพรรม 7% และคทาภาษจีหปัก ณ ทจีรจทาย 3%
คทาทรปพนปักงานยกกระเปป๋าในโรงแรม กรณจีใหต้สทงขซตนหต้องพปัก
คทาทรปพนปักงานขปับรถ, ไกดคทต้องถรรน   มาตรฐานววันละ 10 หยวน x 5 ววัน x 2 คน = 100 หยวน  (หากกรครุ๊ปเดดินทางโดยมจี
หวัวหนร้าทวัวรทคสู่าทดิป จะเพดิชื่มอจีกทสู่านละ 50 หยวน )

เงดืชื่อนไขการเดดินทาง
 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณจีมจีผสูต้เดรนทางตนรากวทา 15 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสูต้เดรนทางทราบลทวงหนต้า

กทอนเดรนทาง 15 วปัน
 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรปับเปลจีรยนโปรแกรมเพมืรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตจุอปันเนมืรองมาจากการ

ลทาชต้าของสายการบรน, การนปัดหยจุดงาน, ภปัยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภปัย, การกทอจลาจล, อจุบปัตรเหตจุ ฯลฯ โดยจะคนานซงถซงผล
ประโยชนคของผสูต้เดรนทางเปป็นสนาคปัญ

 บรรษปัทฯ จะไมทรปับผรดชอบคทาใชต้จทายทจีรเกรดขซตน หากททานถสูกปฏรเสธการเขต้าเมมือง อปันเนมืรองจากการกระทนาทจีรสทอไปในทางผรด 
กฎหมายหรมือการหลบหนจีเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรนคทาทปัวรคทจีรชนาระมาแลต้ว

 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณจีทจีรเกรดภปัยพรบปัตรทางธรรมชาตร อาทร สซนามร แผทนดรนไหว ภสูเขาไฟ
ระเบรด อจุทกภปัย วาตภปัย ฯลฯ อปันนอกเหนมือจากการควบคจุมของบรรษปัทฯ โดยทางบรรษปัทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชต้จทายทจีรเกรด
ขซตนตามจรรงเททานปัตน เชทน คทามปัดจนาตปั อวเครมืรองบรน, คทาวจีซทาในกรณจีทจีรยมืรนวจีซทาแลต้ว และคทาวางมปัดจนาหต้องพปัก ฯลฯ

 กรณจีผสูต้เดรนทางไมทเดรนทางตามรายการทปัวรคทจีรก นาหนด อาจมจีการเรจียกเกป็บคทาใชต้จทายเพรรมตามความจรรง และกรณจีไมทลงรต้าน
สรนคต้าพมืตนเมมืองของรปัฐบาลตามรายการทปัวรค บรรษปัทฯ เรจียกเกป็บเงรนเพรรมรต้านละ 300 หยวน / ททาน

การสการองทจีชื่นวัชื่งและชการะเงดิน
 ยดืนยวันการสการองทจีชื่นวัชื่งกปับเจต้าหนต้าทจีรฝทายขาย พรร้อมสสู่งสกาเนาหนวังสดือเดดินทาง
 ชนาระเงรนมปัดจนาภายใน 3 วปันนปับจากวปันทจีรจอง เงรนมปัดจนาถมือเปป็นการยมืนยปันการจองของททาน
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
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 คทาทปัวรคสทวนทจีรเหลมือทปัตงหมด ชนาระลทวงหนต้า 30 วปันกทอนเดรนทาง หรมือในกรณจีทจีรกรจุรุ๊ปคอนเฟรรคมออกเดรนทาง อาจมจีการ
เรจียกเกป็บเงรนเรป็วกวทาทจีรก นาหนด

 หากททานไมทชนาระเงรนคทาทปัวรคสทวนทจีรเหลมือตามกนาหนดวปันดปังกลทาว ทางบรรษปัทฯ ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมจี
เงมืรอนไข และขอสงวนสรทธรด ในการคมืนเงรนมปัดจนา

 หลปังจากสนารองทจีรนปั รงเรจียบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าทจีรฝทายขายจะนปัดวปัน-เวลา ไปรปับหนปังสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนทจีรแจต้งไวต้ใน
โปรแกรม เพมืรอดนาเนรนการยมืรนขอวจีซทา (สนาหรปับประเทศทจีรตต้องทนาวจีซทา)

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

 คมืนเงรนมปัดจนาทปัตงหมด

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

 หปักเงรนมปัดจนา 50%/ททาน

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

 หปักเงรนมปัดจนา 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

 หากททานยกเลรกการเดรนทางเงมืรอนไขใดเงมืรอนไขหนซรง แตทททานสามารถหาผสูต้เดรนทางมาแทนไดต้ โดยสามารถยมืรนขอ
วจีซทาไดต้ทปันตามกนาหนดเวลา ทางบรรษปัทฯ ขอครดคทาใชต้จทายเพรรม คมือคทาวจีซทา และคทาเปลจีรยนชมืรอตปั อวเครมืรองบรนเททานปัตน 
ทปัตงนจีตตต้องไมทอยสูทในเงมืรอนไขตปั อวทจีรไมทอนจุญาตใหต้เปลจีรยนชมืรอ และไมทอนจุญาตใหต้คมืนบปัตรโดยสาร

 หากททานยกเลรกการเดรนทาง อปันเนมืรองมาจากบจุคคลใดบจุคคลหนซรงในคณะของททานไมทไดต้รปับการพรจารณาวจีซทาไมท
วทาดต้วยเหตจุผลใด ๆ กป็ตามอปันเปป็นการพรจารณาจากสถานทสูต ซซรงการยกเลรกเฉพาะบจุคคลหรมือการยกเลรกพรต้อมก ปัน
ทปัตงหมด ใหต้ถมือเปป็นการยกเลรกตามเงมืรอนไขของวปันเวลาทจีรยกเลรกดปังกลทาวขต้างตต้น ในกรณจีทจีรททานไมทแนทใจวทาจะไดต้
รปับการพรจารณาอนจุมปัตรวจีซทาจากทางสถานทสูต ทางบรรษปัทฯขอแนะนนาใหต้ททานยมืรนวจีซทาแบบเดจีรยว ซซรงจะรสูต้ผลเรป็วกวทา
การยมืรนวจีซทาแบบกรจุรุ๊ป

ตวัตั๋วเครดืชื่องบดิน
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 ตปั อวเครมืรองบรนแบบหมสูทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลปับพรต้อมกปัน หากตต้องการเลมืรอนวปันเดรนทางกลปับ ททานตต้องชนาระคทาใชต้จทายทจีร
สายการบรนเรจียกเกป็บ และการจปัดทจีรนปั รงของกรจุรุ๊ปเปป็นไปโดยสายการบรนก นาหนด ทางบรรษปัทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้

 คทาภาษจีสนามบรน, คทาภาษจีนนตามปันเชมืตอเพลรงและคทาประกปันวรนาศภปัยทางอากาศ ครดตามอปัตราทจีรทางสายการบรนแจต้ง ณ วปันทจีร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมจีการปรปับขซตนราคาในภายหลปัง ถมือเปป็นคทาใชต้จทายสทวนทจีรเพรรม ทางบรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ใน
การเรจียกเกป็บตามความเปป็นจรรง ณ วปันทจีรออกตปั อว

โรงแรมและหร้องพวัก
 หต้องพปักในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหต้องคสูท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพปักขซตนอยสูทกปับการวางรสูปแบบของแตทละ

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

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

ตต้องชนาระคทาหต้องพปักเดจีรยวเพรรมดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครมืรองปรปับอากาศ เนมืรองจากเปป็นประเทศทจีรอยสู ทในแถบอจุณหภสูมรตนรา เครมืรองปรปับอากาศจะเปรด

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

ตต้นทจุนทจีรครดไวต้ บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรปับเปลจีรยนหรมือยต้ายไปพปักเมมืองใกลต้เคจียงเพมืรอความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและสวัมภาระเดดินทาง
 นนตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนจุญาตททานละ 1 ใบ นนตาหนปักไมทเกรน 30 กรโลกรปัม (สนาหรปับผสูต้

โดยสารชปัตน Economy Class) หากสปัมภาระมจีนนตาหนปักเกรน สายการบรนมจีสรทธรด เรจียกเกป็บคทาระวางนนตาหนปักเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสปัมภาระทจีรสายการบรนอนจุญาตใหต้นนาขซตนเครมืรองไดต้ ตต้องมจีนนตาหนปักไมทเกรน 7 กรโลกรปัม และมจีความกวต้าง+ยาว

+สสูง ไมทเกรน ไมทเกรน 7.5x13.5x21.5 นรตว
 ในบางรายการทปัวรค ทจีรตต้องมจีบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นนตาหนปักของกระเปป๋าอาจจะถสูกก นาหนดใหต้ตนรากวทามาตรฐาน

ไดต้ ทปัตงนจีตขซตนอยสูทกปับขต้อกนาหนดของแตทละสายการบรน ซซรงผสูต้เดรนทางตต้องเปป็นผสูต้รปับผรดชอบคทาใชต้จทายเอง

9  



เอกสารประกอบการยดืชื่นวจีซสู่าทสู่องเทจีชื่ยวประเทศจจีน
วจีซทาประเภทปกตร ใชต้เวลาดนาเนรนการ 5-7 วปันทนาการ

1.  ใบกรอกขร้อมดลสสู่วนตวัว
2.  หนวังสดือเดดินทาง ทจีชื่มจีอายคเหลดือมากกวสู่า   6   เดดือน มจีสภาพสมบสูรณค ไมทชนารจุด มจีหนต้าวทางสนาหรปับตรดหนต้าวจีซทาและประทปับตราเขต้า-
ออก อยทางนต้อย 3 หนต้าเตป็ม หากมจีหนปังสมือเดรนทางเลทมเกทาทจีรมจีวจีซทาจจีน ใหต้แนบมาดต้วย
3.  กฎการใชร้รดปถสู่ายสกาหรวับยดืชื่นขอวจีซสู่าประเทศจจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอปัครราชทสูตสาธารณรปัฐประชาชนจจีน
ประจนาประเทศไทย ผสูต้ทจีรยมืรนคนารต้องขอวจีซทาจจีนจะตต้องใชต้รสูปทนาการยมืรน
คนารต้อง 1 ใบ โดยรสูปทจีรใชต้จะตต้องสอดคลต้องตามกฎระเบจียบดปังตทอไปนจีต

3.1 รสูปสจี พมืตนหลปังสจีขาว และถทายไวต้ไมทเกรน 6 เดมือน

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

3.3 รสูปถทายจะตต้องบทงบอกรสูปพรรณสปันฐานของผสูต้ยมืรนคนารต้องไดต้อยทางชปัดเจน
ขณะถทายภาพ ตต้องหนต้าตรง เปรดหสู ไมทสวมใสทเครมืรองประดปับ ไมทหลปับตา   ไมทอต้าปาก หรมือยรตมเหป็นฟปัน หต้ามทนาททาทาง หรมือ
มจีสรรงกจีดขวางใดๆทปัตงสรตน ศจีรษะเอจียงซต้ายหรมือขวาไดต้ นต้อยกวทาหรมือเททากปับ 20 องศา และ แหงนหนต้าขซตนลงไดต้ นต้อยกวทา
หรมือเททากปับ 25 องศา

3.4 รสูปถทายตต้องเหป็นลปักษณะหนต้าตาไดต้อยทางชปัดเจน โดยทจีรศจีรษะตต้องอยสูทตรงกลางภาพ สามารถสวมแวทนตาไดต้ ยกเวต้น 
แวทนตาทจีรมจีกรอบหนา เลนสคสะทต้อนแสง หรมือแวทนตากปันแดด สามารถสวมเครมืรองประดปับทจีรศจีรษะ ดต้วยเหตจุผลทาง
ศาสนาเททานปัตน

3.5 รสูปถทายจะตต้องไมทขจุทนมปัว ไมทชนารจุด ไมทมจีเงาหรมือแสงแทรกบดบปังใบหนต้า สจีของภาพตต้องเปป็นสจีธรรมชาตร ไมทสวทาง 
หรมือมมืดจนเกรนไป ตต้องไมทมจีจจุดสจีแดงในดวงตา และรสูปตต้องไมทบรดเบจีตยว หรมือผรดปกตร

3.6 พมืตนหลปังตต้องเปป็นสจีขาว และไมทมจีขอบเททานปัตน

3.7 รสูปถทายจะตต้องพรมพคลงบนกระดาษสนาหรปับรสูปถทายเททานปัตน และจะตต้องไมทมจีสรรงสกปรก หรมือรอยขจีดขทวนใดๆทปัตงสมืตน

ศสูนยคบรรการยมืรนขอวจีซทาจจีน ประจนากรจุงเทพฯ
ประกาศ ณ วปันทจีร 30 พฤศจรกายน 2559

4.  หลวักฐานสสู่วนตวัว – สนาเนาทะเบจียนบต้าน, สนาเนาบปัตรประชาชน, สนาเนาทะเบจียนสมรส, ใบหยทาหรมือใบมรณะบปัตร (กรณจีคสูท
สมรสเสจียชจีวรต), สนาเนาใบเปลจีรยนชมืรอ-สกจุล (ถต้ามจี)
5.  กรณจีเปป็นเดป็ก  อายจุ 6-18 ปจี ใชต้ สดตดิบวัตร (สกาเนา) และสนาเนาบปัตรประชาชนของบรดามารดาอายจุตนรากวทา 6 ปจี ใชต้ สดตดิบวัตร (สกาเนา)
และแปลเปป็นภาษาอวังกฤษ โดยสามารถดาวนคโหลดแบบฟอรคมไดต้ทจีร http://www.consular.go.th/ และสนาเนาบปัตรประชาชนของ
บรดามารดา
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6.  เดป็กอายคตกชื่ากวสู่า   18   ปจี ไมสู่ไดร้เดดินทางพรร้อมบดิดามารดาหรดือคนใดคนหนถึชื่ง ตต้องทนาหนปังสมือยรนยอมใหต้เดรนทางไปตทางประเทศ 
จากอนาเภอหรมือเขตทจีรททานอยสูท
7.  กรณจีทกางานเกจีชื่ยวกวับสดืชื่อตสู่างๆเชทน สถานจีวรทยจุ สถานจีโทรทปัศนค สมืรอโฆษณาตทางๆ ททานตต้องเตรจียมหนปังสมือรปับรองการทนางานโดย
ระบจุ ชมืรอ ตนาแหนทง เงรนเดมือน และระบจุเนมืตอหาวทาททานจะไปททองเทจีรยวในประเทศจจีนเททานปัตน และททานจะไมทไปเผยแพรทสมืรอหรมือ
โฆษณาตทางๆ โดยททานจะทนาตามกฎอยทางเครทงครปัด เปป็นภาษาอปังกฤษ
8.  กรณจีเปป็นสาวประเภทสอง (ลปักษณะการแตทงกายเปป็นสตรจี) ตต้องใชต้หนปังสมือรปับรองการทนางาน และสมจุดบปัญชจีเงรนฝากตปัวจรรง 
เททานปัตน และอยสูทในประเทศจจีนไดต้ไมทเกรน 7 วปัน ททานตต้องไปโชวคตปัว ณ ศสูนยคยมืรนวจีซทาดต้วยตนเอง
9.  กรณจีเปป็น พระภดิกษค ไมสู่รวับยดืชื่นวจีซสู่า
10.  ผดร้ทจีชื่ประสงคทใชร้ หนวังสดือเดดินทางราชการ หรดือใชร้บวัตร   APEC ในการเดรนทาง ไมทตต้องทนาทนาวจีซทาจจีน แตทททานจะตต้องรปับผรดชอบ
ในการขออนจุญาตเขต้า-ออกประเทศดต้วยตนเอง
11.  บรดิษวัทฯ รวับยดืชื่นวจีซสู่าใหร้ชาวตสู่างชาตดิทจีชื่ทกางานในประเทศไทยเทสู่านวัลี้น (ลดกคร้าตร้องโชวทตวัวทจีชื่สถานทดต) โดยครดคทาบรรการเพรรม 500-
800 บาท เอกสารทจีรตต้องใชต้ยมืรน ดปังนจีต  สมจุดบปัญชจีธนาคารประเภทออมทรปัพยคยต้อนหลปัง 6 เดมือน มจีเงรนขปัตนตนรา 50,000 บาท
12.  บรดิษวัทฯ ไมสู่รวับยดืชื่นวจีซสู่าใหร้หนวังสดือเดดินทางตสู่างดร้าว (เลสู่มสจีเหลดือง) ผสูต้เดรนทางตต้องไปดนาเนรนการขอวจีซทาเขต้าประเทศจจีนดต้วย
ตนเองทจีรสถานฑสูต
13.  กรณจียดืชื่นวจีซสู่าดสู่วน (ใชต้เวลาดนาเนรนการ 2- 3 วปันทนาการ) มจีคทาใชต้จทายเพรรม ททานละ 1,400 บาท

หมายเหตค
 ผสูต้ยมืรนขอวจีซทาตต้องใหต้ขต้อมสูลเทป็จจรรงกปับสถานทสูต (สถานทสูตมจีการโทรศปัพทคสจุทมตรวจ) การบรดเบมือนขต้อมสูลประการใดกป็ตาม 

อาจถสูกระงปับการออกวจีซทา และถซงแมต้วทาททานจะถสูกปฏรเสธวจีซทา สถานทสูตไมทคมืนคทาธรรมเนจียมทจีรไดต้ชนาระไปแลต้วและหาก
ตต้องการขอยมืรนคนารต้องใหมท กป็ตต้องชนาระคทาธรรมเนจียมใหมททจุกครปัต ง

 หากททานถสูกปฏรเสธวจีซทาจากสถานฑสูต ไมทวทาดต้วยเหตจุผลใดกป็ตามซซรงสถานฑสูตไดต้พรจารณาแลต้ว ทางบรรษปัทฯ ถมือวทาททานตต้อง
ยกเลรกการเดรนทางโดยปรรยาย และจะถสูกหปักเงรนตามเงมืรอนไขการยกเลรกดต้านบน

 แผนกวจีซสู่าไมสู่รวับยดืชื่นวจีซสู่าประเภทอดืชื่น นอกจากเขร้าออก 1 ครวัลี้ง เทสู่านวัลี้น ยกเวร้นกรณจีทจีชื่ลดกคร้ามจีทรดิปเดดินทางตสู่อกวับทางบรดิษวัทฯ
จถึงจะทกาการยดืชื่นวจีซสู่าประเภทอดืชื่นใหร้

 โปรดทกาความเขร้าใจวสู่าสถานทดตจจีนอยดสู่ในระหวสู่างจวัดระเบจียบการยดืชื่นวจีซสู่าใหมสู่ การเรจียกขอเอกสารเพดิชื่มเตดิมหรดือเปลจีชื่ยน
ระเบจียบการยดืชื่นเอกสาร เปป็นเอกสดิทธดิธิ์ของสถานทดต ซถึชื่งบางครวัลี้งบรดิษวัททวัวรทไมสู่ทราบลสู่วงหนร้า

สถานททูตจะรรับพพิจารณาเฉพาะทท่านททที่มทเอกสารพรร้อม และมทความประสงคค์ททที่จะเดพินทางไปทท่องเททที่ยวยรังประเทศททที่ระบบุเทท่านรันั้น
การปฏพิเสธวทซท่า อรันเนนที่องมาจากหลรักฐานในการขอยนที่นวทซท่าปลอมหรนอผพิดวรัตถบุประสงคค์ในการยนที่นขอวทซท่าทท่องเททที่ยว

ทางบรพิษรัทฯ ขอสงวนสพิทธพิธในการคนนเงพิน
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หนวังสดือเดดินทางตสู่างชาตดิ
 หนปังสมือเดรนทางตทางชาตร จทายเพรรม 800 บาท (ยกเวต้น ไตต้หวปัน/อเมรรกปัน) พาสปอรคต+รสูปถทายสจี 2 นรตว 2 รสูป+รายละเอจียดทจีรอยสูท 
+ใบอนจุญาตทนางาน (ถต้ามจี)

 ผสูต้ถมือหนปังสมือเดรนทางตทางดต้าวจะตต้องแจต้ง เขต้า-ออก หรมือ Re-Entry ดต้วยตนเองกทอนการสทงเอกสารยมืรนวจีซทา

 หนปังสมือเดรนทางไตต้หวปัน (กรอกเอกสารเปป็นภาษาจจีน) รายละเอจียดทจีรอยสูท+ใบอนจุญาตทนางาน

 หนปังสมือเดรนทางอเมรรกปัน จทายเพรรม 5,500 บาท
สถานทดตจจีนไมสู่รวับยดืชื่นวจีซสู่า ในกรณจี ดวังนจีลี้

 ชมืรอเปป็นชาย แตทสทงรสูปถทายทจีรดสูเปป็นหญรง ไวต้ผมยาว แตทงหนต้า ทาปาก

 รสูปถทายอายจุเกรน 6 เดมือน หรมือเปป็นรสูปทจีรไมทไดต้มาตรฐาน ไมทไดต้ถทายจากรต้าน ยมืนเอจียง

หมายเหตค ตวัลี้งแตสู่ ววันทจีชื่   25   กวันยายน   2558   เปป็นตร้นไป ทางสถานทคตจจีน ไดร้มจีการปรวับเปลจีชื่ยนระบบการยดืชื่น
วจีซสู่าโดยสามารถยดืชื่นเอกสารขอวจีซสู่าผสู่านตวัวแทน   Chiness Visa Application Service Center   และไดร้มจี
การปรวับเปลจีชื่ยน คสู่าวจีซสู่าและคสู่าบรดิการ ทวัลี้งนจีลี้ สามารถดดขร้อมคลเพดิชื่มเตดิมไดร้ทจีชื่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

12  



ขร้อมดลและรายละเอจียดสกาหรวับการยดืชื่นขอวจีซสู่าประเทศจจีน
** กรคณากรอกขร้อมดลทวัลี้งหมดใหร้ครบถร้วน เพดืชื่อประโยชนทในการขอวจีซสู่า **

กรคณากรอกดร้วยภาษาอวังกฤษ (ตวัวพดิมพทใหญสู่)
 ชดืชื่อ-นามสกคล (สะกดตรงกปับหนปังสมือเดรนทาง)  

      MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด   □ แตสู่งงานจดทะเบจียนสมรส   □  แตสู่งงานไมสู่ไดร้จดทะเบจียนสมรส   □ หมร้าย □ หยสู่า 
ระบจุชมืรอบรดา.................................................................................. ชมืรอมารดา...................................................................................

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

ทจีชื่อยดสู่ตามทะเบจียนบร้าน ENG............................................................................................................................................................
รหวัสไปรษณจียท................................ โทรศวัพททบร้าน......................................................มดือถดือ........................................................
ทจีชื่อยดสู่ทจีชื่สามารถตดิดตสู่อไดร้ ENG (กรณจีไมทตรงตามทะเบจียนบต้าน)..........................................................................................................
รหวัสไปรษณจียท................................ เบอรทโทรศวัพทท.............................................. เบอรทมดือถดือ.....................................................
ชดืชื่อสถานทจีชื่ทกางาน   /   สถานศถึกษา ENG........................................................................ตกาแหนสู่งงาน...............................................
ทจีชื่อยดสู่สถานทจีชื่ทกางาน     /   สถานศถึกษา ENG.........................................................................................................................................
รหวัสไปรษณจียท ...............................................โทรศวัพทท................................................................

(กรคณาแจร้งเบอรททจีชื่สามารถตดิดตสู่อไดร้โดยสะดวก เนดืชื่องจากทางสถานทดตจะมจีการโทรเชป็คขร้อมดลโดยตรงกวับทสู่าน)
ใครเปป็นผดร้ออกคสู่าใชร้จสู่ายในการเดดินทางใหร้ทสู่าน
□  ออกคทาใชต้จทายเอง □  ผสูต้ปกครองออกคทาใชต้จทายใหต้ □  อมืรนๆ (โปรดระบจุ) ............................................................
ทสู่านมจีประกวันสคขภาพครอบคลคมในการไปจจีนหรดือไมสู่ □  มจี □ ไมทมจี
ถต้ามจี กรจุณาระบจุชมืรอบรรษปัทประกปัน ...............................................................................................................................................
ทสู่านเคยเดดินทางเขร้าประเทศจจีนมากสู่อนหรดือไมสู่ □  เคย □  ไมทเคย
ถต้าเคย กรจุณาระบจุวปันทจีร..................................................สถานทจีร...........................................วปัตถจุประสงคค..................................
ภายใน 1 ปจี ทสู่านเคยเดดินทางไปประเทศอดืชื่นหรดือไมสู่ □ เคย □  ไมทเคย
ถต้าเคย กรจุณาระบจุวปันทจีร................................................ประเทศ.............................................วปัตถจุประสงคค..................................
รายชดืชื่อสมาชดิกในครอบครวัว พรร้อมระบคความสวัมพวันธท  :
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................
ชดืชื่อผดร้ตดิดตสู่อ (กรณจีฉคกเฉดิน) ..................................................................... เบอรทโทรศวัพทท...............................................................
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