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     เดดินทางเดดือน : พฤษภาคม - มดิถถนายน  2560

WONDERFUL CHINA
      

    กกาแพงเมดืองจจีน-พระราชววังฤดดรร้อน-ตะลถยสวนเชอรร์รจีร
5  DAYS  4  NIGHTS

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

16,999.-
  ไฮไลทร์
  WonderfulPackage ชวนคถณบดินลวัดฟร้าสดสู่แดนมวังกร ดร้วยสายการบดินค ถณภาพ CATHAY PACIFIC  กวับทรดิปตะลถยสวนเชอรร์รจีร
 พดิชดิตกกาแพงเมดืองจจีน 1 ใน 7 สดิรงมหวัศจรรยร์ของโลก บนความยาวหมดืรนลจีลี้ ทจีรทร้าคถณกร้าวไปใหร้ถถึง
 ชมความยดิรงใหญสู่ของพระราชววังฤดดรร้อน สถานทจีรตากอากาศในยถครถสู่งเรดืองของพระนางซดสจีไทเฮา
 เทจีรยวชมหอฟร้าเทจียนถาน ในสสู่วนทจีรใชร้ในพดิธจีกรรมของการบดชาสวรรคร์ ซถึรงเชดืรอวสู่าเปป็นศดนยร์กลางของจวักรวาลซดโจว
 ชมววัดลามะ โบราณสถานหนถึรงเดจียวในจจีนทจีรผสมผสานเอกลวักษณร์แหสู่ง 4 ชนชาตดิ ฮวัรน แมนจด มองโกล ทดิเบต รวมไวร้ไดร้อยสู่างลงตวัว 
 ชร้อปปดิลี้งกวันใหร้จถใจทจีรตลาดรวัสเซจีย ยดิรงซดืลี้อเยอะยดิรงถดก ทวัลี้งเสดืลี้อผร้า กระเปป๋า รองเทร้า ฯลฯ
 อถึลี้ง..ทถึรง..เสจียว..กวับสถดยอดโชวร์ระดวับแนวหนร้าของเมดืองจจีน..กายกรรมปวักกดิรง
 อดิรมอรสู่อยกวับเมนดพดิเศษมากมาย เปป็ดปวักกดิรง สถกจีลี้มองโกล ฯลฯ



ววันแรก      สนามบดินสถวรรณภดมดิ - กรถงเทพฯ 
08.30 น. พรร้อมกวันทจีรสนามบดินสถวรรณภดมดิ อาคารผดร้โดยสารขาออก ชวัลี้น 4 เคาเตอรร์ M ประตด 5 สายการบดิน  คาเธสู่ยร์ แปซดิฟดิค

พบเจร้าหนร้าทจีร คอยใหร้การตร้อนรวับและอกานวยความสะดวกกสู่อนขถึลี้นเครดืรอง

11.10 น เหดินฟร้าสดสู่มหานครปวักกดิรง โดยสายการบดิน คาเธสู่ยร์ แปซดิฟดิค  เทจีรยวบดินทจีร   CX750
    หมายเหตถ :เวลาเดดินทางอาจมจีการเปลจีรยนแปลงเลป็กนร้อยตามไฟลร์ทบดิน ณววันเดดินทางนวัลี้น  สามารถสอบถามไดร้กวับเซลลร์

15.00 น.        เดดินทางสดสู่มหานครปวักกดิรง แวะเปลจีรยนเครดืรองทจีรสนามบดินฮสู่องกง  

17.00 น.    ออกเดดินทางสดสู่นครปวักกดิรง สาธารณรวัฐประชาชนจจีน โดยสายการบดิน คาเธสู่ยร์ แปซดิฟดิค  เทจีรยวบดินทจีร    CX 312

20.25 น. ถถึงสนามบดินนานาชาตดิปวักกดิรง....ปปัจจจุบปันปปักกรรงเปป็นเขตการปกครองพรเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหทงของจจีน ซซรงมจี
ฐานะเทจียบเททากปับมณฑลหลปังจากปปักกรรงไดต้รปับการจปัดตปัตงเปป็นเมมืองหลวงของสาธารณรปัฐประชาชนจจีนในปจี 1949 โดย
เฉพาะหลปังจากสมปัย 80 ศตวรรษทจีร 20 เมมืองปปักกรรงไดต้พปัฒนาอยทางรวดเรป็วอยทางเหลมือเชมืรอ ปปัจจจุบปันนจีตปปักกรรงมจีถนนทจีรสลปับ
กปัน ตซกสสูงๆ โดยไมทเพจียงแตทรปักษาสภาพเมมืองโบราณ และยปังแสดงถซงสภาพเมมืองทจีรทปันสมปัยกลายเปป็น เมดืองใหญสู่ของ
โล  ก ผสู่านการตรวจคนเขร้าเมดือง   
 พวักทจีร   SOLUXE WINTER LESS HOTEL  หรดือเทจียบเทสู่า 4 *

ววันทจีรสอง        จวัตถรวัสเทจียนอวันเหมดิน - พระราชววังกดร้กง - รร้านชา - ววัดลามะ - กายกรรมปวักกดิรง
เชร้า รวับประทานอาหารเชร้า ณ โรงแรมทจีรพวัก... เทจีรยวชม จวัตถรวัสเทจียนอวันเหมดิน (ความหมายประตสูของสปันตรภาพอยทาง

สวรรคค) เปป็นจปัตจุรปัสทจีรใหญททจีรสจุดในโลก มจีความยาวตปัตงแตททรศเหนมือจรดทรศใตต้ 880 เมตร ทรศตะวปันออกจรดทรศตะวปัน
ตก 500 เมตร พมืตนทจีรทปัตงสรตน 440,000 ตารางเมตร สามารถจจุประชากรไดต้ถซง 1,000,000 คน ปปัจจจุบปันจปัตจุรปัสเทจียนอปันเห
มรนนปับเปป็นจปัตจุรปัสใจกลางเมมืองทจีรใหญททจีรสจุดในโลก สปัญลปักษณคของประเทศจจีนใหมทซซรงเปป็นสถานทจีรจปัดพรธจีฉลองเนมืรองใน
โอกาสสสาคปัญตทางๆซซรงบรรเวณนปัตนยปังเปป็นทจีรตปัตงของ  อนถสาวรจียร์วจีรชนศาลาประชาคม  จปัตจุรปัสเทจียนอปันเหมรนลต้อมรอบดต้วย
สถาปปัตยกรรมทจีรมจีความสสาคปัญ ไดต้แกท หอประตสูเทจียนอปันเหมรนทจีรตปัตงอยสูททางทรศเหนมือสจุดของจปัตจุรปัส ธงแดงดาว 5 ดวง
ผมืนใหญทโบกสะบปัดอยสูทเหนมือเสาธงกลางจปัตจุรปัส  จากนปัตนเทจีรยวชม พระราชววังตร้องหร้าม THE FORBIDDEN CITY
สรต้างขซตนในสมปัยจปักรพรรดรหยทงเลทอแหทงราชวงศคหมรง เปป็นทปัตงบต้านและชจีวรตของจปักรพรรดรในราชวงศคหมรงและชรงรวม
ทปัตงสรตน 24 พระองคค พระราชวปังเกทาแกททจีรมจีประวปัตรศาสตรคยาวนานกวทา 500 ปจี มจีชมืรอในภาษาจจีนวทา ‘กสู ต้กง’ หมายถซง
พระราชวปังเดรม มจีชมืรอเรจียกอจีกอยทางหนซรงวทา ‘จดืรอจดิลี้นเฉดิง’ ซถึรงแปลวสู่า ‘พระราชววังตร้องหร้าม’ เหตจุทจีรเรจียกพระราชวปังตต้อง
หต้าม เนมืรองมาจากชาวจจีนถมือคตรในการสรต้างวปังวทา จปักรพรรดรเปรจียบเสมมือนบจุตรแหทงสวรรคค ดปังนปัตนวปังของบจุตรแหทง
สวรรคคจซงตต้องเปป็น ‘ทจีรตต้องหต้าม’ คนธรรมดาสามปัญไมทสามารถลทวงลสตาเขต้าไปไดต้ โบราณสถานแหทงนจีต เปป็นสรรงกทอสรต้าง
ทรงคจุณคทาทางประวปัตรศาสตรคทจีรสรต้างขซตนบนพมืตนทจีร 720,000 ตารางเมตร นสาททานชมอาคารเครมืรองไมต้ทจีรประกอบดต้วย
หต้องตทางๆ ถซง 9,999 หต้อง ชมตสาหนปักวทาราชการพระตสาหนปักชปัตนใน หต้องบรรทมของจปักรพรรดรด  และหต้องวทาราชการ
หลปังมสูทลจีรไมต้ไผทของพระนางซสูสจีไทท 
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เทจีรยง             รวับประทานอาหารกลางววัน  ณ ภวัตตาคาร... จากนปัตนพาททานเดรนทางสสูท  รร้านชา อปันลมืรอชมืรอทจีรมจีชมืรอเสจียงของเมมืองจจีน
ใหต้ททานชรมชาหลากหลายรสตามอปัธยาศปัย  นสาททานสสูท ววัดลามะ หรดือ ยงเหอกง เปป็นโบราณสถานทจีรรวมเอกลปักษณคของ
ชนชาตรฮปั รน แมนจสู มองโกล และทรเบต สจีรชนชาตรสสาคปัญของจจีนไวต้ไดต้อย ทางลงตปัวและครบครปัน ซซรงมจีอยสู ทเพจียงแหทงเดจียว
เททานปัตนในประเทศจจีน วปัดลามะ เปป็นวปัดหนซรงของศาสนาพจุทธนรกายทรเบต มจีเนมืตอทจีรกวทา 60,000 ตารางกรโลเมตร มจี
ตสาหนปักตทางๆกวทา 1,000 หต้อง วปัดลามะนจีตแตทเดรมเปป็นพระตสาหนปักของเฉจียนหรงฮทองเตต้ กษปัตรรยคองคคทจีร 2 ของราชวงศคชรง
สรต้างขซตนเมมืรอปจีค.ศ.1723 ทรงสรต้างใหต้กปับองคคชาย 4 หยทงเจรตง หรมือ องคคชาย 4 จากนวนรยายเรมืรองศซกสายเลมือดนปั รนเอง
เมมืรอองคคชาย 4 ไดต้ขซตนครองราชยคเปป็นฮทองเตต้องคคทจีร 3 จซงยต้ายไปประทปับทจีรพระราชวปังหลวง สทวนพระตสาหนปักนจีตพมืตนทจีรครซรง
หนซรงปรปับเปป็นทจีรพปักผทอนอรรรยาบถนอกวปังขององคคชาย 4 อจีกครซรงหนซรงถวายพระลามะจปังเจจียฮสูถสูเคทอถสู จซงไดต้กลายเปป็นวปัด
ลามะของทรเบตนรยากหมวกเหลมืองตปัตงแตทนปัตนมา วปัดลามะในปปัจจจุบปัน นอกจากมจีสถานะเปป็นวปัดสสาคปัญของปปักกรรงแลต้ว
ยปังเปป็นสถานทจีรททองเทจีรยวทจีรมจีคจุณคทาทางศรลปวปัฒนธรรมอจีกดต้วย ไมทวทาชาวจจีนหรมือชาวตทาวชาตรเมมืรอมาเยมือนปปักกรรง ไมท
ควรพลาดทจีรจะมาเยมืรยมชมยงเหอกงสปักครปัต ง

คกรา  รวับประทานอาหารคกรา  ณ ภวัตตาคาร..  จากนปัตนนสาททานชม กายกรรมปวักกดิรง ททานจะไดต้ชมกายกรรมตต้นฉบปับ  ดปั รง
เดรมแบบจจีน แสนอลปังการทปัตงแสงสจี ตระการตา 
 พวักทจีร   SOLUXE WINTER LESS HOTEL  หรดือเทจียบเทสู่า 4 *

ววันทจีรสาม       พระราชววังฤดดรร้อน - รร้านไขสู่มถก - หอฟร้าเทจียนถาน - รร้านนวดฝสู่าเทร้า - ชร้อปปดิลี้งหววังฝดจดิรง
เชร้า  รวับประทานอาหารเชร้า ณ โรงแรมทจีรพวัก... นสาททานสสูท  พระราชววังฤดดรร้อน ของพระนางซสูสจีไทเฮา “อจีลี้เหอหยวน ”

อจุทยานทจีรใหญททจีรสจุดของประเทศจจีน สรต้างขซตนเมมืรอประมาณ 800 ปจีกทอนอจุทยานแหทงนจีต เปป็นทจีรประทปับของพระนางซสูสจีไท
เฮาสมปัยยปังมจีชจีวรตอยสู ท  "พระราชววังฤดดรร้อน"   จถึงเปรจียบเสมดือนเปป็นศดนยร์บวัญชาการของพระนาง ทปัตงยปังเปป็นคจุกคจุมขปัง
พระจปักรพรรดรกวางสสู หลปังจากทจีรจปักรพรรดรกวางสสู ไมทเชมืรอฟปังคสาสปัรงของพระนาง ทสาการปฏรรสูปจจีนตามขต้อเสนอของ
คปังอรรวหวจุย ปปัจจจุบปันทจีรคจุมขปังจปักรพรรดรกวางสสู และพระมเหสจี ทจีรเรจียกวทา "หอหยก" กป็ยปังถสูกบสูรณะไวต้ใหต้นปักททองเทจีรยวชม
อยสูท ภายในพระราชวปังฤดสูรต้อน ตรดๆ กปับ ระเบจียงยาว   (Long Corridor)   ทจีรยาวกวสู่า   728   เมตร ระเบจียงยาวนจีตไมทเพจียงขซตน
ชมืรอวทา ยาว แตทยปังขซตนชมืรอในฐานะของความวรจรตรทางศรลปะ เนมืรองจาก บรรจจุไปดต้วยภาพวาดกว ทา 4,000 ภาพ ทปัตงภาพ
ดอกไมต้ ตต้นไมต้ สรรงปลสูกสรต้างในวรรณกรรม เรมืรองราวในวรรณคดจีมากมาย เชทน ไซอรอว โดยทปัตง 4,000 ภาพนปัตนไมทไดต้
เปป็นภาพทจีรวาดขซตนอยทางสปัรวๆ เพราะ แตทละภาพนปัตนมจีเรมืรองราวในตนเองทปัตงสรตน  ชมความงามของทะเลสาบจสาลองคจุนห
มรงทจีรขจุดขซตนดต้วยแรงงานคนลต้วน  จากนปัตนนสาททานแวะเลมือกซมืตอ ไขสู่มถก ครจีมไขทมจุกบสารจุงผรว ทจีรทสาจากไขทมจุกนสตาจมืดทจีรเพาะ
เลจีตยงในทะเลสาบ      

เทจีรยง   รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร...  หลปังจากจากนปัตนเดรนทางสสูท   หอบวงสรวงเทวดา เทจียนถาน หอฟต้า
เทจียนถานนจีต  จะเปป็นจจุดทจีรใชต้ใน พดิธจีกรรมบดชา ฟร้า ดดิน ตวัลี้งอยดสู่บน ลานหดินอสู่อนซร้อนกวัน   3   ชวัลี้น ซถึรงจะหมายถถึง โลกของ
มนถษยร์ สวรรคร์ และ โลกอมตะ ภายในนปัตนจะมจีภาพเขจียนของ สวยงาม แตทไมทเปรดใหต้เราเขต้าชม ทสาไดต้เพจียงแตท มองรสูปทจีร
นสามาโชวคไวต้เททานปัตน นอกจากนปัตน ยปังมจีสปัญลปักษณค ขนาดใหญททจีรเกจีรยวขต้องกปับ ระบบสจุรรยะ   จากนปัตนนสาททานสสูท   อาคาร

3  



บดชาสวรรคร์ ซซรงทสาจากหรนอทอนเชทนเดจียวกปัน เปป็นทรงกลม และ มจีหลปังคาทรงจปั รวแบบจจีน จจุดนจีต  จะเปป็นสทวนทจีรใชต้ใน
พรธจีกรรมของการบสูชา สวรรคค ตรงจจุดนจีต เขามจีความเชมืรอกปันวทาเปป็น ศสูนยคกลางของจปักรวาลซสูโจว  นสาททานไปผทอนคลาย
ความเมมืรอยลต้าดต้วยการ นวดฝสู่าเทร้า เปป็นการแชทเทต้าดต้วยยาสมจุนไพรจจีน และนวดผทอนคลายทจีร ศศนยย์ววิจจัยทางการแพทยย์
แผนโบราณ ฟปังเรมืรองราวเกจีรยวกปับการแพทยคโบราณตปัตงแตทอดจีตถซงปปัจจจุบปันการสทงเสรรมการใชต้สมจุนไพรจจีนทจีรมจีมานาน
นปับพปันปจีพรต้อมรปับฟปังการวรนรจฉปัยโรคโดยแพทยคผสูต้เชจีรยวชาญ    

คกรา                    รวับประทานอาหารคกรา ณ ภวัตตาคาร....  เมนดพดิเศษ เปป็ดปวักกดิรง  จากนปัตนพาทจุกททานชร้อปปดิลี้งศดนยร์การคร้าหววังฟดสู่จดิรง ซซรง
เปป็นทจีรชต้อปปรต งทจีรใหญททจีรสจุดในเมมืองปปักกรรง เปป็นถนนเสต้นยาวๆ สสาหรปับคนเดรนหต้ามรถทจุกชนรดวรรงผทาน มจีหต้างสรรพสรนคต้า
พลาซทา และรต้านคต้านต้อยใหญทเรจียงรายสองขต้างถนน รวมทปัตงรต้านอาหาร รต้านกาแฟ และรต้านหนปังสมือ ครบครปัน พาททาน
จปับจทายกปันอยทางเพลรดเพลรนอยทางยรรง สทวนใหญทเปป็นรต้านคต้าแบรนดคเนมราคาตายตปัวตทอรองไมทไดต้ และยปังมจีรต้านกรกฟชต้อป
ราคายทอมเยาใหต้เลมือกซมืตอ นอกจากนจีต  บรรเวณใกลต้เคจียงยปังมจีถนนอาหารนานาชาตร ซซรงนทาชมแตทเปป็นสปัตวคแปลกๆ ทจีรไมท
ถสูกปากคนไทยเททาไหรท ใหต้ททานไดต้อรสระถทายรสูป ชต้อปปรต ง ชมวรว ตามอปัธยาศปัย

    พวักทจีร   SOLUXE WINTER LESS HOTEL  หรดือเทจียบเทสู่า 4 *

ววันทจีรสจีร         หยก - บวัวหดิมะ - กกาแพงเมดืองจจีนดสู่านจวจียงกวน - ชมสวนเชอรร์รจีร - ผร้าไหม - ผสู่านชมสนามกจีฬารวังนก 

เชร้า                รวับประทานอาหารเชร้า ณ โรงแรมทจีรพวัก... หลปังอาหารนสาททานชม “โรงงานผลดิตหยก”  ทจีรขซตนชมืรอของชาวจจีน ทจีรมจี
ความเชมืรอวทา มจีหยกไวต้เปป็นสรรงทจีรใหต้ความคจุต้มครอง    จากนปัตนเลมือกซมืตอยาสมจุนไพรและครจีมยาทจีรมจีชมืรอเสจียงทจีรสจุดของ
รปัฐบาลจจีน ไดต้แกท เปสู่าฟดสู่หลดิง หรดือ บวัวหดิมะ    นสาททานเดรนทางสสูท   กกาแพงเมดืองจจีนดสู่านจวจียงกวน ซซรงเปป็น 1 ใน 7 สรรง
มหปัศจรรยคของโลก มจีความยาวถซง 12,700 ลจีต  (ประมาณ 6,000 กรโลเมตร) สรต้างขซตนดต้วยแรงงานของคนนปับหมมืรนคน
สรต้างขซตนครปัต งแรกเมมืรอประมาณกวทา 2000 ปจีกทอน โดยจปักรพรรดรด จรอนซจี ผสูต้รวบรวมประเทศจจีนใหต้เปป็นปซกแผทน ตปัวกสาแพง
สสูงราว 7 เมตร กวต้าง 6 เมตร วทากปันวทาถต้านสาวปัสดจุทจีรใชต้กทอสรต้างกสาแพงแหทงนจีตมาสรต้างกสาแพงทจีรมจีความหนา 1 เมตร สสูง 5
เมตร จะไดต้ก สาแพงทจีรมจีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดปังกลทาวนจีต เอง กสาแพงนจีต จซงไดต้รปับการขนานนาม อจีกดต้วยวทา
“ กสาแพงหมมืรนลจีต  ”  ...ใหต้ททานไดต้สปัมผปัส   ตสานานแหทงความรปัก 1 ใน 4 ของเมมืองจจีน เกจีรยวกปับกสาแพงเมมืองจจีนเมรตงเจจียงหนจีร

เทจีรยง         รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร... อดิรมอรสู่อยกวับเมนดอาหารสถกจีลี้มองโกล  นสาทจุกททานเขต้าชม สวนเชอรร์รจีร ซซรง
เชอรครจีรถมือเปป็นผลไมต้พมืตนเมมืองชนรดหนซรงของกรจุงปปักกรรง  ทจุกททานจะไดต้สปัมผปัสบรรยากาศการเกป็บเชอรครจีรในชทวงฤดสูใบไมต้
ผลรดต้วยตปัวททานเอง  (กรณจีสภาพอากาศไมทดจี ไมทสามารถเกป็บผลไมต้ไดต้ บรรษปัทฯ ขอปรปับเปลจีรยนรายการเปป็นกาชม สถาน
ทจีรททองเทจีรยวแหทงใหมทในใจกลางกรจุงปปักกรรง THE PLACE หรมือ ลาสเวกปัสนต้อย ททานจะไดต้สปัมผปัสความสวยงามของ
แสงสจีบนเพดานทจีรทปันสมปัย ยาวประมาณสองรต้อยเมตรสองขต้างทางเตป็มไปดต้วยรต้านคต้าสรนคต้าแบรนดคเนมมากมาย  )
นสาททานแวะชมโรงงานผลรต ผร้าไหม ของจจีน ชมวรธจีการนสาเสต้นไหมออกมาผลรตเปป็นสรนคต้าทปัต งใชต้เครมืรองจปักร และ
แรงงานคน ชมการดซงใยไหมรปังแฝด ( แปลกแตทจรรง ) เพมืรอมาทสาใสต้นวมผต้าหทมไหม ซซรงเหมาะกปับการซมืตอเปป็นทปัตงของ
ฝากและใชต้เอง  จากนปัตนนสาททาน ผสู่านชมและถสู่ายรดปหนร้าสนามกจีฬาโอลดิมปดิกรวังนก สนามกจีฬาโอลรมปรกรปังนก
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ออกแบบโดยสถาปนรกชาวสวรสเซอรคแลนดค Herzog & de Meuron เดรนตามรอยสนามกจีฬาชมืรอดปังของโลก “โคลอสเซจีร
ยม” พยายามใหต้เอมืตออสานวยตทอสรรงแวดลต้อม ในสนามจจุไดต้ 91,000 ทจีรนปัรง ใชต้จปัดพรธจีเปรด-ปรดการแขทงขปันโอลรมปรก 2008 มจี
ลปักษณะภายนอกคลต้ายกปับ ”รปังนก” ทจีรมจีโครงตาขทายเหลป็กเหมมือนกรรงไมต้ เพดานและผนปังอาคารทจีรทสาดต้วยวปัสดจุโปรทงใส
อปัฒจปันทรคมจีลปักษณะรสูปทรงชามสจีแดง ดสูคลต้ายก ปับพระราชวปังตต้องหต้ามของจจีน ซซรงใหต้กลรรนอายงดงามแบบตะวปันออก
ผสู่านชมสระวสู่ายนกลี้าแหสู่งชาตดิ สระวทายนสตาแหทงชาตร สรต้างขซตนเหนมือจรนตนาการคลต้าย “กต้อนนสตาสจีรเหลจีรยมขนาดใหญท” ซซรง
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชต้วปัสดจุเทฟลอนทสาเปป็นโครงรทาง เนต้นใชต้พลปังงานแสงอาทรตยคเพมืรอใหต้ดสูเหมมือนนสตา
ทจีรสจุด และใชต้เทคโนโลยจีจากงานวรจปัยของนปักฟรสรกสคจาก Dublin’s Trinity College ทจีรทสาใหต้ก สาแพงอาคารดสูเหมมือน
ฟองนสตาทจีรเคลมืรอนไหวอยสูทตลอดเวลา สามารถตต้านทานแรงสปัรนสะเทมือนจากแผทนดรนไหวไดต้

  คกรา                 รวับประทานอาหารคกรา ณ ภวัตตาคาร  
   พวักทจีร   SOLUXE WINTER LESS HOTEL  หรดือเทจียบเทสู่า 4 *

ววันทจีรหร้า          ผจีเซจีซี๊ยะ - ตลาดรวัสเซจีย - ปวักกดิรง - กรถงเทพฯ

เชร้า  รวับประทานอาหารเชร้า ณ โรงแรมทจีรพวัก.. หลปังจากนปัตนนสาททานเลมือกซมืตอ “ผจีเซจีซี๊ยะ” ซซรงชาวจจีนเชมืรอวทาจะนสาโชค
ลาภเงรนทองมาใหต้พรต้อมทปัตงคอยเฝต้าทรปัพยคสมบปัตรไวต้เพราะผจีเซจีกยกรนเงรนทองแลต้วเกป็บไวต้ไมทถทายออกมา  นสาททานชต้อป
ปรต งกปันตทอ ณ ตลาดรวัสเซจีย เลมือกซมืตอสรนคต้า Brandname กต้อปปรต  อาทร เสมืต อผต้า, กระเปป๋า, รองเทต้าหนปังมจียจีรหต้อชมืรอดปัง
มากมาย และราคาถสูกกวทาเมมืองไทยอยทางคาดไมทถซง   

เทจีรยง               รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร   ไดต้เวลาสมควรนสาททานเดรนทางสสูทสนามบรน

16.30 น.          นสาททานเหรนฟต้าสสูทกรจุงเทพฯ ดต้วยสายการบรน  คาเธทยค  แปซรฟรค  เทจีรยวบดินทจีร    CX 331

20.15 น.           เดดินทางถถึงสนามบดินฮสู่องกง  แวะเปลจีรยนเครดืรองเพดืรอเดดินทางกลวับกรถงเทพฯ

                        ( มจีเวลาใหร้ทถกทสู่านอดิสระสามารถชร้อปปดิลี้งในสนามบดินฮสู่องกง )

22.25 น.           เหดินฟร้าสดสู่กร ถงเทพฯดร้วยสายการบดิน  คาเธสู่ยร์  แปซดิฟดิค  เทจีรยวบดินทจีร    CX 709
          หมายเหตถ :เวลาเดดินทางอาจมจีการเปลจีรยนแปลงเลป็กนร้อยตามไฟลร์ทบดิน ณววันเดดินทางนวัลี้น  สามารถสอบถามไดร้กวับเซลลร์

00.15 น.    เดดินทางถถึงสนามบดินสถวรรณภดมดิกรถงเทพ ฯ โดยสววัสดดิภาพ

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/

ขร้อควรควรทราบ : 
 การเดดินทางไปทสู่องเทจีรยวในเมดืองจจีนทถกเมดือง จะมจีการประชาสวัมพวันธร์สดินคร้าพดืลี้นเมดืองใหร้นวักทสู่องเทจีรยวทวัรวไปไดร้รดร้จวัก คดือ นวดฝสู่าเทร้า, 

หยก, ชา, ผร้าไหม,บวัวหดิมะ, ผจีเซจีซี๊ยะ, ไขสู่มถก ซถึรงจกาเปป็นตร้องใสสู่ไวร้ในรายการทวัวรร์ เพราะมจีผลกวับราคาทวัวรร์ จถึงขอเรจียนใหร้กวับนวักทสู่อง
เทจีรยวทราบวสู่า รร้านทถกรร้านทจีรใสสู่ในรายการทวัวรร์ จกาเปป็นตร้องรบกวนทถกทสู่านแวะชม ซดืลี้อหรดือไมสู่ซดืลี้อขถึลี้นอยดสู่กวับความพอใจของลดกคร้าเปป็น
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หลวัก ไมสู่มจีการบวังควับใดๆ ทวัลี้งสดิลี้น  บรดิษวัทไมสู่มจีสสู่วนไดร้เสจียในการขายสดินคร้าจากรร้านชร้อปปดิลี้งขถึลี้นอยดสู่กวับความพถึงพอใจของลดกคร้าเปป็นหลวัก
สดินคร้าทถกชดิลี้นไมสู่สามารถแลกเปลจีรยนหรดือคดืนไดร้ 

 สกาหรวับทสู่านทจีรตร้องออกตวัตั๋วภายในประเทศ (เครดืรองบดิน, รถทวัวรร์, รถไฟ) กรถณาสอบถามเจร้าหนร้าทจีรฝสู่ายขายกสู่อนทกาการออกตวัตั๋ว 
เนดืรองจากสายการบดินอาจมจีการปรวับเปลจีรยนไฟลร์หรดือเวลาบดิน โดยไมสู่ไดร้แจร้งใหร้ทราบลสู่วงหนร้า

กกาหนดววันเดดินทาง

กกาหนดการเดดินทาง ผดร้ใหญสู่ เดป็กอายถตกรากวสู่า 18 ปจี
มจีเตจียงและไมสู่มจีเตจียง

พวักเดจีรยว

10 -14 พฤษภาคม 2560 16,999 19,999 5,000
11-15 พฤษภาคม 2560 16,999 19,999 5,000
17-21 พฤษภาคม 2560 16,999 19,999 5,000
20-24 พฤษภาคม 2560 16,999 19,999 5,000
26-30 พฤษภาคม 2560 16,999 19,999 5,000

31 พฤษภาคม – 04 มดิถถนายน 2560 16,999 19,999 5,000
01-05 มดิถถนายน 2560 16,999 19,999 5,000
08-12 มดิถถนายน 2560 16,999 19,999 5,000
09-13 มดิถถนายน 2560 16,999 19,999 5,000
10-14 มดิถถนายน 2560 16,999 19,999 5,000
24-28 มดิถถนายน 2560 16,999 19,999 5,000

29 มดิถถนายน – 03 กรกฎาคม 2560 16,999 19,999 5,000
หมายเหตถ: โปรแกรมนจีลี้เปป็นราคาโปรโมชวัรนเดดินทางโดยมจีหวัวหนร้าทวัวรร์ จะเรดิรมตร้นออกเดดินทางทจีร  15  คนขถึลี้นไป มจีไกดร์ทร้องถดิรนพดด
ภาษาไทยรอรวับทจีรปวักกดิรง  

อวัตรานจีลี้รวม
 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.
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 คทาประกปันอจุบปัตรเหตจุในการเดรนทาง คจุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษปัท MSIG ประกปันภปัย (เงมืรอนไขตามกรมธรรมค)

อวัตรานจีลี้ไมสู่รวม
 คทาดสาเนรนการทสาหนปังสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนจียมในการยมืรนใบอนจุญาตเขต้า-ออกเมมืองสสาหรปับคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตปัว อาทร คทาโทรศปัพทค, คทาซปักรจีด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากทจีรระบจุในรายการ
 คทาอาหารและเครมืรองดมืรมทจีรสปัรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากทจีรบรรษปัทฯ จปัดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกปันเปป็นกรณจีพรเศษ
 คทานสตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรเกรนกวทาสายการบรนกสาหนด สทวนเกรนกรโลกรปัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 คทาภาษจีมสูลคทาเพรรม 7% และคทาภาษจีหปัก ณ ทจีรจทาย 3%
 คทาทรปพนปักงานยกกระเปป๋าในโรงแรม กรณจีใหต้สทงขซตนหต้องพปัก
 คทาทรปพนปักงานขปับรถ, ไกดคทต้องถรรน   มาตรฐานววันละ 10 หยวน x 5 ววัน x 3 คน = 150 หยวน 


เงดืรอนไขการเดดินทาง
 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณจีมจีผสูต้เดรนทางตสรากวทา 15 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสูต้เดรนทางทราบลทวงหนต้ากทอนเดรน

ทาง 15 วปัน

 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรปับเปลจีรยนโปรแกรมเพมืรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตจุอปันเนมืรองมาจากการลทาชต้า
ของสายการบรน, การนปัดหยจุดงาน, ภปัยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภปัย, การกทอจลาจล, อจุบปัตรเหตจุ ฯลฯ โดยจะคสานซงถซงผลประโยชนคของผสูต้
เดรนทางเปป็นสสาคปัญ

 บรรษปัทฯ จะไมทรปับผรดชอบคทาใชต้จทายทจีรเกรดขซตน หากททานถสูกปฏรเสธการเขต้าเมมือง อปันเนมืรองจากการกระทสาทจีรสทอไปในทางผรด กฎหมาย
หรมือการหลบหนจีเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรนคทาทปัวรคทจีรชสาระมาแลต้ว

 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณจีทจีรเกรดภปัยพรบปัตรทางธรรมชาตร อาทร สซนามร แผทนดรนไหว ภสูเขาไฟระเบรด 
อจุทกภปัย วาตภปัย ฯลฯ อปันนอกเหนมือจากการควบคจุมของบรรษปัทฯ โดยทางบรรษปัทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชต้จทายทจีรเกรดขซตนตามจรรง
เททานปัตน เชทน คทามปัดจสาตปั อวเครมืรองบรน, คทาวจีซทาในกรณจีทจีรยมืรนวจีซทาแลต้ว และคทาวางมปัดจสาหต้องพปัก ฯลฯ

 กรณจีผสูต้เดรนทางไมทเดรนทางตามรายการทปัวรคทจีรก สาหนด อาจมจีการเรจียกเกป็บคทาใชต้จทายเพรรมตามความจรรง และกรณจีไมทลงรต้านสรนคต้าพมืตน
เมมืองของรปัฐบาลตามรายการทปัวรค บรรษปัทฯ เรจียกเกป็บเงรนเพรรมรต้านละ 350 หยวน / ททาน

การสการองทจีรนวัรงและชการะเงดิน
 ยดืนยวันการสการองทจีรนวัรงกปับเจต้าหนต้าทจีรฝทายขาย พรร้อมสสู่งสกาเนาหนวังสดือเดดินทาง

 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
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 คทาทปัวรคสทวนทจีรเหลมือทปัตงหมด ชสาระลทวงหนต้า 30 วปันกทอนเดรนทาง หรมือในกรณจีทจีรกรจุรุ๊ปคอนเฟรรคมออกเดรนทาง อาจมจีการเรจียกเกป็บ
เงรนเรป็วกวทาทจีรก สาหนด

 หากททานไมทชสาระเงรนคทาทปัวรคสทวนทจีรเหลมือตามกสาหนดวปันดปังกลทาว ทางบรรษปัทฯ ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมจีเงมืรอนไข 
และขอสงวนสรทธรด ในการคมืนเงรนมปัดจสา

 หลปังจากสสารองทจีรนปั รงเรจียบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าทจีรฝทายขายจะนปัดวปัน-เวลา ไปรปับหนปังสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนทจีรแจต้งไวต้ใน
โปรแกรม เพมืรอดสาเนรนการยมืรนขอวจีซทา (สสาหรปับประเทศทจีรตต้องทสาวจีซทา)

การยกเลดิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วปัน  คมืนเงรนมปัดจสาทปัตงหมด
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วปัน  หปักเงรนคทาทปัวรค 50%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วปัน  หปักเงรนคทาทปัวรค 75%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วปันเดรนทาง  หปักเงรนคทาทปัวรค 100%
 กรณจียกเลรกการเดรนทางหลปังจากออกตปั อวเครมืรองบรนแลต้ว หากเปป็นตปั อวทจีรสามารถทสา Refund ไดต้ ผสูต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา 

Refund ตามระบบและเงมืรอนไขของสายการบรนเททานปัตน (ประมาณ 3 เดมือน)
 หากททานยกเลรกการเดรนทางเงมืรอนไขใดเงมืรอนไขหนซรง แตทททานสามารถหาผสูต้เดรนทางมาแทนไดต้ โดยสามารถยมืรนขอวจีซทาไดต้

ทปันตามกสาหนดเวลา ทางบรรษปัทฯ ขอครดคทาใชต้จทายเพรรม คมือคทาวจีซทา และคทาเปลจีรยนชมืรอตปั อวเครมืรองบรนเททานปัตน ทปัตงนจีตตต้องไมทอยสูท
ในเงมืรอนไขตปั อวทจีรไมทอนจุญาตใหต้เปลจีรยนชมืรอ และไมทอนจุญาตใหต้คมืนบปัตรโดยสาร

 หากททานยกเลรกการเดรนทาง อปันเนมืรองมาจากบจุคคลใดบจุคคลหนซรงในคณะของททานไมทไดต้รปับการพรจารณาวจีซทาไมทวทาดต้วย
เหตจุผลใด ๆ กป็ตามอปันเปป็นการพรจารณาจากสถานฑสูต ซซรงการยกเลรกเฉพาะบจุคคลหรมือการยกเลรกพรต้อมก ปันทปัตงหมด ใหต้ถมือ
เปป็นการยกเลรกตามเงมืรอนไขของวปันทจีรยกเลรกดปังกลทาวขต้างตต้น

ตวัตั๋วเครดืรองบดิน
 ตปั อวเครมืรองบรนแบบหมสูทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลปับพรต้อมกปัน หากตต้องการเลมืรอนวปันเดรนทางกลปับ ททานตต้องชสาระคทาใชต้จทายทจีรสายการบรน

เรจียกเกป็บ และการจปัดทจีรนปั รงของกรจุรุ๊ปเปป็นไปโดยสายการบรนก สาหนด ทางบรรษปัทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้
 คทาภาษจีสนามบรน, คทาภาษจีนสตามปันเชมืตอเพลรงและคทาประกปันวรนาศภปัยทางอากาศ ครดตามอปัตราทจีรทางสายการบรนแจต้ง ณ วปันทจีรออกราคา

ขาย หากสายการบรนมจีการปรปับขซตนราคาในภายหลปัง ถมือเปป็นคทาใชต้จทายสทวนทจีรเพรรม ทางบรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการเรจียกเกป็บตาม
ความเปป็นจรรง ณ วปันทจีรออกตปั อว

โรงแรมและหร้องพวัก
 หต้องพปักในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหต้องคสูท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพปักขซตนอยสูทกปับการวางรสูปแบบของแตทละโรงแรม 

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

เสรรมใหต้ (Extra Bed)
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 หากโรงแรมไมทมจีหต้องพปักแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือไมทมจีเตจียงเสรรมใหต้ ททานจสาเปป็นตต้องแยกเปป็นพปักหต้องเดจีรยว และตต้องชสาระ
คทาหต้องพปักเดจีรยวเพรรมดต้วย

 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครมืรองปรปับอากาศ เนมืรองจากเปป็นประเทศทจีรอยสู ทในแถบอจุณหภสูมรตสรา เครมืรองปรปับอากาศจะเปรดใหต้บรรการ
ในชทวงฤดสูรต้อนเททานปัตน

 ในกรณจีทจีรมจีการจปัดประชจุมนานาชาตร (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปป็นผลใหต้คทาโรงแรมสสูงขซตน 3-4 เททาตปัวจากราคาตต้นทจุนทจีร
ครดไวต้ บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรปับเปลจีรยนหรมือยต้ายไปพปักเมมืองใกลต้เคจียงเพมืรอความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและสวัมภาระเดดินทาง
 นสตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนจุญาตททานละ 1 ใบ นสตาหนปักไมทเกรน 20 กรโลกรปัม (สสาหรปับผสูต้โดยสาร

ชปัตน Economy Class) หากสปัมภาระมจีนสตาหนปักเกรน สายการบรนมจีสรทธรด เรจียกเกป็บคทาระวางนสตาหนปักเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสปัมภาระทจีรสายการบรนอนจุญาตใหต้นสาขซตนเครมืรองไดต้ ตต้องมจีนสตาหนปักไมทเกรน 7 กรโลกรปัม และมจีความกวต้าง+ยาว+สสูง ไมท

เกรน ไมทเกรน 7.5x13.5x21.5 นรตว
 ในบางรายการทปัวรค ทจีรตต้องมจีบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นสตาหนปักของกระเปป๋าอาจจะถสูกก สาหนดใหต้ตสรากวทามาตรฐานไดต้ ทปัตงนจีต

ขซตนอยสูทกปับขต้อกสาหนดของแตทละสายการบรน ซซรงผสูต้เดรนทางตต้องเปป็นผสูต้รปับผรดชอบคทาใชต้จทายเอง
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เอกสารประกอบการยดืรนวจีซสู่าทสู่องเทจีรยวประเทศจจีน
วจีซทาประเภทปกตร ใชต้เวลาดสาเนรนการ 5-7 วปันทสาการ

 ใบกรอกขต้อมสูลสทวนตปัว
 หนปังสมือเดรนทาง ทจีรมจีอายจุเหลมือมากกวทา   6   เดมือน มจีสภาพสมบสูรณค ไมท
ชสารจุด มจีหนต้าวทางสสาหรปับตรดหนต้าวจีซทาและประทปับตราเขต้า-ออก อยทางนต้อย 3 
หนต้าเตป็ม หากมจีหนปังสมือเดรนทางเลทมเกทาทจีรมจีวจีซทาจจีน ใหต้แนบมาดต้วย
 รสูปถทายสจี ขนาด   2      นรตว    48x33   มม  .   จสานวน   2   รสูป พมืตนหลปังสจีขาว หนต้า
ตรง ไมทยร ตม หต้ามใสทแวทน (ถสู่ายไมสู่เกดิน 6 เดดือนและเปป็นรดปทจีรถสู่ายจากรร้าน
เทสู่านวัลี้น)
 หลปักฐานสทวนตปัว – สสาเนาทะเบจียนบต้าน, สสาเนาบปัตรประชาชน, สสาเนา
ทะเบจียนสมรส, ใบหยทาหรมือใบมรณะบปัตร (กรณจีคสูทสมรสเสจียชจีวรต), สสาเนา
ใบเปลจีรยนชมืรอ-สกจุล (ถต้ามจี)
 กรณจีเปป็นเดป็ก อายจุ 6-18 ปจี ใชต้ สดตดิบวัตร (สกาเนา) และสสาเนาบปัตรประชาชนของบรดามารดาอายจุตสรากวทา 6 ปจี ใชต้ สดตดิบวัตร
(สกาเนา) และแปลเปป็นภาษาอวังกฤษ โดยสามารถดาวนคโหลดแบบฟอรคมไดต้ทจีร http://www.consular.go.th/ และสสาเนาบปัตร
ประชาชนของบรดามารดา
 เดป็กอายจุตสรากวทา   18   ปจี ไมทไดต้เดรนทางพรต้อมบรดามารดาหรมือคนใดคนหนซรง ตต้องทสาหนปังสมือยรนยอมใหต้เดรนทางไปตทางประเทศ 
จากอสาเภอหรมือเขตทจีรททานอยสูท
 กรณจีทสางานเกจีรยวกปับสมืรอตทางๆเชทน สถานจีวรทยจุ สถานจีโทรทปัศนค สมืรอโฆษณาตทางๆ ททานตต้องเตรจียมหนปังสมือรปับรองการทสางาน
โดยระบจุ ชมืรอ ตสาแหนทง เงรนเดมือน และระบจุเนมืตอหาวทาททานจะไปททองเทจีรยวในประเทศจจีนเททานปัตน และททานจะไมทไปเผยแพรทสมืรอหรมือ
โฆษณาตทางๆ โดยททานจะทสาตามกฎอยทางเครทงครปัด เปป็นภาษาอปังกฤษ
 กรณจีเปป็นสาวประเภทสอง (ลปักษณะการแตทงกายเปป็นสตรจี) ตต้องใชต้หนปังสมือรปับรองการทสางาน และสมจุดบปัญชจีเงรนฝากตปัวจรรง 
เททานปัตน และอยสูทในประเทศจจีนไดต้ไมทเกรน 7 วปัน ททานตต้องไปโชวคตปัว ณ ศสูนยคยมืรนวจีซทาดต้วยตนเอง
 กรณจีเปป็น พระภรกษจุ ไมทรปับยมืรนวจีซทา
 ผสูต้ทจีรประสงคคใชต้ หนวังสดือเดดินทางราชการ หรดือใชร้บวัตร     APEC ในการเดรนทาง ไมทตต้องทสาวจีซทาจจีน แตทททานจะตต้องรปับผรดชอบ
ในการขออนจุญาตเขต้า-ออกประเทศดต้วยตนเอง
 บรรษปัทฯ รปับยมืรนวจีซทาใหต้ชาวตทางชาตรทจีรทสางานในประเทศไทยเททานปัตน (ลดกคร้าตร้องโชวร์ตวัวทจีรสถานทดต) โดยครดคทาบรรการเพรรม 
500-800 บาท เอกสารทจีรตต้องใชต้ยมืรน ดปังนจีต  สมจุดบปัญชจีธนาคารประเภทออมทรปัพยคยต้อนหลปัง 6 เดมือน มจีเงรนขปัตนตสรา 50,000 บาท
 บรรษปัทฯ ไมสู่รวับยดืรนวจีซสู่าใหร้หนวังสดือเดดินทางตสู่างดร้าว (เลสู่มสจีเหลดือง) ผสูต้เดรนทางตต้องไปดสาเนรนการขอวจีซทาเขต้าประเทศจจีนดต้วย
ตนเองทจีรสถานฑสูต
 กรณจียดืรนวจีซสู่าดสู่วน (ใชต้เวลาดสาเนรนการ 2- 3 วปันทสาการ) มจีคทาใชต้จทายเพรรม ททานละ 1,400 บาท

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


หมายเหตถ
 ผสูต้ยมืรนขอวจีซทาตต้องใหต้ขต้อมสูลเทป็จจรรงกปับสถานทสูต (สถานทสูตมจีการโทรศปัพทคสจุทมตรวจ) การบรดเบมือนขต้อมสูลประการใดกป็ตาม 

อาจถสูกระงปับการออกวจีซทา และถซงแมต้วทาททานจะถสูกปฏรเสธวจีซทา สถานทสูตไมทคมืนคทาธรรมเนจียมทจีรไดต้ชสาระไปแลต้วและหาก
ตต้องการขอยมืรนคสารต้องใหมท กป็ตต้องชสาระคทาธรรมเนจียมใหมททจุกครปัต ง

 หากททานถสูกปฏรเสธวจีซทาจากสถานฑสูต ไมทวทาดต้วยเหตจุผลใดกป็ตามซซรงสถานฑสูตไดต้พรจารณาแลต้ว ทางบรรษปัทฯ ถมือวทาททานตต้อง
ยกเลรกการเดรนทางโดยปรรยาย และจะถสูกหปักเงรนตามเงมืรอนไขการยกเลรกดต้านบน

 แผนกวจีซสู่าไมสู่รวับยดืรนวจีซสู่าประเภทอดืรน นอกจากเขร้าออก 1 ครวัลี้ง เทสู่านวัลี้น ยกเวร้นกรณจีทจีรลดกคร้ามจีทรดิปเดดินทางตสู่อกวับทางบ
รดิษวัทฯจถึงจะทกาการยดืรนวจีซสู่าประเภทอดืรนใหร้

 โปรดทกาความเขร้าใจวสู่าสถานทดตจจีนอยดสู่ในระหวสู่างจวัดระเบจียบการยดืรนวจีซสู่าใหมสู่ การเรจียกขอเอกสารเพดิรมเตดิมหรดือเปลจีรยน
ระเบจียบการยดืรนเอกสาร เปป็นเอกสดิทธดิธิ์ของสถานทดต ซถึรงบางครวัลี้งบรดิษวัททวัวรร์ไมสู่ทราบลสู่วงหนร้า

สถานททูตจะรรับพพิจารณาเฉพาะทท่านททที่มทเอกสารพรร้อม และมทความประสงคค์ททที่จะเดพินทางไปทท่องเททที่ยวยรังประเทศททที่ระบบุเทท่านรันั้น
การปฏพิเสธวทซท่า อรันเนนที่องมาจากหลรักฐานในการขอยนที่นวทซท่าปลอมหรนอผพิดวรัตถบุประสงคค์ในการยนที่นขอวทซท่าทท่องเททที่ยว

ทางบรพิษรัทฯ ขอสงวนสพิทธพิธในการคนนเงพิน

หนวังสดือเดดินทางตสู่างชาตดิ
 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

สถานทดตจจีนไมสู่รวับยดืรนวจีซสู่า ในกรณจี ดวังนจีลี้
 ชมืรอเปป็นชาย แตทสทงรสูปถทายทจีรดสูเปป็นหญรง ไวต้ผมยาว แตทงหนต้า ทาปาก

 รสูปถทายอายจุเกรน 6 เดมือน หรมือเปป็นรสูปทจีรไมทไดต้มาตรฐาน ไมทไดต้ถทายจากรต้าน ยมืนเอจียง

หมายเหตถ ตวัลี้งแตสู่ ววันทจีร   25   กวันยายน   2558   เปป็นตร้นไป ทางสถานทถตจจีน ไดร้มจีการปรวับเปลจีรยนระบบการ
ยดืรนวจีซสู่าโดยสามารถยดืรนเอกสารขอวจีซสู่าผสู่านตวัวแทน   Chiness Visa Application Service Center   และ
ไดร้มจีการปรวับเปลจีรยน คสู่าวจีซสู่าและคสู่าบรดิการ ทวัลี้งนจีลี้ สามารถดดขร้อมถลเพดิรมเตดิมไดร้ทจีร 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/
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ขร้อมดล  และรายละเอจียด  สกาหรวับการยดืรนขอวจีซสู่าประเทศจจีน
** กรถณากรอกขร้อมดลทวัลี้งหมดใหร้ครบถร้วน เพดืรอประโยชนร์ในการขอวจีซสู่า **

กรถณากรอกดร้วยภาษาอวังกฤษ (ตวัวพดิมพร์ใหญสู่)
 ชดืรอ-นามสกถล (สะกดตรงกปับหนปังสมือเดรนทาง)  

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

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

ทจีรอยดสู่ตามทะเบจียนบร้าน  ENG........................................................................................................................................................
รหวัสไปรษณจียร์................................ โทรศวัพทร์บร้าน......................................................มดือถดือ........................................................
ทจีรอยดสู่ทจีรสามารถตดิดตสู่อไดร้ ENG (กรณจีไมทตรงตามทะเบจียนบต้าน)....................................................................................................
รหวัสไปรษณจียร์................................ เบอรร์โทรศวัพทร์.............................................. เบอรร์มดือถดือ.....................................................
ชดืรอสถานทจีรทกางาน   /   สถานศถึกษา ENG........................................................................ตกาแหนสู่งงาน.............................................
ทจีรอยดสู่สถานทจีรทกางาน     /   สถานศถึกษา ENG......................................................................................................................................
รหวัสไปรษณจียร์ ...............................................โทรศวัพทร์................................................................

(กรถณาแจร้งเบอรร์ทจีรสามารถตดิดตสู่อไดร้โดยสะดวก เนดืรองจากทางสถานทดตจะมจีการโทรเชป็คขร้อมดลโดยตรงกวับทสู่าน)
ใครเปป็นผดร้ออกคสู่าใชร้จสู่ายในการเดดินทางใหร้ทสู่าน
□  ออกคทาใชต้จทายเอง □  ผสูต้ปกครองออกคทาใชต้จทายใหต้ □  อมืรนๆ (โปรดระบจุ) ............................................................
ทสู่านมจีประกวันสถขภาพครอบคลถมในการไปจจีนหรดือไมสู่ □  มจี □ ไมทมจี
ถต้ามจี กรจุณาระบจุชมืรอบรรษปัทประกปัน ...............................................................................................................................................
ทสู่านเคยเดดินทางเขร้าประเทศจจีนมากสู่อนหรดือไมสู่ □  เคย □  ไมทเคย
ถต้าเคย กรจุณาระบจุวปันทจีร..................................................สถานทจีร...........................................วปัตถจุประสงคค..................................
ภายใน 1 ปจี ทสู่านเคยเดดินทางไปประเทศอดืรนหรดือไมสู่ □ เคย □  ไมทเคย
ถต้าเคย กรจุณาระบจุวปันทจีร................................................ประเทศ.............................................วปัตถจุประสงคค..................................
รายชดืรอสมาชดิกในครอบครวัว พรร้อมระบถความสวัมพวันธร์  :
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ...............................
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................      

ชมืรอผสูต้ตรดตทอ (กรณจีฉจุกเฉรน) .......................................................................... เบอรคโทรศปัพทค...................................................
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