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 เดดินทางเดดือน : พฤษภาคม – มดิถถนายน 2560

WONDERFUL CHINA
กกาแพงเมดืองจจีน - พระราชววังกกกู้กง - ระเบจียงแกกู้วสดือหลดินเซจีซี่ย

5 ววัน  4  คดืน

  ไฮไลทท
 WonderfulPackage ชวนคถณบดินลวัดฟกู้าสกสู่แดนมวังกร ดกู้วยสายการบดินคาเธสู่รท แปซดิฟดิก 
 พดิชดิตกกาแพงเมดืองจจีน 1 ใน 7 สดิซี่งมหวัศจรรยทของโลก บนความยาวหมดืซี่นลจีลี้ ทจีซี่ทกู้าคถณกกู้าวไปใหกู้ถถึง
 เสจียวกสู่อนใครทจีซี่ระเบจียงทางเดดินกระจกใสทจีซี่มจีพดืลี้นทจีซี่มากทจีซี่สถดในโลก  ณ จถดชมวดิวในหถบเขาสดือหลดินเซจีซี่ย  
 เทจีซี่ยวชมพระราชววังตกู้องหกู้ามทจีซี่รวมประววัตดิศาสตรทอวันยาวนานของชาวจจีนไวกู้ทจีซี่นจีซี่และชมความยดิงใหญสู่ของจตถรวัสเทจียนอวันเหมดิน
 ชมความยดิซี่งใหญสู่ของพระราชววังฤดกรกู้อน สถานทจีซี่ตากอากาศในยถครถสู่งเรดืองของพระนางซกสจีไทเฮา
 ชกู้อปปดิลี้งกวันใหกู้จถใจทจีซี่ หววังฝกจดิซี่ง  ตลาดรวัสเซจีย  ยดิซี่งซดืลี้อเยอะยดิซี่งถกก ทวัลี้งเสดืลี้อผกู้า  กระเปป๋า  รองเทกู้า ฯลฯ
 อถึลี้ง..ทถึซี่ง..เสจียว..กวับสถดยอดโชวทระดวับแนวหนกู้าของเมดืองจจีน..กายกรรมปวักกดิซี่ง
 อดิซี่มอรสู่อยกวับเมนกพดิเศษมากมาย  เปป็ดปวักกดิซี่ง  สถกจีลี้มองโกล  บถฟเฟสู่ตทโกเดนททจากวัวรท ฯลฯ

ราคา

บาท/ททาน

18,999.-



ววันแรก      ทสู่าอากาศยานนานาชาตดิสถวรรณภกมดิ - ปวักกดิซี่ง 
08.30 น. พรกู้อมกวันทจีซี่ทสู่าอากาศยานนานาชาตดิสถวรรณภกมดิ อาคารผกกู้โดยสารขาออก ชวัลี้น 4 เคาเตอรท M ประตก 5 สายการบดิน

คาเธสู่ยท แปซดิฟดิค  พบเจกู้าหนกู้าทจีซี่ คอยใหกู้การตกู้อนรวับและอกานวยความสะดวกกสู่อนขถึลี้นเครดืซี่อง
11.05 น เหดินฟกู้าสกสู่มหานครปวักกดิซี่ง โดยสายการบดิน คาเธสู่ยท แปซดิฟดิค  เทจีซี่ยวบดินทจีซี่   CX     750
หมายเหตถ :   เวลาเดดินทางอาจมจีการเปลจีซี่ยนแปลงเลป็กนกู้อยตามไฟลททบดิน ณ ววันเดดินทางนวัลี้น  สามารถสอบถามไดกู้กวับเซลลท
15.00 น.        เดดินทางสกสู่มหานครปวักกดิซี่ง แวะเปลจีซี่ยนเครดืซี่องทจีซี่สนามบดินฮสู่องกง
16.30 น.    ออกเดดินทางสกสู่นครปวักกดิซี่ง สาธารณรวัฐประชาชนจจีน โดยสายการบดิน คาเธสู่ยท แปซดิฟดิค  เทจีซี่ยวบดินทจีซี่    CX   312

 พวักทจีซี่   SOLUXE WINTER LESS HOTEL  หรดือเทจียบเทสู่า 4 *

ววันทจีซี่สอง        จวัตถรวัสเทจียนอวันเหมดิน - พระราชววังกกกู้กง – ถนนโบราณเฉจียนเหมดิน - รกู้านชา -  กายกรรมปวักกดิซี่ง 

เชกู้า  รวับประทานอาหารเชกู้า ณ ภวัตตาคาร
จากนนนนพาททุกททานเททที่ยวชม จวัตถรวัสเทจียนอวันเหมดิน (ความหมายประตตูของสนนตติภาพอยทางสวรรคค) เปป็นจนตทุรนสททที่
ใหญทททที่สทุดในโลก มทความยาวตนนงแตททติศเหนนือจรดทติศใตต้ 880 เมตร ทติศตะวนนออกจรดทติศตะวนนตก 500 เมตร
พนืนนททที่ทนนงสตินน 440,000 ตารางเมตร สามารถจทุประชากรไดต้ถถึง 1,000,000 คน ปนจจทุบนนจนตทุรนสเททยนอนนเหมตินนนบ
เปป็นจนตทุรนสใจกลางเมนืองททที่ใหญทททที่สทุดในโลก สนญลนกษณคของประเทศจทนใหมทซถึที่งเปป็นสถานททที่จนดพติธทฉลองเนนืที่องใน
โอกาสสสาคนญตทางๆซถึที่งบรติเวณนนนนยนงเปป็นททที่ตนนงของ อนถสาวรจียทวจีรชนศาลาประชาคม จนตทุรนสเททยนอนนเหมตินลต้อม
รอบดต้วยสถาปนตยกรรมททที่มทความสสาคนญ ไดต้แกท หอประตตูเททยนอนนเหมตินททที่ตนนงอยตูททางทติศเหนนือสทุดของจนตทุรนส ธง
แดงดาว 5 ดวงผนืนใหญทโบกสะบนดอยตูทเหนนือเสาธงกลางจนตทุรนส  จากนนนนเททที่ยวชม พระราชววังตกู้องหกู้าม   THE
FORBIDDEN CITY สรต้างขถึน นในสมนยจนกรพรรดติหยทงเลทอแหทงราชวงศคหมติง เปป็นทนน งบต้านและชทวติตของ
จนกรพรรดติในราชวงศคหมติงและชติงรวมทนนงสตินน 24 พระองคค พระราชวนงเกทาแกทททที่มทประวนตติศาสตรคยาวนานกวทา 500
ปท มทชนืที่อในภาษาจทนวทา ‘กตู ต้กง’ หมายถถึงพระราชวนงเดติม มทชนืที่อเรทยกอทกอยทางหนถึที่งวทา ‘จดืซี่อจดิลี้นเฉดิง’ ซถึซี่งแปลวสู่า
‘พระราชววังตกู้องหกู้าม’ เหตทุททที่เรทยกพระราชวนงตต้องหต้าม เนนืที่องมาจากชาวจทนถนือคตติในการสรต้างวนงว ทา จนกรพรรดติ
เปรทยบเสมนือนบทุตรแหทงสวรรคค ดนงนนนนวนงของบทุตรแหทงสวรรคคจถึงตต้องเปป็น ‘ททที่ตต้องหต้าม’ คนธรรมดาสามนญไมท
สามารถลทวงลสนาเขต้าไปไดต้ โบราณสถานแหทงนทน เปป็นสติที่งกทอสรต้างทรงคทุณคทาทางประวนตติศาสตรคททที่สรต้างขถึนนบนพนืนนททที่
720,000 ตารางเมตร นสาททานชมอาคารเครนืที่องไมต้ททที่ประกอบดต้วยหต้องตทางๆ ถถึง 9,999 หต้อง ชมตสาหนนกวทาราชการ
พระตสาหนนกชนนนใน หต้องบรรทมของจนกรพรรดติด  และหต้องวทาราชการหลนงมตูทลทที่ไมต้ไผทของพระนางซตูสทไทท  

เทจีซี่ยง  รวับประทานอาหารกลางววัน  ณ ภวัตตาคาร
บสู่าย นสาททานชต้อปปติน งกนนตทอ ณ ถนนโบราณเฉจียนเหมดิน เปป็นถนนเสต้นตรงยาว 845 เมตร กวต้าง 21 เมตร สองขต้างทาง

เตป็มไปดต้วยอาคารรตูปทรงโบราณ 2 สองชนนน ททที่เปป็นสถาปนตยกรรมจทนโบราณผสมตะวนนตก ซถึที่งทนน งหมดถตูก
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ดนดแปลงใหต้เปป็นรต้านคต้า รต้านอาหาร เบเกอรทที่ ชป็อปแบรนดคเนมชนืที่อดนง   จากนนนนพาททานเดตินทางสตูท   รกู้านชา อนนลนืที่อ
ชนืที่อททที่มทชนืที่อเสทยงของเมนืองจทนใหต้ททานชติมชาหลากหลายรสตามอนธยาศนย

คกซี่า                 รวับประทานอาหารคกซี่า ณ ภวัตตาคาร **มดืลี้อพดิเศษ เปป็ดปวักกดิซี่ง**  
จากนนนนนสาททานชม กายกรรมปวักกดิซี่ง ททานจะไดต้ชมกายกรรมตต้นฉบนบ ดน ที่งเดติมแบบจทน แสนอลนงการทนนงแสงสท
ตระการตา
 พวักทจีซี่   SOLUXE WINTER LESS HOTEL  หรดือเทจียบเทสู่า 4 **

ววันทจีซี่สาม       รกู้านนวดฝสู่าเทกู้า – ผดิงกกสู่ - ระเบจียงกระจก - ปสู่าหดินสดือหลดินเซจีซี่ย 

เชกู้า  รวับประทานอาหารเชกู้า ณ โรงแรมทจีซี่พวัก
  หลนงอาหารนสาททานไปผทอนคลายความเมนืที่อยลต้าดต้วยการ นวดฝสู่าเทกู้า เปป็นการแชทเทต้าดต้วยยาสมทุนไพรจทน และ
นวดผทอนคลายททที่ ศตูนยควติจนยทางการแพทยคแผนโบราณ ฟนงเรนืที่องราวเกทที่ยวกนบการแพทยคโบราณตนนงแตทอดทตถถึง
ปนจจทุบนนการสทงเสรติมการใชต้สมทุนไพรจทนททที่มทมานานนนบพนนปทพรต้อมรนบฟนงกาวตินติจฉนยโรคโดยแพทยคผตูต้เชทที่ยวชาญ
นสาททานเดตินทางไป ชมระเบจียงแกกู้วสดือหลดินเซจีซี่ย สทุดเสทยวททที่อสาเภอผติงกตูท ตนน งอยตูททางทติศตะวนนออกเฉทยงเหนนือ
ชานเมนืองปนกกติที่ง พนืนนททที่สทวนใหญทของผติงกตูทเปป็นภตูเขาและหทุบเขา ผลติตภนณฑคทต้องถติที่นททที่มทชนืที่อเสทยงไดต้แกทผลผลติตจาก
ผลไมต้นานาชนติด เชทน ลตูกทต้อ แอปรติคอดแตงโม ฯลฯ มทจทุดชมวติวธรรมชาตติ มทตต้นไมต้เขทยวชอทุทม อากาศบรติสทุทธติด
และมทปทาหตินแปลกครอบคลทุมพนืนนททที่ 12 ตารางกติโลเมตร (เดตินทางประมาณ 2 ชนที่วโมง)  

เทจีซี่ยง  รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร
บสู่าย นสาชม ระเบจียงกระจกใสทจีซี่มจีพดืลี้นทจีซี่มากทจีซี่สถดในโลก ระเบทยงทางเดตินกระจกททที่จทุดชมวติวในหทุบเขาสนือหลตินเซทที่ย เขต

ผติงกตูท ไดต้เปติดตนวอยทางเปป็นทางการ ในวนนททที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ระเบทยงกระจกกลางอากาศนทน  มทโครงสรต้างทสา
จากโลหะผสมไทเทเนทยม มทพนืนนททที่ยนืที่นออกมาจากหนต้าผาถถึง 32.8 เมตร และยาวกวทาสะพานกระจกททที่แกรนดคแคน
ยอนในสหรนฐอเมรติกาถถึง 11.4 เมตร***หากฝนตก ลมแรงเจกู้าหนกู้าทจีซี่ทกู้องถดิซี่นอาจไมสู่อนถญาตใหกู้นวักทสู่องเทจีซี่ยวเดดิน
ชมวดิวทจีซี่ระเบจียง อวันเนดืซี่องมาจากเพดืซี่อความปลอดภวัย *** นสาททานนนที่งกระเชต้าสตูท  ปสู่าหดินสดือหลดินเซจีซี่ย  (The Gorge of
Stone Forest) มทพนืนนททที่12 ตารางกติโลเมตรเปป็นแหลทงททองเททที่ยวหลนกของ Huangsongyu Geopark ประกอบดต้วย
ภตูเขาตนนงตรงและสตูงชนนมทลนกษณะเหมนือนปทาหติน โดยแบทงออกเปป็นสองสทวน คนือปทาหตินตะวนนออก และปทาหตินทติศ
ตะวนนตก มทวติวทติวทนศนคของปทาหตินงดงามเมนืที่อมองดตูจากระยะไกล แตทเมนืที่อพติศดตูใกลต้ๆ ปทาหตินกป็มทรตูปลนกษณคททที่แปลก
ตานทาแปลกใจเชทนกนน ตามหนต้าผาสตูงททที่ซอกหตินลถึกตต้นสนไซเปรสจะเกาะเกทที่ยวราก แขวนตต้นและกติที่งใบสวยงาม
ประดนบอยตูททน ที่วไป จากนนนนนสาททานเดตินทางกลนบสตูทตนว เมดืองปวักกดิซี่ง

คกซี่า                  รวับประทานอาหารคกซี่า ณ ภวัตตาคาร
 พวักทจีซี่   SOLUXE WINTER LESS HOTEL  หรดือเทจียบเทสู่า 4 *

ววันทจีซี่สจีซี่          พระราชววังฤดกรกู้าน – รกู้านไขสู่มถก - กกาแพงเมดืองจจีนดสู่านจวจียงกวน -  รกู้านผกู้าไหม – บวัวหดิมะ - หววังฝกจดิซี่ง
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เชกู้า                รวับประทานอาหารเชกู้า ณ โรงแรมทจีซี่พวัก
นสาททานสตูท พระราชววังฤดกรกู้อน ของพระนางซตูสทไทเฮา “อทน เหอหยวน ”  อทุทยานททที่ใหญทททที่สทุดของประเทศจทน สรต้าง
ขถึนนเมนืที่อประมาณ 800 ปทกทอนอทุทยานแหทงนทน เปป็นททที่ประทนบของพระนางซตูสทไทเฮาสมนยยนงมทชทวติตอยตู ท  "พระราชวนง
ฤดตูรต้อน" จถึงเปรทยบเสมนือนเปป็นศตูนยคบนญชาการของพระนาง ทนนงยนงเปป็นคทุกคทุมขนงพระจนกรพรรดติกวางสตู หลนงจากททที่
จนกรพรรดติกวางสตู ไมทเชนืที่อฟนงคสาสนที่งของพระนาง ทสาการปฏติรตูปจทนตามขต้อเสนอของ คนงอติ ที่วหวทุย ปนจจทุบนนททที่คทุมขนง
จนกรพรรดติกวางสตู และพระมเหสท ททที่เรทยกวทา "หอหยก" กป็ยนงถตูกบตูรณะไวต้ใหต้นนกททองเททที่ยวชมอยตูท ภายในพระราชวนง
ฤดตูรต้อน ตติดๆ กนบ ระเบจียงยาว   (Long Corridor)   ทจีซี่ยาวกวสู่า   728   เมตร ระเบทยงยาวนทน ไมทเพทยงขถึนนชนืที่อวทา ยาว แตทยนง
ขถึนนชนืที่อในฐานะของความวติจติตรทางศติลปะ เนนืที่องจาก บรรจทุไปดต้วยภาพวาดกว ทา 4,000 ภาพ ทนน งภาพดอกไมต้
ตต้นไมต้ สติที่งปลตูกสรต้างในวรรณกรรม เรนืที่องราวในวรรณคดทมากมาย เชทน ไซอติอว โดยทนนง 4,000 ภาพนนนนไมทไดต้เปป็น
ภาพททที่วาดขถึนนอยทางสนที่วๆ เพราะ แตทละภาพนนนนมทเรนืที่องราวในตนเองทนนงสตินน ชมความงามของทะเลสาปจสาลอง
คทุนหมติงททที่ขทุดขถึนนดต้วยแรงงานคนลต้วน จากนนนนนสาททานแวะเลนือกซนืนอ ไขสู่มถก ครทมไขทมทุกบสารทุงผติว ททที่ทสาจากไขทมทุกนสนา
จนืดททที่เพาะเลทนยงในทะเลสาบ        

เทจีซี่ยง  รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร **อดิซี่มอรสู่อยกวับเมนกอาหารสถกจีลี้มองโกล **
บสู่าย นสาททานเดตินทางสตูท  กกาแพงเมดืองจจีนดสู่านจวจียงกวน ซถึที่งเปป็น 1 ใน 7 สติที่งมหนศจรรยคของโลก มทความยาวถถึง 12,700 ลทน

(ประมาณ 6,000 กติโลเมตร) สรต้างขถึนนดต้วยแรงงานของคนนนบหมนืที่นคน สรต้างขถึนนครนน งแรกเมนืที่อประมาณกวทา 2000
ปทกทอน โดยจนกรพรรดติด จติอนซท ผตูต้รวบรวมประเทศจทนใหต้เปป็นปถึกแผทน ตนวกสาแพงสตูงราว 7 เมตร กวต้าง 6 เมตร วทากนน
วทาถต้านสาวนสดทุททที่ใชต้กทอสรต้างกสาแพงแหทงนทนมาสรต้างกสาแพงททที่มทความหนา 1 เมตร สตูง 5 เมตร จะไดต้ก สาแพงททที่มทความ
ยาวรอบโลก จากความยาวมากดนงกลทาวนทน เอง ก สาแพงนทน จถึงไดต้รนบการขนานนาม อทกดต้วยวทา “ ก สาแพงหมนืที่นลทน  ”
...ใหต้ททานไดต้สนมผนส  ตสานานแหทงความรนก 1 ใน 4 ของเมนืองจทน เกทที่ยวกนบกสาแพงเมนืองจทนเมตินงเจทยงหนทที่  นสาททานแวะ
ชมโรงงานผลติต ผกู้าไหม ของจทน ชมวติธทการนสาเสต้นไหมออกมาผลติตเปป็นสตินคต้าทนนงใชต้เครนืที่องจนกร และแรงงานคน
ชมการดถึงใยไหมรนงแฝด เพนืที่อมาทสาใสต้นวมผต้าหทมไหม ซถึที่งเหมาะกนบการซนืนอเปป็นทนนงของฝากและใชต้เอง   จากนนนน
เลนือกซนืนอยาสมทุนไพรและครทมยาททที่มทชนืที่อเสทยงททที่สทุดของรนฐบาลจทน ไดต้แกท เปสู่าฟกสู่หลดิง หรดือ บวัวหดิมะ             

  คกซี่า          รวับประทานอาหารคกซี่า ณ ภวัตตาคาร  
จากนนนนพาททุกททาน ชกู้อปปดิลี้งหววังฟกสู่จดิซี่ง  ซถึที่งเปป็นททที่ชต้อปปติน งททที่ใหญทททที่สทุดในเมนืองปนกกติที่ง เปป็นถนนเสต้นยาวๆ สสาหรนบคน
เดตินหต้ามรถททุกชนติดวติที่งผทาน มทหต้างสรรพสตินคต้า พลาซทา และรต้านคต้านต้อยใหญทเรทยงรายสองขต้างถนน รวมทนนงรต้าน
อาหาร รต้านกาแฟ และรต้านหนนงสนือ ครบครนน พาททานจนบจทายกนนอยทางเพลติดเพลตินอยทางยติที่ง สทวนใหญทเปป็นรต้านคต้า
แบรนดคเนมราคาตายตนวตทอรองไมทไดต้ และยนงมทรต้านกติกฟชต้อป ราคายทอมเยาใหต้เลนือกซนืนอ นอกจากนทน  บรติเวณใกลต้
เคทยงยนงมทถนนอาหารนานาชาตติ ซถึที่งนทาชมแตทเปป็นสนตวคแปลกๆ ททที่ไมทถตูกปากคนไทยเททาไหรท ใหต้ททานไดต้อติสระถทาย
รตูป ชต้อปปติน ง ชมวติว ตามอนธยาศนย 

  พวักทจีซี่   SOLUXE WINTER LESS HOTEL  หรดือเทจียบเทสู่า 4 **
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ววันทจีซี่หกู้า           รกู้านหยก - ตลาดรวัสเซจีย - ปวักกดิซี่ง - กรถงเทพฯ

เชกู้า  รวับประทานอาหารเชกู้า ณ โรงแรมทจีซี่พวัก
นสาททานชม “โรงงานผลดิตหยก”  ททที่ขถึนนชนืที่อของชาวจทน ททที่มทความเชนืที่อวทา มทหยกไวต้เปป็นสติที่งททที่ใหต้ความคทุต้มครอง
นสาททานชต้อปปติน งกนนตทอ ณ  ตลาดรวัสเซจีย เลนือกซนืนอสตินคต้า Brandname กต้อปปติน  อาทติ เสนืนอผต้า, กระเปป๋า, รองเทต้าหนนง
มทยทที่หต้อชนืที่อดนงมากมาย และราคาถตูกกวทาเมนืองไทยอยทางคาดไมทถถึง   ไดต้เวลาสมควรนสาททานเดตินทางสตูทสนามบติน

เทจีซี่ยง        รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร
16.30 น.         นกาทสู่านเหดินฟกู้าสกสู่กร ถงเทพฯ ดกู้วยสายการบดิน  คาเธสู่ยท  แปซดิฟดิค  เทจีซี่ยวบดินทจีซี่    CX   331
20.15 น.          เดดินทางถถึงสนามบดินฮสู่องกง  แวะเปลจีซี่ยนเครดืซี่องเพดืซี่อเดดินทางกลวับกรถงเทพฯ
                        (  มจีเวลาใหกู้ทถกทสู่านอดิสระสามารถชกู้อปปดิลี้งในสนามบดินฮสู่องกง )

22.20 น.           เหดินฟกู้าสกสู่กร ถงเทพฯดกู้วยสายการบดิน  คาเธสู่ยท  แปซดิฟดิค  เทจีซี่ยวบดินทจีซี่    CX 709
         หมายเหตถ :เวลาเดดินทางอาจมจีการเปลจีซี่ยนแปลงเลป็กนกู้อยตามไฟลททบดิน ณววันเดดินทางนวัลี้น  สามารถสอบถามไดกู้กวับเซลลท

00.10 น.    เดดินทางถถึงสนามบดินสถวรรณภกมดิกรถงเทพ ฯ โดยสววัสดดิภาพ
                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/

ขกู้อควรควรทราบ : 
 การเดดินทางไปทสู่องเทจีซี่ยวในเมดืองจจีนทถกเมดือง จะมจีการประชาสวัมพวันธทสดินคกู้าพดืลี้นเมดืองใหกู้นวักทสู่องเทจีซี่ยวทวัซี่วไปไดกู้รกกู้จวัก คดือ              

นวดฝสู่าเทกู้า, หยก, ชา, ผกู้าไหม,บวัวหดิมะ,  ไขสู่มถก ซถึซี่งจกาเปป็นตกู้องใสสู่ไวกู้ในรายการทวัวรท เพราะมจีผลกวับราคาทวัวรท จถึงขอเรจียนใหกู้กวับ
นวักทสู่องเทจีซี่ยวทราบวสู่า รกู้านทถกรกู้านทจีซี่ใสสู่ในรายการทวัวรท จกาเปป็นตกู้องรบกวนทถกทสู่านแวะชม ซดืลี้อหรดือไมสู่ซดืลี้อขถึลี้นอยกสู่กวับความพอใจ
ของลกกคกู้าเปป็นหลวัก ไมสู่มจีการบวังควับใดๆ ทวัลี้งสดิลี้น  บรดิษวัทไมสู่มจีสสู่วนไดกู้เสจียในการขายสดินคกู้าจากรกู้านชกู้อปปดิลี้งขถึลี้นอยกสู่กวับความพถึง
พอใจของลกกคกู้าเปป็นหลวัก  สดินคกู้าทถกชดิลี้นไมสู่สามารถแลกเปลจีซี่ยนหรดือคดืนไดกู้ 

 สกาหรวับทสู่านทจีซี่ตกู้องออกตวัตั๋วภายในประเทศ (เครดืซี่องบดิน, รถทวัวรท, รถไฟ) กรถณาสอบถามเจกู้าหนกู้าทจีซี่ฝสู่ายขายกสู่อนทกาการออกตวัตั๋ว 
เนดืซี่องจากสายการบดินอาจมจีการปรวับเปลจีซี่ยนไฟลทหรดือเวลาบดิน โดยไมสู่ไดกู้แจกู้งใหกู้ทราบลสู่วงหนกู้า

กกาหนดววันเดดินทาง

กกาหนดการเดดินทาง ผกกู้ใหญสู่ เดป็กอายถตกซี่ากวสู่า 18 ปจี
มจีเตจียงและไมสู่มจีเตจียง พวักเดจีซี่ยว

11 – 15 พฤษภาคม 2560 18,999 21,999 3,500
24 – 28 พฤษภาคม 2560 18,999 21,999 3,500
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08 – 12 มดิถถนายน 2560 18,999 21,999 3,500
24 – 28 มดิถถนายน 2560 18,999 21,999 3,500

  หมายเหตถ:  โปรแกรมนจีลี้เปป็นราคาโปรโมชวัซี่นเดดินทางโดยมจีหวัวหนกู้าทวัวรท  จะเรดิซี่มตกู้นออกเดดินทางทจีซี่  15 คนขถึลี้นไป มจีไกดท
ทกู้องถดิซี่นพกดภาษาไทยรอรวับทจีซี่ปวักกดิซี่ง  

อวัตรานจีลี้รวม
คทาตน อวเครนืที่องบตินไป–กลนบ ชนนนประหยนด (เดตินทางไปกลนบพรต้อมกรทุรุ๊ปเททานนนน) เสต้นทางและสายการบตินตามระบทุในรายการ
คทาภาษทสนามบติน และคทาภาษทนสนามนนตามรายการทนวรค
คทารถปรนบอากาศนสาเททที่ยวตามระบทุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขนบรถ (กฎหมายไมทอนทุญาตใหต้คนขนบรถเกติน 12 ช.ม. / วนน)
คทาเขต้าชมสถานททที่ตทางๆ ตามททที่ระบทุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถคนืนเปป็นเงตินไดต้ เนนืที่องจากบรติษนทฯ ตต้องจองและซนืนอตน อวลทวงหนต้า)
โรงแรมตามระบทุ หรนือเททยบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า
คทาอาหารตามททที่ระบทุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลตินมลองอาหารพนืนนเมนืองของแตทละประเทศ
คทาธรรมเนทยมวทซทาเขต้าประเทศจทน แบบปกตติ 1,500 บาท (ใชต้เวลาดสาเนตินการ 5-7 วนนทสาการ)
คทาหนวหนต้าทนวรค คอยดตูแลและอสานวยความสะดวกตลอดการเดตินทางจสานวน 1 ททาน 
คทานสนาหนนกกระเปป๋าสนมภาระททที่โหลดลงใตต้ทต้องเครนืที่อง สายการบตินอนทุญาตททานละ 1 ใบ นสนาหนนกไมทเกติน 30 กก.
คทาประกนนอทุบนตติเหตทุในการเดตินทาง คทุต้มครองวงเงตินททานละ 1 ลต้านบาท ของบรติษนท MSIG ประกนนภนย (เงนืที่อนไขตามกรมธรรมค)

อวัตรานจีลี้ไมสู่รวม
คทาดสาเนตินการทสาหนนงสนือเดตินทาง หรนือคทาธรรมเนทยมในการยนืที่นใบอนทุญาตเขต้า-ออกเมนืองสสาหรนบคนตทางดต้าว
คทาใชต้จทายสทวนตนว อาทติ คทาโทรศนพทค, คทาซนกรทด, คทาเครนืที่องดนืที่มและอาหารนอกเหนนือจากททที่ระบทุในรายการ
คทาอาหารและเครนืที่องดนืที่มททที่สนที่งพติเศษในรต้านอาหาร นอกเหนนือจากททที่บรติษนทฯ จนดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกนนเปป็นกรณทพติเศษ
คทานสนาหนนกกระเปป๋าสนมภาระททที่เกตินกวทาสายการบตินกสาหนด สทวนเกตินกติโลกรนมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
คทาภาษทมตูลคทาเพติที่ม 7% และคทาภาษทหนก ณ ททที่จทาย 3%
คทาทติปพนนกงานยกกระเปป๋าในโรงแรม กรณทใหต้สทงขถึนนหต้องพนก
คทาทติปพนนกงานขนบรถ, ไกดคทต้องถติที่น และหนวหนต้าทนวรค   มาตรฐานววันละ 10 หยวน x 5 ววัน x 3 คน = 150 หยวน  
เงดืซี่อนไขการเดดินทาง

 บรติษนทฯ ขอสงวนสติทธติด ในการยกเลติกการเดตินทาง กรณทมทผตูต้เดตินทางตสที่ากวทา 15 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผตูต้เดตินทางทราบลทวงหนต้า
กทอนเดตินทาง 15 วนน

 บรติษนทฯ ขอสงวนสติทธติด ในการปรนบเปลทที่ยนโปรแกรมเพนืที่อความเหมาะสมโดยมติตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตทุอนนเนนืที่องมาจาก
การลทาชต้าของสายการบติน, การนนดหยทุดงาน, ภนยธรรมชาตติ, การกทอวตินาศภนย, การกทอจลาจล, อทุบนตติเหตทุ ฯลฯ โดยจะคสานถึง
ถถึงผลประโยชนคของผตูต้เดตินทางเปป็นสสาคนญ
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 บรติษนทฯ จะไมทรนบผติดชอบคทาใชต้จทายททที่เกติดขถึนน หากททานถตูกปฏติเสธการเขต้าเมนือง อนนเนนืที่องจากการกระทสาททที่สทอไปในทางผติด 
กฎหมายหรนือการหลบหนทเขต้าเมนือง ฯลฯ และจะไมทคนืนเงตินคทาทนวรคททที่ชสาระมาแลต้ว

 บรติษนทฯ ขอสงวนสติทธติด ในการยกเลติกการเดตินทางในกรณทททที่เกติดภนยพติบนตติทางธรรมชาตติ อาทติ สถึนามติ แผทนดตินไหว ภตูเขาไฟ
ระเบติด อทุทกภนย วาตภนย ฯลฯ อนนนอกเหนนือจากการควบคทุมของบรติษนทฯ โดยทางบรติษนทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชต้จทายททที่เกติด
ขถึนนตามจรติงเททานนนน เชทน คทามนดจสาตน อวเครนืที่องบติน, คทาวทซทาในกรณทททที่ยนืที่นวทซทาแลต้ว และคทาวางมนดจสาหต้องพนก ฯลฯ

 กรณทผตูต้เดตินทางไมทเดตินทางตามรายการทนวรคททที่ก สาหนด อาจมทการเรทยกเกป็บคทาใชต้จทายเพติที่มตามความจรติง และกรณทไมทลงรต้าน
สตินคต้าพนืนนเมนืองของรนฐบาลตามรายการทนวรค บรติษนทฯ เรทยกเกป็บเงตินเพติที่มรต้านละ 300 หยวน / ททาน

การสการองทจีซี่นวัซี่งและชการะเงดิน
 ยดืนยวันการสการองทจีซี่นวัซี่งกนบเจต้าหนต้าททที่ฝทายขาย พรกู้อมสสู่งสกาเนาหนวังสดือเดดินทาง
 ชสาระเงตินมนดจสาภายใน 3 วนนนนบจากวนนททที่จอง เงตินมนดจสาถนือเปป็นการยนืนยนนการจองของททาน

o ยทุโรป อเมรติกา ออสเตรเลทย นติวซทแลนดค ททานละ 25,000 บาท

o ญทที่ปทุทน เกาหลท ดตูไบ ศรทลนงกา อตินเดทย อตินโดนทเซทย ททานละ 10,000 บาท

o จทน ไตต้หวนน เวทยดนาม พมทา กนมพตูชา ลาว สติงคโปรค ททานละ 5,000 บาท

 คทาทนวรคสทวนททที่เหลนือทนนงหมด ชสาระลทวงหนต้า 30 วนนกทอนเดตินทาง หรนือในกรณทททที่กรทุรุ๊ปคอนเฟติรคมออกเดตินทาง อาจมทการเรทยกเกป็บ
เงตินเรป็วกวทาททที่ก สาหนด

 หากททานไมทชสาระเงตินคทาทนวรคสทวนททที่เหลนือตามกสาหนดวนนดนงกลทาว ทางบรติษนทฯ ถนือวทาททานยกเลติกการเดตินทางโดยไมทมทเงนืที่อนไข 
และขอสงวนสติทธติด ในการคนืนเงตินมนดจสา

 หลนงจากสสารองททที่นน ที่งเรทยบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าททที่ฝทายขายจะนนดวนน-เวลา ไปรนบหนนงสนือเดตินทางและเอกสารอนืที่นททที่แจต้งไวต้ใน
โปรแกรม เพนืที่อดสาเนตินการยนืที่นขอวทซทา (สสาหรนบประเทศททที่ตต้องทสาวทซทา)

การยกเลดิก
 ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 30 วนน
 ชทวงเทศกาล ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 45 วนน
 ตลอดเดนือนเมษายน ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 60 วนน

 คนืนเงตินมนดจสาทนนงหมด

 ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 29-21 วนน
 ชทวงเทศกาล ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 44-30 วนน
 ตลอดเดนือนเมษายน ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 59-45 วนน

 หนกเงตินมนดจสา 50%/ททาน

 ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 20-15 วนน
 ชทวงเทศกาล ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 29-20 วนน
 ตลอดเดนือนเมษายน ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 44-30 วนน

 หนกเงตินมนดจสา 100%/ททาน

 ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 14-07 วนน
 ชทวงเทศกาล ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 19-14 วนน

 หนกเงตินคทาทนวรค 50%/ททาน
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 ตลอดเดนือนเมษายน ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 29-20 วนน
 ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 07-วนนเดตินทาง

กรณทตน อวเครนืที่องบตินเปป็นตน อวราคาพติเศษ หรนือตน อวแบบ NON-REFUND
 ชทวงเทศกาล ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 13-วนนเดตินทาง
 ตลอดเดนือนเมษายน ยกเลติกกทอนออกเดตินทาง 19-วนนเดตินทาง

 หนกเงตินคทาทนวรค 75%/ททาน
 หนกเงตินคทาทนวรค 90%/ททาน
 หนกเงตินคทาทนวรค 75%/ททาน
 หนกเงตินคทาทนวรค 90%/ททาน

 หากททานยกเลติกการเดตินทางเงนืที่อนไขใดเงนืที่อนไขหนถึที่ง แตทททานสามารถหาผตูต้เดตินทางมาแทนไดต้ โดยสามารถยนืที่นขอวทซทาไดต้
ทนนตามกสาหนดเวลา ทางบรติษนทฯ ขอคติดคทาใชต้จทายเพติที่ม คนือคทาวทซทา และคทาเปลทที่ยนชนืที่อตน อวเครนืที่องบตินเททานนนน ทนนงนทนตต้องไมทอยตูท
ในเงนืที่อนไขตน อวททที่ไมทอนทุญาตใหต้เปลทที่ยนชนืที่อ และไมทอนทุญาตใหต้คนืนบนตรโดยสาร

 หากททานยกเลติกการเดตินทาง อนนเนนืที่องมาจากบทุคคลใดบทุคคลหนถึที่งในคณะของททานไมทไดต้รนบการพติจารณาวทซทาไมทวทาดต้วย
เหตทุผลใด ๆ กป็ตามอนนเปป็นการพติจารณาจากสถานทตูต ซถึที่งการยกเลติกเฉพาะบทุคคลหรนือการยกเลติกพรต้อมก นนทนนงหมด ใหต้
ถนือเปป็นการยกเลติกตามเงนืที่อนไขของวนนเวลาททที่ยกเลติกดนงกลทาวขต้างตต้น ในกรณทททที่ททานไมทแนทใจวทาจะไดต้รนบการพติจารณา
อนทุมนตติวทซทาจากทางสถานทตูต ทางบรติษนทฯขอแนะนสาใหต้ททานยนืที่นวทซทาแบบเดทที่ยว ซถึที่งจะรตูต้ผลเรป็วกวทาการยนืที่นวทซทาแบบกรทุรุ๊ป

ตวัตั๋วเครดืซี่องบดิน
 ตน อวเครนืที่องบตินแบบหมตูทคณะ ตต้องเดตินทางไป-กลนบพรต้อมกนน หากตต้องการเลนืที่อนวนนเดตินทางกลนบ ททานตต้องชสาระคทาใชต้จทายททที่

สายการบตินเรทยกเกป็บ และการจนดททที่นน ที่งของกรทุรุ๊ปเปป็นไปโดยสายการบตินก สาหนด ทางบรติษนทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้
 คทาภาษทสนามบติน, คทาภาษทนสนามนนเชนืนอเพลติงและคทาประกนนวตินาศภนยทางอากาศ คติดตามอนตราททที่ทางสายการบตินแจต้ง ณ วนนททที่

ออกราคาขาย หากสายการบตินมทการปรนบขถึนนราคาในภายหลนง ถนือเปป็นคทาใชต้จทายสทวนททที่เพติที่ม ทางบรติษนทฯ ขอสงวนสติทธติด ใน
การเรทยกเกป็บตามความเปป็นจรติง ณ วนนททที่ออกตน อว

โรงแรมและหกู้องพวัก
 หต้องพนกในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหต้องคตูท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพนกขถึนนอยตูทกนบการวางรตูปแบบของแตทละ

โรงแรม กรณทผตูต้รทวมเดตินทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอนืที่นๆ อาจทสาใหต้ไมทไดต้หต้องพนกตติดกนนตามททที่ตต้องการ
 โรงแรมอนทุญาตใหต้มทผตูต้เขต้าพนกใน 1 หต้องมากททที่สทุด คนือ 3 คนเททานนนน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมทหต้องพนกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรนือมทจสานวนจสากนด บางโรงแรมอาจจนดเปป็นหต้องพนกคตูท และเพติที่ม

เตทยงเสรติมใหต้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไมทมทหต้องพนกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรนือไมทมทเตทยงเสรติมใหต้ ททานจสาเปป็นตต้องแยกเปป็นพนกหต้องเดทที่ยว และ

ตต้องชสาระคทาหต้องพนกเดทที่ยวเพติที่มดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปติดใชต้เครนืที่องปรนบอากาศ เนนืที่องจากเปป็นประเทศททที่อยตู ทในแถบอทุณหภตูมติตสที่า เครนืที่องปรนบอากาศจะเปติด

ใหต้บรติการในชทวงฤดตูรต้อนเททานนนน
 ในกรณทททที่มทการจนดประชทุมนานาชาตติ (Trade Fair) หรนืองานเทศกาลตทางๆ เปป็นผลใหต้คทาโรงแรมสตูงขถึนน 3-4 เททาตนวจากราคา

ตต้นททุนททที่คติดไวต้ บรติษนทฯ ขอสงวนสติทธติด ในการปรนบเปลทที่ยนหรนือยต้ายไปพนกเมนืองใกลต้เคทยงเพนืที่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและสวัมภาระเดดินทาง
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 นสนาหนนกกระเปป๋าสนมภาระททที่โหลดลงใตต้ทต้องเครนืที่อง สายการบตินอนทุญาตททานละ 1 ใบ นสนาหนนกไมทเกติน 20 กติโลกรนม (สสาหรนบ
ผตูต้โดยสารชนนน Economy Class) หากสนมภาระมทนสนาหนนกเกติน สายการบตินมทสติทธติด เรทยกเกป็บคทาระวางนสนาหนนกเพติที่มไดต้

 กระเปป๋าสนมภาระททที่สายการบตินอนทุญาตใหต้นสาขถึนนเครนืที่องไดต้ ตต้องมทนสนาหนนกไมทเกติน 7 กติโลกรนม และมทความกวต้าง+ยาว
+สตูง ไมทเกติน ไมทเกติน 7.5x13.5x21.5 นตินว

 ในบางรายการทนวรค ททที่ตต้องมทบตินดต้วยสายการบตินภายในประเทศ นสนาหนนกของกระเปป๋าอาจจะถตูกก สาหนดใหต้ตสที่ากวทามาตรฐาน
ไดต้ ทนนงนทนขถึนนอยตูทกนบขต้อกสาหนดของแตทละสายการบติน ซถึที่งผตูต้เดตินทางตต้องเปป็นผตูต้รนบผติดชอบคทาใชต้จทายเอง

เอกสารประกอบการยดืซี่นวจีซสู่าทสู่องเทจีซี่ยวประเทศจจีน
วทซทาประเภทปกตติ ใชต้เวลาดสาเนตินการ 5-7 วนนทสาการ

1.  ใบกรอกขกู้อมกลสสู่วนตวัว
2.  หนวังสดือเดดินทาง ทจีซี่มจีอายถเหลดือมากกวสู่า   6   เดดือน มทสภาพสมบตูรณค ไมทชสารทุด
มทหนต้าวทางสสาหรนบตติดหนต้าวทซทาและประทนบตราเขต้า-ออก อยทางนต้อย 3 หนต้าเตป็ม
หากมทหนนงสนือเดตินทางเลทมเกทาททที่มทวทซทาจทน ใหต้แนบมาดต้วย
3.  กฎการใชกู้รกปถสู่ายสกาหรวับยดืซี่นขอวจีซสู่าประเทศจจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอนครราชทตูตสาธารณรนฐประชาชนจทน
ประจสาประเทศไทย ผตูต้ททที่ยนืที่นคสารต้องขอวทซทาจทนจะตต้องใชต้รตูปทสาการยนืที่น
คสารต้อง 1 ใบ โดยรตูปททที่ใชต้จะตต้องสอดคลต้องตามกฎระเบทยบดนงตทอไปนทน
3.1 รตูปสท พนืนนหลนงสทขาว และถทายไวต้ไมทเกติน 6 เดนือน
3.2 ขนาดของรตูปถทาย:48 มม.x33 มม.,ความกวต้างสทวนศทรษะ:15 มม.
ถถึง 22 มม.ความสตูงสทวนศทรษะ:28 มม. ถถึง 33 มม.ดนงรตูปตนวอยทาง

3.3 รตูปถทายจะตต้องบทงบอกรตูปพรรณสนนฐานของผตูต้ยนืที่นคสารต้องไดต้อยทางชนดเจน ขณะถทายภาพ ตต้องหนต้าตรง เปติดหตู ไมทสวม
ใสทเครนืที่องประดนบ ไมทหลนบตา   ไมทอต้าปาก หรนือยตินมเหป็นฟนน หต้ามทสาททาทาง หรนือมทสติที่งกทดขวางใดๆทนนงสตินน ศทรษะเอทยงซต้าย
หรนือขวาไดต้ นต้อยกวทาหรนือเททากนบ 20 องศา และ แหงนหนต้าขถึนนลงไดต้ นต้อยกวทาหรนือเททากนบ 25 องศา

3.4 รตูปถทายตต้องเหป็นลนกษณะหนต้าตาไดต้อยทางชนดเจน โดยททที่ศทรษะตต้องอยตูทตรงกลางภาพ สามารถสวมแวทนตาไดต้ ยกเวต้น 
แวทนตาททที่มทกรอบหนา เลนสคสะทต้อนแสง หรนือแวทนตากนนแดด สามารถสวมเครนืที่องประดนบททที่ศทรษะ ดต้วยเหตทุผลทาง
ศาสนาเททานนนน

3.5 รตูปถทายจะตต้องไมทขทุทนมนว ไมทชสารทุด ไมทมทเงาหรนือแสงแทรกบดบนงใบหนต้า สทของภาพตต้องเปป็นสทธรรมชาตติ ไมทสวทาง 
หรนือมนืดจนเกตินไป ตต้องไมทมทจทุดสทแดงในดวงตา และรตูปตต้องไมทบติดเบทนยว หรนือผติดปกตติ

3.6 พนืนนหลนงตต้องเปป็นสทขาว และไมทมทขอบเททานนนน

3.7 รตูปถทายจะตต้องพติมพคลงบนกระดาษสสาหรนบรตูปถทายเททานนนน และจะตต้องไมทมทสติที่งสกปรก หรนือรอยขทดขทวนใดๆทนนงสนืนน

ศตูนยคบรติการยนืที่นขอวทซทาจทน ประจสากรทุงเทพฯ
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ประกาศ ณ วนนททที่ 30 พฤศจติกายน 2559
4.  หลวักฐานสสู่วนตวัว – สสาเนาทะเบทยนบต้าน, สสาเนาบนตรประชาชน, สสาเนาทะเบทยนสมรส, ใบหยทาหรนือใบมรณะบนตร (กรณทคตูท
สมรสเสทยชทวติต), สสาเนาใบเปลทที่ยนชนืที่อ-สกทุล (ถต้ามท)
5.  กรณจีเปป็นเดป็ก  อายทุ 6-18 ปท ใชต้ สกตดิบวัตร (สกาเนา) และสสาเนาบนตรประชาชนของบติดามารดาอายทุตสที่ากวทา 6 ปท ใชต้ สกตดิบวัตร
(สกาเนา) และแปลเปป็นภาษาอวังกฤษ โดยสามารถดาวนคโหลดแบบฟอรคมไดต้ททที่ http://www.consular.go.th/ และสสาเนาบนตร
ประชาชนของบติดามารดา
6.  เดป็กอายถตกซี่ากวสู่า   18   ปจี ไมสู่ไดกู้เดดินทางพรกู้อมบดิดามารดาหรดือคนใดคนหนถึซี่ง ตต้องทสาหนนงสนือยตินยอมใหต้เดตินทางไปตทางประเทศ 
จากอสาเภอหรนือเขตททที่ททานอยตูท
7.  กรณจีทกางานเกจีซี่ยวกวับสดืซี่อตสู่างๆเชทน สถานทวติทยทุ สถานทโทรทนศนค สนืที่อโฆษณาตทางๆ ททานตต้องเตรทยมหนนงสนือรนบรองการทสางาน
โดยระบทุ ชนืที่อ ตสาแหนทง เงตินเดนือน และระบทุเนนืนอหาวทาททานจะไปททองเททที่ยวในประเทศจทนเททานนนน และททานจะไมทไปเผยแพรทสนืที่อ
หรนือโฆษณาตทางๆ โดยททานจะทสาตามกฎอยทางเครทงครนด เปป็นภาษาอนงกฤษ
8.  กรณจีเปป็นสาวประเภทสอง (ลนกษณะการแตทงกายเปป็นสตรท) ตต้องใชต้หนนงสนือรนบรองการทสางาน และสมทุดบนญชทเงตินฝากตนวจรติง 
เททานนนน และอยตูทในประเทศจทนไดต้ไมทเกติน 7 วนน ททานตต้องไปโชวคตนว ณ ศตูนยคยนืที่นวทซทาดต้วยตนเอง
9.  กรณจีเปป็น พระภดิกษถ ไมสู่รวับยดืซี่นวจีซสู่า
10.  ผกกู้ทจีซี่ประสงคทใชกู้ หนวังสดือเดดินทางราชการ หรดือใชกู้บวัตร   APEC ในการเดตินทาง ไมทตต้องทสาทสาวทซทาจทน แตทททานจะตต้องรนบผติด
ชอบในการขออนทุญาตเขต้า-ออกประเทศดต้วยตนเอง
11.  บรดิษวัทฯ รวับยดืซี่นวจีซสู่าใหกู้ชาวตสู่างชาตดิทจีซี่ทกางานในประเทศไทยเทสู่านวัลี้น (ลกกคกู้าตกู้องโชวทตวัวทจีซี่สถานทกต) โดยคติดคทาบรติการเพติที่ม 
500-800 บาท เอกสารททที่ตต้องใชต้ยนืที่น ดนงนทน  สมทุดบนญชทธนาคารประเภทออมทรนพยคยต้อนหลนง 6 เดนือน มทเงตินขนนนตสที่า 50,000 บาท
12.  บรดิษวัทฯ ไมสู่รวับยดืซี่นวจีซสู่าใหกู้หนวังสดือเดดินทางตสู่างดกู้าว (เลสู่มสจีเหลดือง) ผตูต้เดตินทางตต้องไปดสาเนตินการขอวทซทาเขต้าประเทศจทนดต้วย
ตนเองททที่สถานฑตูต
13.  กรณจียดืซี่นวจีซสู่าดสู่วน   (  ใชกู้เวลาดกาเนดินการ   2- 3   ววันทกาการ  )   มจีคสู่าใชกู้จสู่ายเพดิซี่ม   ทสู่านละ   1,400   บาท

หมายเหตถ
 ผตูต้ยนืที่นขอวทซทาตต้องใหต้ขต้อมตูลเทป็จจรติงกนบสถานทตูต (สถานทตูตมทการโทรศนพทคสทุทมตรวจ) การบติดเบนือนขต้อมตูลประการใดกป็ตาม อาจ

ถตูกระงนบการออกวทซทา และถถึงแมต้วทาททานจะถตูกปฏติเสธวทซทา สถานทตูตไมทคนืนคทาธรรมเนทยมททที่ไดต้ชสาระไปแลต้วและหากตต้องการขอ
ยนืที่นคสารต้องใหมท กป็ตต้องชสาระคทาธรรมเนทยมใหมทททุกครนน ง

 หากททานถตูกปฏติเสธวทซทาจากสถานฑตูต ไมทวทาดต้วยเหตทุผลใดกป็ตามซถึที่งสถานฑตูตไดต้พติจารณาแลต้ว ทางบรติษนทฯ ถนือวทาททานตต้อง
ยกเลติกการเดตินทางโดยปรติยาย และจะถตูกหนกเงตินตามเงนืที่อนไขการยกเลติกดต้านบน

 แผนกวจีซสู่าไมสู่รวับยดืซี่นวจีซสู่าประเภทอดืซี่น นอกจากเขกู้าออก 1 ครวัลี้ง เทสู่านวัลี้น ยกเวกู้นกรณจีทจีซี่ลกกคกู้ามจีทรดิปเดดินทางตสู่อกวับทางบรดิษวัทฯจถึง
จะทกาการยดืซี่นวจีซสู่าประเภทอดืซี่นใหกู้

 โปรดทกาความเขกู้าใจวสู่าสถานทกตจจีนอยกสู่ในระหวสู่างจวัดระเบจียบการยดืซี่นวจีซสู่าใหมสู่ การเรจียกขอเอกสารเพดิซี่มเตดิมหรดือเปลจีซี่ยนระเบจียบ
การยดืซี่นเอกสาร เปป็นเอกสดิทธดิธิ์ของสถานทกต ซถึซี่งบางครวัลี้งบรดิษวัททวัวรทไมสู่ทราบลสู่วงหนกู้า

สถานททูตจะรรับพพิจารณาเฉพาะทท่านททที่มทเอกสารพรร้อม และมทความประสงคค์ททที่จะเดพินทางไปทท่องเททที่ยวยรังประเทศททที่ระบบุเทท่านรันั้น
การปฏพิเสธวทซท่า อรันเนนที่องมาจากหลรักฐานในการขอยนที่นวทซท่าปลอมหรนอผพิดวรัตถบุประสงคค์ในการยนที่นขอวทซท่าทท่องเททที่ยว
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ทางบรพิษรัทฯ ขอสงวนสพิทธพิธในการคนนเงพิน
หนวังสดือเดดินทางตสู่างชาตดิ

 หนนงสนือเดตินทางตทางชาตติ จทายเพติที่ม 800 บาท (ยกเวต้น ไตต้หวนน/อเมรติกนน) พาสปอรคต+รตูปถทายสท 2 นตินว 2 รตูป+รายละเอทยดททที่อยตูท
+ใบอนทุญาตทสางาน (ถต้ามท)

 ผตูต้ถนือหนนงสนือเดตินทางตทางดต้าวจะตต้องแจต้ง เขต้า-ออก หรนือ Re-Entry ดต้วยตนเองกทอนการสทงเอกสารยนืที่นวทซทา

 หนนงสนือเดตินทางไตต้หวนน (กรอกเอกสารเปป็นภาษาจทน) รายละเอทยดททที่อยตูท+ใบอนทุญาตทสางาน

 หนนงสนือเดตินทางอเมรติกนน จทายเพติที่ม 5,500 บาท
สถานทกตจจีนไมสู่รวับยดืซี่นวจีซสู่า ในกรณจี ดวังนจีลี้

 ชนืที่อเปป็นชาย แตทสทงรตูปถทายททที่ดตูเปป็นหญติง ไวต้ผมยาว แตทงหนต้า ทาปาก

 รตูปถทายอายทุเกติน 6 เดนือน หรนือเปป็นรตูปททที่ไมทไดต้มาตรฐาน ไมทไดต้ถทายจากรต้าน ยนืนเอทยง

หมายเหตถ ตวัลี้งแตสู่ ววันทจีซี่ 25 กวันยายน 2558 เปป็นตกู้นไป ทางสถานทถตจจีน ไดกู้มจีการปรวับเปลจีซี่ยนระบบการยดืซี่นวจีซสู่า
โดยสามารถยดืซี่นเอกสารขอวจีซสู่าผสู่านตวัวแทน Chiness Visa Application Service Center และไดกู้มจีการปรวับ
เปลจีซี่ยน คสู่าวจีซสู่าและคสู่าบรดิการ ทวัลี้งนจีลี้ สามารถดกขกู้อมถลเพดิซี่มเตดิมไดกู้ทจีซี่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/
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ขกู้อมกลและรายละเอจียดสกาหรวับการยดืซี่นขอวจีซสู่าประเทศจจีน
** กรถณากรอกขกู้อมกลทวัลี้งหมดใหกู้ครบถกู้วน เพดืซี่อประโยชนทในการขอวจีซสู่า **

กรถณากรอกดกู้วยภาษาอวังกฤษ (ตวัวพดิมพทใหญสู่)
 ชดืซี่อ-นามสกถล (สะกดตรงกนบหนนงสนือเดตินทาง)  

      MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด   □ แตสู่งงานจดทะเบจียนสมรส   □  แตสู่งงานไมสู่ไดกู้จดทะเบจียนสมรส   □ หมกู้าย □ หยสู่า 
ระบทุชนืที่อบติดา.................................................................................. ชนืที่อมารดา...............................................................................

  ระบทุชนืที่อคตูทสมรส  ..........................................................................................................................................................................

ทจีซี่อยกสู่ตามทะเบจียนบกู้าน  ENG........................................................................................................................................................
รหวัสไปรษณจียท................................ โทรศวัพททบกู้าน......................................................มดือถดือ........................................................
ทจีซี่อยกสู่ทจีซี่สามารถตดิดตสู่อไดกู้ ENG (กรณทไมทตรงตามทะเบทยนบต้าน)....................................................................................................
รหวัสไปรษณจียท................................ เบอรทโทรศวัพทท.............................................. เบอรทมดือถดือ.....................................................
ชดืซี่อสถานทจีซี่ทกางาน   /   สถานศถึกษา ENG........................................................................ตกาแหนสู่งงาน.............................................
ทจีซี่อยกสู่สถานทจีซี่ทกางาน     /   สถานศถึกษา ENG......................................................................................................................................
รหวัสไปรษณจียท ...............................................โทรศวัพทท................................................................

(กรถณาแจกู้งเบอรททจีซี่สามารถตดิดตสู่อไดกู้โดยสะดวก เนดืซี่องจากทางสถานทกตจะมจีการโทรเชป็คขกู้อมกลโดยตรงกวับทสู่าน)
ใครเปป็นผกกู้ออกคสู่าใชกู้จสู่ายในการเดดินทางใหกู้ทสู่าน
□  ออกคทาใชต้จทายเอง □  ผตูต้ปกครองออกคทาใชต้จทายใหต้ □  อนืที่นๆ (โปรดระบทุ) ............................................................
ทสู่านมจีประกวันสถขภาพครอบคลถมในการไปจจีนหรดือไมสู่ □  มท □ ไมทมท
ถต้ามท กรทุณาระบทุชนืที่อบรติษนทประกนน ...............................................................................................................................................
ทสู่านเคยเดดินทางเขกู้าประเทศจจีนมากสู่อนหรดือไมสู่ □  เคย □  ไมทเคย
ถต้าเคย กรทุณาระบทุวนนททที่..................................................สถานททที่...........................................วนตถทุประสงคค..................................
ภายใน 1 ปจี ทสู่านเคยเดดินทางไปประเทศอดืซี่นหรดือไมสู่ □ เคย □  ไมทเคย
ถต้าเคย กรทุณาระบทุวนนททที่................................................ประเทศ.............................................วนตถทุประสงคค..................................
รายชดืซี่อสมาชดิกในครอบครวัว พรกู้อมระบถความสวัมพวันธท  :
 ชนืที่อ-สกทุล .................................................................... อาชทพ......................................... ความสนมพนนธค ................................
 ชนืที่อ-สกทุล .................................................................... อาชทพ......................................... ความสนมพนนธค ...............................
 ชนืที่อ-สกทุล .................................................................... อาชทพ......................................... ความสนมพนนธค ................................       

ชนืที่อผตูต้ตติดตทอ (กรณทฉทุกเฉติน) .......................................................................... เบอรคโทรศนพทค...................................................
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