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 ก ำหนดเดนิทำง : มิถุนำยน – สิงหำคม  2560   

   

WONDERFUL CHINA 

 

มองโกเลยีใน - ฮูเหอเฮ่ำเทอะ- ทุ่งหญ้ำซีลำมู่เหยนิ - ปักกิง่ 

 เยอืนดนิแดนแห่งทุ่งหญ้ำเขียวขจี - ชมเมืองประวตัิศำสตร์มรดกโลกทำงวฒันธรรม 

 
 

6  DAYS  4  NIGHTS 

 

   ไฮไลท์ 
❖  WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้ำสู่นครโฮฮอต ด้วยสำยกำรบิน  HAINAN AIRLINE  
❖ ชม สุสำนหวงัเจำจวนิ สุสำนสนมเอกของกษัติย์ในรำชวงศ์ฮ่ัน 
❖ ชมควำมงำมของ วดัต้ำเจำ หรือ วดัพระเงิน เป็นวดัลำมะแห่งแรกในนครโฮฮอต 
❖ สัมผสัควำมงดงำนอนัเป็นธรรมชำติของทุ่งหญ้ำซีลำมู่เหยินทุ่งหญ้ำเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวทีปู่ทอดไปจนจรดเส้นฟ้ำ    
❖ ชมควำมเป็นอยู่ของชนพืน้เมือง กำรแสดงมวยปล ำ้ ข่ีม้ำ ยงิธนู กำรแสดง ระบ ำของขำวมองโกลเลีย และอสิระให้ท่ำนสนุกสนำนกบักำรข่ี

ม้ำ ข่ีอูฐ ตำมอธัยำศัย 
❖ เทีย่วชมเนินทรำยเส่ียงซำนวำน อสิระให้ท่ำนสนุกสนำนกับกจิกรรมทะเลทรำย 
❖ พชิิตก ำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนควำมยำวหมื่นลี ้ทีท้่ำคุณก้ำวไปให้ถึง 
❖ เทีย่วชมพระรำชวงัต้องห้ำมทีร่วมประวตัิศำสตร์อันยำวนำนของชำวจีนไว้ที่น่ี และชมควำมยิง่ใหญ่ของ จัตุรัสเทียนอนัเหมิน 
❖ ช้อปป้ิงกนัให้จุใจที ่ถนนหวงัฝูจ่ิง แหล่งรวบรวมสินค้ำหลำกหลำย 
 
 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

29,900.- 
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วนัแรก           สนำมบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น.        พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4  ประตู 9 สำยกำรบิน HAINAN AIRLINE ( HU)   

พบเจ้ำหน้ำที่ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

วนัทีส่อง       สนำมบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ -ปักกิ่ง – จตุรัสเทยีนอนัเหมิน – พระรำชวงักู้กง –ร้ำนชำ- หอฟ้ำเทียน
ถำน – ร้ำนไข่มุก - ปักกิง่ – เป่ำโถว      (B/L/D)                                                                                                                                                                

01.00 น. เหินฟ้ำสู่ มหำนครปักกิง่ โดยสำยกำรบิน  HAINAN AIRLINE   เทีย่วบินที ่ HU 7996 

06.40น.  ถึงสนามบินนานาชาติปักก่ิง....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน 
ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ ปัจจุบนั
น้ี ปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ี
ทนัสมยักลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร...น าทุกท่านเท่ียวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของ
สันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศ
ตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 
คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของประเทศจีน
ใหม่ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองในโอกาสส าคญัต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรียว์ีรชน
ศาลาประชาคม จตุัรัสเทียนอนัเหมินลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนั
เหมินท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตุัรัส 
จากนั้นเท่ียวชม พระรำชวังต้องห้ำม THE FORBIDDEN CITY สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่ง
ราชวงศห์มิง เป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระราชวงั
เก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวงัตอ้งห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งห้าม เน่ืองมาจากชาว
จีนถือคติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงตอ้ง
เป็น ‘ท่ีต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล ้ าเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้าง
ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร น าท่านชมอาคารเคร่ืองไม้ท่ี
ประกอบดว้ยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมต าหนกัวา่ราชการพระต าหนกัชั้นใน ห้องบรรทมของจกัรพรรด์ิ 
และหอ้งวา่ราชการหลงัมู่ล่ีไมไ้ผข่องพระนางซูสีไท่  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้ำนชำ อนัล่ือช่ือท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองจีนใหท้่านชิมชาหลากหลายรสตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร...   

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก


  

 3   

บ่ำย จากนั้นเดินทางสู่  หอบวงสรวงเทวดำ เทียนถำน หอฟ้าเทียนถานน้ี จะเป็นจุดท่ีใชใ้น พิธีกรรมบูชำ ฟ้ำ 
ดิน ตั้งอยู่บน ลำนหินอ่อนซ้อนกนั 3 ช้ัน ซ่ึงจะหมำยถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายใน
นั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ท าได้เพียงแต่ มองรูปท่ีน ามาโชว์ไวเ้ท่านั้ น 

นอกจากนั้น ยงัมีสัญลกัษณ์ ขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบสุริยะ  จากนั้นน าท่านสู่ อำคำรบูชำสวรรค์ 

ซ่ึงท าจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจัว่แบบจีน จุดน้ี จะเป็นส่วนท่ีใช้ใน
พิธีกรรมของการบูชา สวรรค ์ตรงจุดน้ีเขามีความเช่ือกนัวา่เป็น ศูนยก์ลางของจกัรวาลซูโจว     จากนั้น
น าท่านแวะเลือกซ้ือ ไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ท่ีท าจากไข่มุกน ้าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ   

 
ค ่ำ          รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร **สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินปักกิง่** 
21.25น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเป่ำโถว (มองโกเลยี) โดยสำยกำรบิน HUNAN AIRLINE   เทีย่วบินที ่ HU 7175 

23.00น. ถึง สนำมบิน เมืองเป่ำโถว   มีสมญานามวา่ “เมืองแห่งกวาง” ซ่ึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
หน่ึงและเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ได้รับการจดัให้เป็นเขต
อุตสาหกรรมหลกั โดยเป็นแหล่งผลิตเหล็กท่ีส าคญัของมองโกเลียใน และเป็นแหล่งแร่เหล็กแหล่งใหม่
ของประเทศจีนทางตอนเหนือ  จำกน้ันเดินทำงสู่ทีพ่กั

  พกัที ่ BAOTOU LIJIANG    HOTEL   หรือเทยีบเท่ำ 4 *  

วนัทีส่ำม       เมืองเปำโถว- เนินทรำยเส่ียงซำวำน+ข่ีอูฐ (ไม่รวมค่ำข่ีอูฐ) –สุสำนเจงกสีข่ำน -   เอ้อเอ่อตัวซือ  (B/L/D)  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั...  จากนั้นน าท่านเท่ียวชม  เนินทรำยเส่ียงซำนวำน  ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออกของทะเลทราย คู่ปู้ ฉี เป็นทะเลทรายท่ีทอดตวัยาวทางตอนใตข้องแม่น ้ าเหลือง มีความยาว 
400 กิโลเมตรจากตะวนัตกไปยงัตะวนัออก กวา้ง 50 กิโลเมตร รวมพื้นท่ี 16,756 ตารางกิโลเมตร รอยต่อ
ระหวา่งท่ีราบเขียวขจีกบัเนินทรายเส่ียงซาวาน จะมีหนา้ผาทรายท่ีมีความสูง 110 เมตร มีความลาดชนั 45 
องศา แลว้ให้ท่านใส่รองเทา้กนัทราย (ไม่รวมค่ารองเทา้กนัทราย) เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ 
จากนั้นมอบความสนุกสนานประทบัใจให้ท่าน ดว้ยการน าทุกท่าน ข่ีอูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทรำย 
(ไม่รวมค่ำบริกำร) แลว้อิสระใหท้่านสนุกสนานกบักิจกรรมทะเลทราย อาทิ นัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย 
เล่นสไลด์ทรายท่ีเนินทรายเส่ียงซา ว่ากนัว่าเม่ือไถลลงมา เนินทรายประหลาดจะมีเสียงร้อง ขอเชิญทุก
ท่านพิสูจน์ความล้ีลับน้ีด้วยตวัเอง ท่านสามารถล่ืนไถลเนินทรายเล่นแบบช้าๆ ลงมาด้านล่างโดยใช้
อุปกรณ์ส่วนตวั(กน้) ท่ีไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือจะเล่นแบบสุดมนัส์โดยใชส้เลดจห์รือสกีทราย (ไม่รวม
ค่าเช่าอุปกรณ์เสริม ) 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร .... น าท่านเดินทางสู่ สุสำนเจงกีสข่ำน สุสานมหาบุรุษแห่ง
สงครามทะเลทรายท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เขตสุสานกวา้งใหญ่ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 1,500 ตารางกิโลเมตร น าท่าน
ชม หอท่ีระลึกเจง กีสข่าน รูปทรงแปดเหล่ียมสูง 20 เมตร หลงัคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล 
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ประดบักระจกสีเหลืองและสีน ้าเงินแวววาม ภายในมีรูปป้ันของเจงกีสข่าน และรูปท่ีแสดงชีวประวติัของ
เจงกีสข่าน  จากนั้ นเดินทางสู่  เอ้อเอ่อตัวซือ  เมืองเอ้อเอ่อตัวซือ หรือ ออร์ดอส (Ordos) ตั้งอยู่ภาค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยทางทิศตะวนัตก เหนือ และตะวนัออกทั้ง 3 ทิศ
ของเมืองมีแม่น ้ าเหลืองไหลผ่าน ทางทิศใตติ้ดกบัก าลงัเมืองจีนโบราณ มีพื้นท่ีติดต่อกบัมณฑลซานซี 
ส่านซี และเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซ่ีย ประชากรท่ีเป็นแกนหลักคือชนเผ่ามองโกล ทว่า
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผา่ฮัน่ นอกจากน้ียงัมีชนเผา่อ่ืนๆ   ออร์ดอสเป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนาน เป็น
หน่ึงในแหล่งอารยธรรมของมนุษย ์วฒันธรรม Sjara-osso-gol และวฒันธรรมทองสัมฤทธ์ิมีประวติัยาว
ไกลหลายพนัปี ปัจจุบนัยอดการผลิตผลิตภณัฑ์แคชเมียร์ของออร์ดอสคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของทัว่ประเทศ 
และ 1 ใน 4 ของทัว่โลก จึงถือไดว้า่เป็นเมืองแคชเมียร์ของจีนและศูนยก์ลางกิจการแคชเมียร์ของโลก 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร ...  

                   พกัที ่ DONGSHENG  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 *  

วันที่ ส่ี             เอ้อเอ่อตัวซือ  - ทุ่งหญ้ำซีลำมู่เหยิน – โชว์มวยปล ้ำ -โชว์แข่งม้ำ – โชว์กำรแสดงของชำวมองโกล    
(B/L/D) 

เช้ำ         รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้ำซีลำมู่เหยิน เม่ือท่านเดินทางมาถึงจะมี
สาวชาวมองโกล ออกมาตอ้นรับท่านดว้ยเหลา้มองโกล ซ่ึงทุ่งหญา้ซีลามู่เหยินเป็นทุ่งหญา้เขียวขจีประดุจ
พรมสีเขียวท่ีปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ทุ่งหญา้มองโกเลีย มีพื้นท่ีปกคลุม 2 ใน 3 ส่วนของเมืองโฮฮอท 
ดินแดนแห่งน้ีเป็นเขตปศุสัตวท่ี์มีช่ือเสียง เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุมา้และววัพนัธ์ุดี อยูท่างทิศเหนือของเมือง
โฮฮอท เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง    

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร…   น าท่านชมความเป็นอยูข่องชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล 
ท่ีมีชีวิตท่ีเรียบง่ายในการกินอยู ่พกัในกระโจม ชอบเล้ียงแพะ แกะ มา้ และอูฐ ชมกำรแสดงมวยปล ำ้ ขี่ม้ำ 
ยงิธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระใหท้่านสนุกสนานกบัการข่ีมา้ ข่ีอูฐ ตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าบริการ)  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร ... ชมการแสดง ระบ ำของชำวมองโกเลยี  และ การแสดงรอบกอง
ไฟ มอบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ ค ่าน้ีท่านจะพกัในกระโจมมองโกแบบทนัสมยั (มีห้องน ้ าในตวั) 
ก่อนเขา้นอนอยา่ลืมออกมายืนบนทอ้งทุ่งกวา้งสูดอากาศบริสุทธ์ิ และนบัดวงดาวนบัแสนดวงบนทอ้งฟ้า
กวา้ง  

                        พกัที ่    กระโจมมองโกเลยี  ( มีห้องน ำ้ในตัว ควรน ำไฟฉำยขนำดพกพำติดตัวไปด้วย )  
                     หมำยเหตุ : พกักระโจมละ 2 ท่ำน ไม่มีห้อง SINGLE และไม่มีเจ้ำหน้ำทีย่กกระเป๋ำบริกำร 

วันที่ห้ำ            ทุ่งหญ้ำซีลำมู่เหยิน - สุสำนหวังเจำจวิน - วัดต้ำเจำ – ฮูเหอเฮ่ำเทอะ-ปักกิ่ง HU7176 (23.55-01.10)   
(B/L/D) 
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เช้ำ         รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  น าชม สุสำนหวังเจำจวนิ สุสานสนมเอกของกษตัริยใ์นราชวงศฮ์ัน่
ท่ีมีผีผาเป็นเคร่ืองดนตรีประจ ากาย นางมีบทบาทโดดเด่นในประวติัศาสตร์จีน เป็น 1 ใน 4 หญิงงามท่ีมี
ช่ือเสียงของจีน (“ปักษีตกนภา” เป็นค าเปรียบเปรยความงามของหวงัเจาจวินวา่ นกท่ีบินอยูบ่นฟ้าเห็น
นางตะลึงในความงามจนลืมขยบัปีกจนตกลงมาในทนัที) ในทางการเมืองเพื่อสันติสุขของประชาชน หวงั
เจาจวินไดย้อมเสียสละกายใจแต่งงานกบัข่านหูหนานเซ๊ียะ (ค.ศ. 510) เพื่อสงบศึกเชียงหนู ตวัสุสานหวงั
เจาจวนิมีพื้นท่ีประมาณ 47,000 ตรม. สูง 33 เมตร เล่ากนัวา่ในฤดูใบไมร่้วง ทุ่งหญา้ทัว่ไปจะเปล่ียนเป็นสี
เหลืองทั้งหมด น่าประหลาดท่ีคงแต่เฉพาะพื้นหญา้ท่ีสุสานฯยงัมีสีเขียวอยู ่จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัต้ำ
เจำ มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วัดพระเงิน” เป็นวดัลามะแห่งแรกในโฮฮอท สร้างข้ึนในสมยัราชวงค ์หมิง 
(ค.ศ. 1579-1580) เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโฮฮอท ภายในวดัมีพระพุทธรูปเงิน สูง 2.55 เมตร 
หนา้องคพ์ระมีเสา 2 เสา แกะสลกัสวยงามเป็นรูปมงักรสีทอง อนัเป็นส่ิงท่ีบอกวา่วดัแห่งน้ีจกัรพรรดิ (คงั
ซี) เคยเสด็จมาเยอืน นอกจากน้ีองคด์าไลลามะท่ี 3 ยงัเคยเสด็จเยีย่มวดัตา้เจาในปี ค.ศ. 1586  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร .... จากนั้นเดินทางสู่  เมืองฮูเหอเฮ่ำเทอะ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณ
รอบนอกของทะเลทรายโกบี บนท่ีราบสูงชายขอบทุ่งหญา้แห่งมองโกเลีย เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนโดยอลัตาน
ข่าน (ALTAN KHAN) เพื่อให้เป็นถ่ินฐานอิสระของชาวมองโก ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของเขตปกครอง
ตนเองชนชาติมองโกเลียใน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร ... ได้เวลำอนัสมควนเดินทำงสู่สนำมบิน  

23.55 น.   เหิรฟ้ำกลบัสู่ นครปักกิง่ โดยสำยกำรบิน HUNAN AIRLINE   เทีย่วบินที ่ HU 7176 
01.10 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครปักก่ิง....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 

แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่ง
เหลือเช่ือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดง
ถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยักลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก จากนั้นเดินทางสู่ท่ีพกั 

                        พกัที ่   TAIHUA SHANGYUE HOTEL     หรือเทยีบเท่ำ 4 *ม        

วนัที่หก           ปักกิง่ – บัวหิมะ - นวดฝ่ำเท้ำ -  ก ำแพงเมืองจีนด่ำนเจวยีงกวน – ถนนคนเดินหวงัฝูจ่ิง – ปักกิง่ -              

                        กรุงเทพฯ                                   

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั... 
 น าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่ำเท้ำ เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่น

คลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการ
ส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ    จากนั้น

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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เลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่ำฟู่หลงิ หรือ บัวหิมะ   น ำทำ่น
เดนิทำงสู ่ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวียงกวน ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก มีควำมยำวถึง 12,700 ลี ้
(ประมำณ 6,000 กิโลเมตร) สร้ำงขึน้ด้วยแรงงำนของคนนบัหม่ืนคน สร้ำงขึน้ครัง้แรกเม่ือประมำณกวำ่ 
2000 ปีก่อน โดยจกัรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผน่ ตวัก ำแพงสงูรำว 7 เมตร กว้ำง 6 
เมตร วำ่กนัว่ำถ้ำน ำวสัดท่ีุใช้ก่อสร้ำงก ำแพงแหง่นีม้ำสร้ำงก ำแพงท่ีมีควำมหนำ 1 เมตร สงู 5 เมตร จะได้
ก ำแพงท่ีมีควำมยำวรอบโลก จำกควำมยำวมำกดงักลำ่วนีเ้อง ก ำแพงนีจ้งึได้รับกำรขนำนนำม อีกด้วยวำ่ 
“ ก ำแพงหม่ืนลี ้” ...ให้ทำ่นได้สมัผสั  ต ำนำนแหง่ควำมรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เก่ียวกบัก ำแพงเมืองจีนเมิง้
เจียงหน่ี     

 เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ....จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิงหวังฟู่จ่ิง ซ่ึงเป็นท่ีช้อปป้ิงท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า 
พลาซ่า และร้านคา้น้อยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบ
ครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอยา่งเพลิดเพลินอยา่งยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนด์เนมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้
และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาให้เลือกซ้ือ นอกจากน้ีบริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่า
ชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูป ช้อปป้ิง ชมวิว ตามอธัยาศยั
 **สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน** 

20.40 น. น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน HUNAN AIRLINE   เทีย่วบินที ่ HU 79951/60                                                                          

00.30 น.    เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภำพ 

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/ 

                                                                       

ข้อควรควรทรำบ :  
➢ ตำมนโยบำยของรัฐบำลจนีร่วมกบักำรท่องเที่ยวเมอืงจนีทุกเมอืง ก ำหนดให้มกีำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพืน้เมอืงให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ ร้ำนชำ  บัวหิมะ  นวดฝ่ำเท้ำ  ไข่มุก ซ่ึงจ ำเป็นต้องใส่ไว้ในรำยกำรทัวร์ เพรำะมผีลกบัรำคำ
ทัวร์ จงึขอเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทรำบว่ำ ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนที่ใส่ในรำยกำรทัวร์ จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือ
หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

➢ ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออก
ตัว๋ เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี 
มเีตียงและไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว 

19 - 24  มิถุนำยน    2560 29,900 29,900 5,000 

http://www.wonderfulpackage.com/
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               17-  22  กรกฎำคม   2560 29,900 29,900 5,000 

21-26  สิงหำคม    2560  29,900 29,900 5,000 
หมำยเหตุ:  
รำคำนีอ้อกเดินทำงตั้ง15 คนขึน้ไป ออกเดินทำงโดยมีหัวหน้ำทวัร์และมีไกด์ท้องถิ่นรอรับทีปั่กกิง่และมองโกลเลีย    

 

อตัรำนีร้วม
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั)
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้)
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ)  
 หากกรุ๊ปท่ีเดินทางโดยมีหวัหนา้ทวัร์จะเป็นวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบกรุ๊ป เขา้-ออกคร้ังเดียว (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปตอ้งเขา้-ออก

พร้อมกนัทั้งกรุ๊ป ใชเ้วลาประมาณ 7-10 วนั ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
 

อตัรำนีไ้ม่รวม
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั
ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน   มำตรฐำนวนัละ 10 หยวน x 6 วนั x3คน = 180 หยวน   
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนั 
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➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนั
เน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ 
โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทาง
ผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 
ฯลฯ 

➢ กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลง
ร้านสินคา้พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
• ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 

• ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการ
เรียกเกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

➢ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 

กำรยกเลกิ 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 
➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 
➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

➢ หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 
 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั ➢ หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 
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➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 
➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 
 

 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 
➢ กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 
➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณา
อนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
➢ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้

➢ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ 
วนัท่ีออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

 
 
โรงแรมและห้องพกั 
➢ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
➢ โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
➢ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และ

เพ่ิมเตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
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➢ หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว 
และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

➢ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะ
เปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

➢ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก
ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
❖ น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+

สูง ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
❖ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง
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เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดินทำง ที่มอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง
1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

3.1รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. 
ถึง22มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน 
ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั ไม่หลบัตา   ไม่อา้ปาก หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือ
มีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 25 องศา 

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ 
แวน่ตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทาง
ศาสนาเท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือ
มืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 

3.6พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาจีน ประจ ากรุงเทพฯ 
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลกัฐำนส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส ำเนำ) 
และแปลเป็นภำษำอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดามารดา 

http://www.consular.go.th/
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6.เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
7.กรณีท ำงำนเกีย่วกบัส่ือต่ำงๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดย
ระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสำวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีำ 
10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีำให้ชำวต่ำงชำตทิี่ท ำงำนในประเทศไทยเท่ำน้ัน (ลูกค้ำต้องโชว์ตวัที่สถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-
800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีำให้หนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
13.กรณียืน่วซ่ีำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 
 

หมำยเหตุ 
• ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 

อาจถกูระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

• หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑตู ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่าน
ตอ้งยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 
• แผนกวซ่ีำไม่รับยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำง

บริษทัฯจงึจะท ำกำรยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ให้ 

• โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 

 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 
 
 



 

 13   

หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 
➢ หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่+
ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

➢ ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

➢ หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

➢ หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
สถำนทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีำ ในกรณี ดงันี ้

➢ ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

➢ รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมำยเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มีกำรปรับเปลีย่นระบบกำรยืน่
วซ่ีำโดยสำมำรถยืน่เอกสำรขอวซ่ีำผ่ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
กำรปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ทั้งนี ้สำมำรถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14   

ข้อมูลและรำยละเอยีดส ำหรับกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี                                                                       

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

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

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

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

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

  

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ENG............................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สำมำรถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).......................................................................................................... 

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

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ต ำแหน่งงำน............................................... 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG......................................................................................................................................... 

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

(กรุณำแจ้งเบอร์ที่สำมำรถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงให้ท่ำน 

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

ท่ำนมปีระกนัสุขภำพครอบคลมุในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

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

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

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

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

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

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์: 

➢ ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
➢ ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
➢ ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
ช่ือผู้ตดิต่อ (กรณีฉุกเฉิน) ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์............................................................... 

 


