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  ก ำหนดเดินทำง : มกรำคม - มีนำคม 2562 
 

WONDERFUL CHINA 

 

เยอืน 2 มหำนคร แดนมังกร  

ปักกิง่ เซ่ียงไฮ้ รถไฟควำมเร็วสูง 

5 วนั 4 คนื 

     ไฮไลท์ 
•  WonderfulPackage ชวนคุณท่องแดนมังกรกับทริปสุดคุ้มบินคร้ังเดียวเที่ยว 2 เมืองให้คุณได้สัมผัสควำมเป็นจีนแบบครบรส  
• พบควำมยิ่งใหญ่ พชิิตก ำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนควำมยำวหมื่นลี ้ที่ท้ำคุณก้ำวไปให้ถึง 
• ชมควำมยิง่ใหญ่ของพระรำชวงัฤดูร้อน สถำนทีต่ำกอำกำศในยุครุ่งเรืองของพระนำงซูสีไทเฮำ 
• เทีย่วชมพระรำชวงัต้องห้ำมทีร่วมประวตัิศำสตร์อันยำวนำนของชำวจีนไว้ที่น่ี และชมควำมยิง่ใหญ่ของจัตุรัสเทยีนอนัเหมิน 
• จำกควำมงดงำมทำงประวตัิศำสตร์พำทุกท่ำนสัมผสัควำมเร็วของรถไฟ HIGH SPEED มุ่งหน้ำสู่เซ่ียงไฮ้ อำณำจักรแห่งควำมทันสมัย 
• สัมผัสประสบกำรณ์แปลกใหม่กับเทคโนโลยีที่ล ำ้สมัย อุโมงค์เลเซอร์ใต้น ำ้ อุโมงค์น ำ้ลอดที่แรกของจีน ที่เต็มไปด้วยแสงสี  
• ชมววิมุมสูงบน จินเม่ำทำวเวอร์ Jinmao Tower 1ใน3ตึกรวมตึกระฟ้ำ ของเมืองเซ่ียงไฮ้ 
• ลิม้รสอำหำรขึน้ช่ือ...เมนูพเิศษ ปักกิง่ ชิมเป็ดปักกิง่และสุกีม้องโกล เซ่ียงไฮ้  

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

21,999.- 
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วนัแรก       ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสุิวรรณภูม ิ- ปักกิง่         (-/-//D) 

07.30 น.  พร้อมกนัที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำเตอร์ D ประตู 2-3 สำยกำรบิน                 
THAI AIRWAY (TG) พบเจ้ำหน้ำที่ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

10.15 น เหินฟ้ำสู่มหำนครปักกิง่ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY (TG) เที่ยวบินที่ TG 614 

15.50 น.  ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตนิครปักกิง่....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 
โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ี
สลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยักลายเป็นเมืองใหญ่ของ
โลก ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง   

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
พกัที่  CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัที่สอง        จตุัรัสเทียนอนัเหมนิ - พระรำชวงักู้กง - ผลติภัณฑ์ไข่มุก - ตลำดรัสเซีย - ผลติภัณฑ์ยำงพำรำ - ช้อปป้ิงหวงัฝูจิง่       

              (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทุกท่านเท่ียวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค)์ เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มี
ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร 
สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนับเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
สัญลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองในโอกาสส าคญัต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ 
อนุสำวรีย์วีรชนศำลำประชำคม จตุัรัสเทียนอนัเหมินลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียน
อนัเหมินท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตุัรัส  จากนั้นเท่ียว
ชม พระรำชวังต้องห้ำม THE FORBIDDEN CITY สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบา้น
และชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 
500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซ่ึงแปลว่ำ ‘พระรำชวัง
ต้องห้ำม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่ง
สวรรค์ ดังนั้ นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ีต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล ้ าเข้าไปได ้
โบราณสถานแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร น าท่านชม
อาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมต าหนักว่าราชการพระต าหนักชั้นใน ห้องบรรทมของ
จกัรพรรด์ิ และห้องว่าราชการหลงัมู่ล่ีไมไ้ผ่ของพระนางซูสีไท่ น าท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จาก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของ
เมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ ตลำดรัสเซีย เลือกซ้ือสินคา้ Brandname กอ้ปป้ิ อาทิ เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้หนงัมียี่หอ้ช่ือดงั

มากมาย และราคาถกูกวา่เมืองไทยอยา่งคาดไม่ถึง  น าท่านเลือกซ้ือ ผลติภัณฑ์ยำงพำรำ ท่ีท าดว้ยเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ทนัสมยัของประเทศจีนสินคา้มากมาย เช่นหมอนยางพาราท่ีไดรั้บความนิยมอยูใ่นขณะน้ี และยงัไดฟั้งบรรยายขั้นตอน

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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กระบวนการเป็นความรู้อีกดว้ย  จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิงหวงัฟู่จิง่ ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็น
ถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดินหา้มรถทุกชนิดว่ิงผา่น มีหา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้ง
ถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนงัสือ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอยา่งเพลิดเพลินอยา่งยิ่ง ส่วนใหญ่เป็น
ร้านคา้แบรนดเ์นมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงั
มีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถกูปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมวิว 
ตามอธัยาศยั 

 
ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่  CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัที่สำม          ผเีซ๊ียะ - พระรำชวงัฤดูร้อน - ก ำแพงเมอืงจีนด่ำนจวยีงกวน - หยก - ผ่ำนชมสนำมกฬีำรังนก    (B/L/D) 

เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั   
  น าท่านเขา้ชม ผีเซียะ หรือ ผีซิว เป็นสัตวป์ระหลาดตามความเช่ือของจีนมาแต่โบราณส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงิน

ทองของจีน และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของการพิทกัษแ์ละคุม้ครองทรัพยส์มบติัอีกดว้ย  น าท่านสู่ พระรำชวังฤดูร้อน ของ
พระนางซูสีไทเฮา “อีเ้หอหยวน ”  อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน สร้างข้ึนเม่ือประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งน้ี
เป็นท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮาสมยัยงัมีชีวิตอยู่  "พระรำชวังฤดูร้อน" จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชำกำรของ
พระนำง ทั้งยงัเป็นคุกคุมขงัพระจกัรพรรดิกวางสู หลงัจากท่ีจกัรพรรดิกวางสู ไม่เช่ือฟังค าสั่งของพระนาง ท าการปฏิรูป
จีนตามขอ้เสนอของ คงัอ่ิวหวยุ ปัจจุบนัท่ีคุมขงัจกัรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ท่ีเรียกว่า "หอหยก" ก็ยงัถกูบูรณะไวใ้ห้
นกัท่องเท่ียวชมอยู่ ภายในพระราชวงัฤดูร้อน ติดๆ กบั ระเบียงยำว (Long Corridor) ที่ยำวกว่ำ 728 เมตร ระเบียงยาวน้ี
ไม่เพียงข้ึนช่ือวา่ ยาว แต่ยงัข้ึนช่ือในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เน่ืองจาก บรรจุไปดว้ยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้ง
ภาพดอกไม ้ตน้ไม ้ส่ิงปลกูสร้างในวรรณกรรม เร่ืองราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอ๋ิว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ไดเ้ป็น
ภาพท่ีวาดข้ึนอย่างสั่วๆ เพราะ แต่ละภาพนั้นมีเร่ืองราวในตนเองทั้งส้ิน  ชมความงามของทะเลสาปจ าลองคุนหมิงท่ีขุด
ข้ึนดว้ยแรงงานคนลว้น  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมอืงจนีด่ำนจวียงกวน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก มีความยาวถึง 12,700 ล้ี (ประมาณ 

6,000 กิโลเมตร) สร้างข้ึนด้วยแรงงานของคนนับหม่ืนคน สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดย
จกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตวัก าแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากนัว่าถา้น าวสัดุท่ีใช้
ก่อสร้างก าแพงแห่งน้ีมาสร้างก าแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้ าแพงท่ีมีความยาวรอบโลก จากความยาว
มากดงักล่าวน้ีเอง ก าแพงน้ีจึงไดรั้บการขนานนาม อีกดว้ยวา่ “ก าแพงหม่ืนล้ี” ...ใหท่้านไดส้มัผสั  ต านานแห่งความรัก 1 
ใน 4 ของเมืองจีน เก่ียวกบัก าแพงเมืองจีนเม้ิงเจียงหน่ี  น าท่านชม “โรงงำนผลติหยก”  ท่ีข้ึนช่ือของชาวจีน ท่ีมีความเช่ือ
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วา่ มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีใหค้วามคุม้ครอง  น าท่าน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลมิปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครัง
นกออกแบบโดยสถาปนิกชาว สวิสเซอร์แลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอส
เซ่ียม” พยายามให้เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก2008 มี
ลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั “รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม ้เพดานและผนังอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุโปร่งใส 
อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ซ่ึงใหก้ล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่าน
ชมสระวา่ยน ้าแห่งชาติ สระวา่ยน ้าแห่งชาติ สร้างข้ึนเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and 
Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือให้ดูเหมือนน ้ าท่ีสุด และใช้
เทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College    

  
ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่  CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัที่ส่ี ปักกิง่ - เซ่ียงไฮ้ (น่ังรถไฟควำมเร็วสูง) - จินเม่ำทำวเวอร์ (รวมชมววิช้ัน87) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หำดไว่ทำน -                
ถนนนำนกิง            (B/L/D) 

เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั   
  น าท่านสู่ สถำนีรถไฟปักกิง่ เพ่ือโดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง มุ่งหน้ำสู่ เซ่ียงไฮ้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เป็น

เสน้ทางรถไฟความเร็วสูงท่ีมีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และว่ิงผา่นปักก่ิงเทียนจิน เหอเป่ยซานตง อนัฮุย เจียงซู
และเซ่ียงไฮท้ั้งหมด 7 เมืองใหญ่   

หมายเหตุ :  กระเป๋าเดินทางและสมัภาระทุกช้ิน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผุจ้ดัการและดูแลเอง... เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านข้ึนตึก จินเม่ำทำวเวอร์ Jinmao Tower หรือ Jinmao 88 มีความสูงวดัจากพ้ืนดินราว 420 ม. มีทั้งหมด 88 ชั้น 

(ห้องชมวิวอยู่ชั้น 87) หากรวมส่วนยอดแหลมของตึกก็จะเป็น 93 ชั้น ลกัษณะเด่นคือผสมผสานเส้นรอบวงแบบเจดีย์
ของจีนท่ียกัเยื้องเป็นเหล่ียมมุมจ านวนมากเขา้กบัโครงสร้างตดัขวางทุกชั้น บริษทั Skidmore, Owings & Merrill ของ
สหรัฐอเมริกา เป็นผูอ้อกแบบโครงสร้าง ช่ือของอาคารมีความหมายว่า อาคารทองค า (Jin) อนัรุ่งเรือง (Mao) ตวัอาคารมี
ลกัษณะคลา้ยเจดียจี์น 8 เหล่ียม ท่ีเรียงต่อกนัเป็นชั้นๆ ในรูปแบบโมเดิร์น  น าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้ าหวงผูล่ง
ไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ  จากนั้นสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยู่บนฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า“พิพิธภัณฑ์
สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮอี้กทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางด้านการเงินการ
ธนาคารท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย 
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เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนัโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตั้ง
ของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นตน้ 

 
ค ่ำ          รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  น าท่านเดินทาง ถนนนำนกิง ถนนแห่งน้ีเปรียบเหมือนยา่นสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนน้ีมี

ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีหา้งสรรพสินคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งน้ีเป็นยา่นท่ีคึกคกัและทนัสมยัท่ีสุดในเซ่ียงไฮ ้
 พกัที่  SHANGHAI BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัที่ห้ำ           ศูนย์ยำสมุนไพรจนี - ตลำดเฉินหวงัเมีย่ว - เซ่ียงไฮ้ - กรุงเทพฯ                              (B/L)                                                                                                   

เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั   
น าท่านสู่ ศูนย์ยำสมุนไพรจีน และยาบวัหิมะ ผ่อนคลาย นวดฝ่าเทา้ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน 
หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ซ้ือยาแกน ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบวัหิมะ”ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและใหท่้านไดน้วดฝ่าเทา้
ผอ่นคลายกบัยาสูตรพิเศษ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ตลำดเฉิงหวังเมี่ยว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคย
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซ่ึงไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสินคา้ และอาหารพ้ืนเมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮซ่ึ้งมีการ
ผสมผสานระหวา่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงเป็นยา่นสินคา้ราคาถกูท่ีมีช่ือ อีกยา่นหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ้

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่ สนำมบินท่ำอำกำศยำนนำนำชำตเิซ่ียงไฮ้ ผู่ตง 

17.25 น.          น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสำยกำรบิน  THAI AIRWAY (TG)  เที่ยวบินที่  TG665 
21.00 น.  เดนิทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

******************ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร****************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรควรทรำบ :  
➢ กำรเดนิทำงไปท่องเที่ยวในเมอืงจนีทุกเมอืง จะมกีำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ                 

ผลติภัณฑ์ยำงพำรำ, หยก, ผเีซ๊ียะ, ไข่มุก, นวดเท้ำ ซ่ึงจ ำเป็นต้องใส่ไว้ในรำยกำรทัวร์ เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร์ จงึขอเรียน
ให้กบันักท่องเที่ยวทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนที่ใส่ในรำยกำรทัวร์ จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำประมำณ 60–90
นำที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มีส่วนได้เสียในกำรขำยสินค้ำ
จำกร้ำนช้อปป้ิงขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั  สินค้ำทุกช้ินไม่สำมำรถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

➢ ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

http://www.wonderfulpackage.com/
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ก ำหนดวนัเดนิทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

16-20 มกรำคม 2562 21,999 24,999 5,000 

27 กุมภำพนัธ์ - 03 มีนำคม 2562 21,999 24,999 5,000 

27-31 มีนำคม 2562 21,999 24,999 5,000 
 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้**  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ200 หยวน/ลกูคา้ 1 ทา่น/ทรปิ 

**รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(แบบเดีย่ว) ทา่นละ 1,500 บาท** 
หากกรุป๊ทีเ่ดนิทางโดยมหีวัหนา้ทวัรจ์ะเป็นวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบกรุป๊ เขา้-ออกคร ัง้เดยีว 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

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 
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 

หากกรุ๊ปท่ีเดินทางโดยมีหวัหนา้ทวัร์จะเป็นวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบกรุ๊ป เขา้-ออกคร้ังเดียว (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปตอ้งเขา้-ออก
พร้อมกนัทั้งกรุ๊ป ใชเ้วลาประมาณ 7-10 วนั ) 

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทัประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
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 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 

 ค่ำทปิมคัคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ทริป 
หำกมหัีวหน้ำทวัร์ จ่ำยค่ำทปิเพิม่ รวม 250 หยวน/ ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ทริป 
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

➢ กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

➢ หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืน
ค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืน
ค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
➢ ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 

➢ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

• ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 35,000 บาท 

• ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 

• จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
➢ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
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กำรยกเลกิ 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั ➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
• ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
• หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
• โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
• โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
• หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
• โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
➢ น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
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➢ กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 

➢ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

• ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

• หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง
ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

• รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณำอ่ำนกฎกำรใช้รูปส ำหรับยืน่วซ่ีำ หน้ำทีส่อง ส ำคญัมำก)      

• หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียน
สมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ 
(ถา้มี) 

• กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และแปลเป็นภำษำองักฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

• เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตท่ีท่านอยู ่

• กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น และ
อยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

• กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 

• ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

• บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้ำต้องโชว์ตวัทีส่ถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

• บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีำให้หนงัสือเดนิทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

• กรณียืน่วซ่ีำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 
 

 
 
 
 

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


 

 

กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง  2 
ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
  
1.  รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 
3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 

หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพ้ืนหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
  

ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งกรุณากด
ท่ีน่ี  ทางศูนยว์ซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนใหท้ราบวา่ หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวซ่ีา เน่ืองจากสาเหตรูุปถ่าย
ไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

หมำยเหตุ 
➢ ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

➢ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

➢ แผนกวซ่ีำไม่รับยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำง
บริษทัฯจงึจะท ำกำรยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ให้ 

➢ โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 
 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg


 

 

หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 

• หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 1.5 x 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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลและรำยละเอยีดส ำหรับกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี                                                                    

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

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

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

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

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

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนENG........................................................................................................................................................ 

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 .................................................................... อำชีพ......................................... ควำมสัมพนัธ์ ................................              

ช่ือผู้ตดิต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์................................................... 
 

 


