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กกกำหนดเดดินทกำง : 16-20 มดิถถนกำยน 2560

WONDERFUL CHINA
กกกำแพงเมมืองจจีน - หอฟฟ้กำเทจียนถกำน - สวนเชอรร์รจีร

5 ววัน  3  คมืน

    ไฮไลทร์
 Wonderfulpackage ชวนคถณเหดินฟฟ้กำสสสู่แดนมวังกร โดยสกำยกกำรบดินไทย 
 สวัมผวัสบรรยกำกกำศสถดพดิเศษ ทสู่กำมกลกำงสวนเชอรร์รจีร สกำยพวันธร์เฉพกำะของเมมืองจจีนทจีรรสชกำตดิ เปรจีรี้ยวอมหวกำนสดๆ จกำกสวน
 พดิชดิตกกกำแพงเมมืองจจีน 1 ใน 7 สดิรงมหวัศจรรยร์ของโลก บนควกำมยกำวหมมืรนลจีรี้ทจีรทฟ้กำคถณกฟ้กำวไปใหฟ้ถถึง
 ชมควกำมยดิรงใหญสู่ของพระรกำชววังฤดสรฟ้อน สถกำนทจีรตกำกอกำกกำศในยถครถสู่งเรมืองของพระนกำงซสสจีไทเฮกำ   และหอบสชกำฟฟ้กำดดิน หอฟฟ้กำ

เทจียนถกำน
 ชฟ้อปปดิรี้งกวันใหฟ้จถใจทจีร หววังฝสจดิรง และ THE PLACE  ทวัรี้งเสมืรี้อผฟ้กำ กระเปป๋กำ รองเทฟ้กำ ฯลฯ
 อถึรี้ง..ทถึรง..เสจียว..กวับสถดยอดโชวร์ระดวับแนวหนฟ้กำของเมมืองจจีน..กกำยกรรมปวักกดิรง

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

16,999.-



ววันแรก      ทสู่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิสถวรรณภสมดิ 

21.00 น. พรฟ้อมกวันทจีรทสู่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดิสถวรรณภสมดิ อกำคกำรผสฟ้โดยสกำรขกำออก ชวัรี้น 4 เคกำเตอรร์ D ประตส 5 สกำยกกำรบดิน  
THAI AIRWAY (TG) พบเจฟ้กำหนฟ้กำทจีร คอยใหฟ้กกำรตฟ้อนรวับและอกกำนวยควกำมสะดวกกสู่อนขถึรี้นเครมืรอง

23.30 น เหดินฟฟ้กำสสสู่มหกำนครปวักกดิรง โดยสกำยกกำรบดิน THAI AIRWAY (TG) เทจีรยวบดินทจีร   TG 686
(พจีเรจียดทจีรเดดินทกำงววันทจีร 16-20,21-25 มดิถถนกำยน 2560 จะใชฟ้ เทจีรยวบดินทจีร   TG 674)

ววันทจีรสอง       จวัตถรวัสเทจียนอวันเหมดิน - พระรกำชววังกสฟ้กง - รฟ้กำนชกำ - หอฟฟ้กำเทจียนถกำน - กกำยกรรมปวักกดิรง

04.40 น. ถถึงททาอากาศยานนานาชาตรนครปปักกรรง....ปปัจจจุบปันปปักกรรงเปป็นเขตการปกครองพรเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหทงของ
จจีน ซถึรงมจีฐานะเทจียบเททากปับมณฑลหลปังจากปปักกรรงไดต้รปับการจปัดตปัตงเปป็นเมมืองหลวงของสาธารณรปัฐประชาชนจจีนใน
ปจี 1949 โดยเฉพาะหลปังจากสมปัย 80 ศตวรรษทจีร 20 เมมืองปปักกรรงไดต้พปัฒนาอยทางรวดเรป็วอยทางเหลมือเชมืรอ ปปัจจจุบปันนจีต
ปปักกรรงมจีถนนทจีรสลปับกปัน ตถึกสสูงๆ โดยไมทเพจียงแตทรปักษาสภาพเมมืองโบราณ และยปังแสดงถถึงสภาพเมมืองทจีรทปันสมปัย
กลายเปป็นเมมืองใหญทของโล  ก ผทานการตรวจคนเขต้าเมมือง 

เชฟ้กำ รวับประทกำนอกำหกำรเชฟ้กำ ณ  ภวัตรกำคกำร 
นนาททานเทจีรยวชม จวัตถรวัสเทจียนอวันเหมดิน (ความหมายประตสูของสปันตรภาพอยทางสวรรคค) เปป็นจปัตจุรปัสทจีรใหญททจีรสจุดใน
โลก มจีความยาวตปัต งแตททรศเหนมือจรดทรศใตต้ 880 เมตร ทรศตะวปันออกจรดทรศตะวปันตก 500 เมตร พมืตนทจีรทปัต งสรตน
440,000 ตารางเมตร สามารถจจุประชากรไดต้ถถึง 1,000,000 คน ปปัจจจุบปันจปัตจุรปัสเทจียนอปันเหมรนนปับเปป็นจปัตจุรปัสใจกลาง
เมมืองทจีรใหญททจีรสจุดในโลก สปัญลปักษณคของประเทศจจีนใหมทซถึรงเปป็นสถานทจีรจปัดพรธจีฉลองเนมืรองในโอกาสสนาคปัญตทางๆ
ซถึรงบรรเวณนปัตนยปังเปป็นทจีรตปัตงของ อนถสกำวรจียร์วจีรชนศกำลกำประชกำคม จปัตจุรปัสเทจียนอปันเหมรนลต้อมรอบดต้วยสถาปปัตยกรรม
ทจีรมจีความสนาคปัญ ไดต้แกท หอประตสูเทจียนอปันเหมรนทจีรตปัตงอยสูททางทรศเหนมือสจุดของจปัตจุรปัส ธงแดงดาว 5 ดวงผมืนใหญทโบก
สะบปัดอยสูทเหนมือเสาธงกลางจปัตจุรปัส   จากนปัตนเทจีรยวชม พระรกำชววังตฟ้องหฟ้กำม THE FORBIDDEN CITY สรต้างขถึตน
ในสมปัยจปักรพรรดรหยทงเลทอแหทงราชวงศคหมรง เปป็นทปัตงบต้านและชจีวรตของจปักรพรรดรในราชวงศคหมรงและชรงรวมทปัตง
สรตน 24 พระองคค พระราชวปังเกทาแกททจีรมจีประวปัตรศาสตรคยาวนานกวทา 500 ปจี มจีชมืรอในภาษาจจีนวทา ‘กสู ต้กง’ หมายถถึง
พระราชวปังเดรม มจีชมืรอเรจียกอจีกอยทางหนถึรงวทา ‘จมืรอจดิรี้นเฉดิง’ ซถึรงแปลวสู่กำ ‘พระรกำชววังตฟ้องหฟ้กำม’ เหตจุทจีรเรจียกพระราชวปัง
ตต้องหต้าม เนมืรองมาจากชาวจจีนถมือคตรในการสรต้างวปังวทา จปักรพรรดรเปรจียบเสมมือนบจุตรแหทงสวรรคค ดปังนปัตนวปังของบจุตร
แหทงสวรรคคจถึงตต้องเปป็น ‘ทจีรตต้องหต้าม’ คนธรรมดาสามปัญไมทสามารถลทวงลนตาเขต้าไปไดต้ โบราณสถานแหทงนจีต เปป็นสรรง
กทอสรต้างทรงคจุณคทาทางประวปัตรศาสตรคทจีรสรต้างขถึตนบนพมืตนทจีร 720,000 ตารางเมตร นนาททานชมอาคารเครมืรองไมต้ทจีร
ประกอบดต้วยหต้องตทางๆ ถถึง 9,999 หต้อง ชมตนาหนปักวทาราชการพระตนาหนปักชปัตนใน หต้องบรรทมของจปักรพรรดรด  และ
หต้องวทาราชการหลปังมสูทลจีรไมต้ไผทของพระนางซสูสจีไทท   จากนปัตนพาททานเดรนทางสสูท  รฟ้กำนชกำ อปันลมืรอชมืรอทจีรมจีชมืรอเสจียงของ
เมมืองจจีนใหต้ททานชรมชาหลากหลายรสตามอปัธยาศปัย

เทจีรยง             รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน  ณ ภวัตตกำคกำร  
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บสู่กำย จากนปัตนเดรนทางสสูท  หอบวงสรวงเทวดกำ เทจียนถกำน   หอฟต้าเทจียนถานนจีต  จะเปป็นจจุดทจีรใชต้ใน พดิธจีกรรมบสชกำ ฟฟ้กำ ดดิน ตวัรี้ง
อยสสู่บน ลกำนหดินอสู่อนซฟ้อนกวัน   3   ชวัรี้น ซถึรงจะหมกำยถถึง โลกของ มนถษยร์ สวรรคร์ และ โลกอมตะ ภายในนปัตนจะมจีภาพ
เขจียนของ สวยงาม แตทไมทเปรดใหต้เราเขต้าชม ทนาไดต้เพจียงแตท มองรสูปทจีรนนามาโชวคไวต้เททานปัตน นอกจากนปัตน ยปังมจี
สปัญลปักษณค ขนาดใหญททจีรเกจีรยวขต้องกปับ ระบบสจุรรยะ   จากนปัตนนนาททานสสูท   อกำคกำรบสชกำสวรรคร์ ซถึรงทนาจากหรนอทอนเชทน
เดจียวกปัน เปป็นทรงกลม และ มจีหลปังคาทรงจปั รวแบบจจีน จจุดนจีต  จะเปป็นสทวนทจีรใชต้ในพรธจีกรรมของการบสูชา สวรรคค ตรง
จจุดนจีต เขามจีความเชมืรอกปันวทาเปป็น ศสูนยคกลางของจปักรวาลซสูโจว  จากนปัตนนนาททานเลมือกซมืตอ “ผจีเซจีซี๊ยะ” ซถึรงชาวจจีนเชมืรอวทา
จะนนาโชคลาภเงรนทองมาใหต้พรต้อมทปัตงคอยเฝต้าทรปัพยคสมบปัตรไวต้เพราะผจีเซจีซี๊ยกรนเงรนทองแลต้วเกป็บไวต้ไมทถทายออกมา

คกรกำ รวับประทกำนอกำหกำรคกรกำ  ณ ภวัตตกำคกำร   มมืรี้อพดิเศษ เปป็ดปวักกดิรง 
  พวักทจีร  SOLUXE WINTER LESS HOTEL หรมือเทจียบเทสู่กำ 4 *

ววันทจีรสกำม       พระรกำชววังฤดสรฟ้อน - รฟ้กำนไขสู่มถก - ววัดลกำมะ - รฟ้กำนนวดฝสู่กำเทฟ้กำ - ชฟ้อปปดิรี้งหววังฝสจดิรง 

เชฟ้กำ  รวับประทกำนอกำหกำรเชฟ้กำ ณ โรงแรมทจีรพวัก
นนาททานสสูท พระรกำชววังฤดสรฟ้อน ของพระนางซสูสจีไทเฮา “อจีรี้เหอหยวน ”  อจุทยานทจีรใหญททจีรสจุดของประเทศจจีน สรต้าง
ขถึตนเมมืรอประมาณ 800 ปจีกทอนอจุทยานแหทงนจีต เปป็นทจีรประทปับของพระนางซสูสจีไทเฮาสมปัยยปังมจีชจีวรตอยสู ท  "  พระรกำชววังฤดส
รฟ้อน  "   จถึงเปรจียบเสมมือนเปป็นศสนยร์บวัญชกำกกำรของพระนกำง ทปัตงยปังเปป็นคจุกคจุมขปังพระจปักรพรรดรกวางสสู หลปังจากทจีร
จปักรพรรดรกวางสสู ไมทเชมืรอฟปังคนาสปัรงของพระนาง ทนาการปฏรรสูปจจีนตามขต้อเสนอของ คปังอรรวหวจุย ปปัจจจุบปันทจีรคจุมขปัง
จปักรพรรดรกวางสสู และพระมเหสจี ทจีรเรจียกวทา "หอหยก" กป็ยปังถสูกบสูรณะไวต้ใหต้นปักททองเทจีรยวชมอยสูท ภายในพระราชวปัง
ฤดสูรต้อน ตรดๆ กปับ ระเบจียงยกำว   (Long Corridor)   ทจีรยกำวกวสู่กำ   728   เมตร ระเบจียงยาวนจีต ไมทเพจียงขถึตนชมืรอวทา ยาว แตทยปัง
ขถึตนชมืรอในฐานะของความวรจรตรทางศรลปะ เนมืรองจาก บรรจจุไปดต้วยภาพวาดกวทา 4,000 ภาพ ทปัตงภาพดอกไมต้ ตต้นไมต้ 
สรรงปลสูกสรต้างในวรรณกรรม เรมืรองราวในวรรณคดจีมากมาย เชทน ไซอรอว โดยทปัตง 4,000 ภาพนปัตนไมทไดต้เปป็นภาพทจีรวาด
ขถึตนอยทางสปัรวๆ เพราะ แตทละภาพนปัตนมจีเรมืรองราวในตนเองทปัตงสรตน  ชมความงามของทะเลสาปจนาลองคจุนหมรงทจีรขจุดขถึตน
ดต้วยแรงงานคนลต้วน จากนปัตนนนาททานแวะเลมือกซมืตอ ไขสู่มถก ครจีมไขทมจุกบนารจุงผรว ทจีรทนาจากไขทมจุกนนตาจมืดทจีรเพาะเลจีตยงใน
ทะเลสาบ      

เทจีรยง  รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน ณ ภวัตตกำคกำร   
บสู่กำย นกกำทสู่กำนสสสู่  ววัดลกำมะ หรมือ ยงเหอกง เปป็นโบราณสถานทจีรรวมเอกลปักษณคของชนชาตรฮปั รน แมนจสู มองโกล และทรเบต

สจีรชนชาตรสนาคปัญของจจีนไวต้ไดต้อยทางลงตปัวและครบครปัน ซถึรงมจีอยสู ทเพจียงแหทงเดจียวเททานปัตนในประเทศจจีน วปัดลามะ เปป็น
วปัดหนถึรงของศาสนาพจุทธนรกายทรเบต มจีเนมืตอทจีรกวทา 60,000 ตารางกรโลเมตร มจีตนาหนปักตทางๆกวทา 1,000 หต้อง วปัดลามะ
นจีตแตทเดรมเปป็นพระตนาหนปักของเฉจียนหรงฮทองเตต้ กษปัตรรยคองคคทจีร 2 ของราชวงศคชรงสรต้างขถึตนเมมืรอปจีค .ศ.1723 ทรงสรต้าง
ใหต้กปับองคคชาย 4 หยทงเจรตง หรมือ องคคชาย 4 จากนวนรยายเรมืรองศถึกสายเลมือดนปั รนเองเมมืรอองคคชาย 4 ไดต้ขถึตนครองราชยค
เปป็นฮทองเตต้องคคทจีร 3 จถึงยต้ายไปประทปับทจีรพระราชวปังหลวง สทวนพระตนาหนปักนจีต พมืตนทจีรครถึรงหนถึรงปรปับเปป็นทจีรพปักผทอน
อรรรยาบถนอกวปังขององคคชาย 4 อจีกครถึรงหนถึรงถวายพระลามะจปังเจจียฮสูถสูเคทอถสู จถึงไดต้กลายเปป็นวปัดลามะของทรเบตนร
ยากหมวกเหลมืองตปัตงแตทนปัตนมา วปัดลามะในปปัจจจุบปันนอกจากมจีสถานะเปป็นวปัดสนาคปัญของปปักกรรงแลต้ว ยปังเปป็นสถานทจีร
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ททองเทจีรยวทจีรมจีคจุณคทาทางศรลปวปัฒนธรรมอจีกดต้วย ไมทวทาชาวจจีนหรมือชาวตทาวชาตรเมมืรอมาเยมือนปปักกรรง ไมทควรพลาดทจีร
จะมาเยมืรยมชมยงเหอกงสปักครปัต ง  นนาททานไปผทอนคลายความเมมืรอยลต้าดต้วยการ นวดฝสู่กำเทฟ้กำ เปป็นการแชทเทต้าดต้วยยา
สมจุนไพรจจีน และนวดผทอนคลายทจีร ศศนยย์ววิจจัยทางการแพทยย์แผนโบราณ ฟปังเรมืรองราวเกจีรยวกปับการแพทยคโบราณ
ตปัตงแตทอดจีตถถึงปปัจจจุบปันการสทงเสรรมการใชต้สมจุนไพรจจีนทจีรมจีมานานนปับพปันปจีพรต้อมรปับฟปังการวรนรจฉปัยโรคโดยแพทยค
ผสูต้เชจีรยวชาญ   จากนปัตนพาทจุกททาน ชฟ้อปปดิรี้งศสนยร์กกำรคฟ้กำหววังฟสสู่จดิรง ซถึรงเปป็นทจีรชต้อปปรต งทจีรใหญททจีรสจุดในเมมืองปปักกรรง เปป็น
ถนนเสต้นยาวๆ สนาหรปับคนเดรนหต้ามรถทจุกชนรดวร รงผทาน มจีหต้างสรรพสรนคต้า พลาซทา และรต้านคต้านต้อยใหญทเรจียงราย
สองขต้างถนน รวมทปัตงรต้านอาหาร รต้านกาแฟ ครบครปัน พาททานจปับจทายกปันอยทางเพลรดเพลรนอยทางยรรง สทวนใหญทเปป็น
รต้านคต้าแบรนดคเนมราคาตายตปัวตทอรองไมทไดต้ และยปังมจีรต้านกรซี๊ฟชต้อป ราคายทอมเยาใหต้เลมือกซมืตอ นอกจากนจีต  บรรเวณ
ใกลต้เคจียงยปังมจีถนนอาหารนานาชาตร ซถึรงนทาชมแตทเปป็นสปัตวคแปลกๆ ทจีรไมทถสูกปากคนไทยเททาไหรท  ใหต้ททานไดต้อรสระ
ถทายรสูป ชต้อปปรต ง ชมวรว ตามอปัธยาศปัย 

คกรกำ                 รวับประทกำนอกำหกำรคกรกำ ณ ภวัตตกำคกำร   จากนปัตนนนาททานชม กกำยกรรมปวักกดิรง ททานจะไดต้ชมกายกรรมตต้นฉบปับดปั รง
                      เดรมแบบจจีน แสนอลปังการทปัตงแสงสจี ตระการตา

  พวักทจีร  SOLUXE WINTER LESS HOTEL หรมือเทจียบเทสู่กำ 4 *

ววันทจีรสจีร             หยก-บวัวหดิมะ-กกกำแพงเมมืองจจีนดสู่กำนจวจียงกวน - สวนผลไมฟ้ - ผฟ้กำไหม - THE PLACE
เชฟ้กำ               รวับประทกำนอกำหกำรเชฟ้กำ ณ โรงแรมทจีรพวัก

หลปังอาหารนนาททานชม “โรงงกำนผลดิตหยก”  ทจีรขถึตนชมืรอของชาวจจีน ทจีรมจีความเชมืรอวทา มจีหยกไวต้เปป็นสรร งทจีรใหต้ความ
คจุต้มครอง    จากนปัตนเลมือกซมืตอยาสมจุนไพรและครจีมยาทจีรมจีชมืรอเสจียงทจีรสจุดของรปัฐบาลจจีน ไดต้แกท เปสู่กำฟสสู่หลดิง หรมือ บวัว
หดิมะ  นนาททานเดรนทางสสูท   กกกำแพงเมมืองจจีนดสู่กำนจวจียงกวน ซถึรงเปป็น 1 ใน 7 สรรงมหปัศจรรยคของโลก มจีความยาวถถึง
12,700 ลจีต  (ประมาณ 6,000 กรโลเมตร) สรต้างขถึตนดต้วยแรงงานของคนนปับหมมืรนคน สรต้างขถึตนครปัต งแรกเมมืรอประมาณ
กวทา 2000 ปจีกทอน โดยจปักรพรรดรด จรอนซจี ผสูต้รวบรวมประเทศจจีนใหต้เปป็นปถึกแผทน ตปัวกนาแพงสสูงราว 7 เมตร กวต้าง 6
เมตร วทากปันวทาถต้านนาวปัสดจุทจีรใชต้กทอสรต้างกนาแพงแหทงนจีตมาสรต้างกนาแพงทจีรมจีความหนา 1 เมตร สสูง 5 เมตร จะไดต้ก นาแพง
ทจีรมจีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดปังกลทาวนจีต เอง กนาแพงนจีต จถึงไดต้รปับการขนานนาม อจีกดต้วยวทา “ ก นาแพงหมมืรน
ลจีต  ”  ...ใหต้ททานไดต้สปัมผปัส   ตนานานแหทงความรปัก 1 ใน 4 ของเมมืองจจีน เกจีรยวกปับกนาแพงเมมืองจจีนเมรตงเจจียงหนจีร    

เทจีรยง          รวับประทกำนอกำหกำรกลกำงววัน ณ ภวัตตกำคกำร... อดิรมอรสู่อยกวับเมนสสถกจีรี้ 
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บสู่กำย นนาททานเดรนทางสสูท  สวนผลไมฟ้  (หากเดรนทางชทวงเดมือนเมษายน จะเปป็นสวนสตรอวคเบอรจีร  เดมือนพฤษภาคม-
กรกฎาคมเปป็นสวนเชอรจีร  เดมือนสรงหาคมเปป็นสวนทต้อ เดมือนก ปันยายนเปป็น สวนแอปเปรต ล ) ทจุกททานจะไดต้สปัมผปัส
บรรยากาศการเกป็บผลไมต้ในชทวงฤดสูใบไมต้ผลรดต้วยตปัวททานเอง (กรณจีสภาพอากาศไมทดจี ไมทสามารถเกป็บผลไมต้ไดต้
บรรษปัทฯ ขออนจุญาตเปลจีรยนเปป็นรายการอมืรนแทนตามความเหมาะสม)   นนาททานแวะชมโรงงานผลรต ผฟ้กำไหม ของ
จจีน ชมวรธจีการนนาเสต้นไหมออกมาผลรตเปป็นสรนคต้าทปัตงใชต้เครมืรองจปักร และแรงงานคน ชมการดถึงใยไหมรปังแฝด (
แปลกแตทจรรง ) เพมืรอมาทนาใสต้นวมผต้าหทมไหม ซถึรงเหมาะกปับการซมืตอเปป็นทปัตงของฝากและใชต้เอง 

คกรกำ  รวับประทกำนอกำหกำรคกรกำ ณ ภวัตตกำคกำร  จากนปัตนนนาททานไปชมสถานทจีรททองเทจีรยวแหทงใหมทในใจกลางกรจุงปปักกรรง 
THE PLACE หรมือ ลาสเวกปัสนต้อย ททานจะไดต้สปัมผปัสความสวยงามของแสงสจีบนเพดานทจีรทปันสมปัย ยาวประมาณ
สองรต้อยเมตรสองขต้างทางเตป็มไปดต้วยรต้านคต้าสรนคต้าแบรนดคเนมมากมาย

  พวักทจีร  SOLUXE WINTER LESS HOTEL หรมือเทจียบเทสู่กำ 4 *

ววันทจีรหฟ้กำ           ปวักกดิรง - กรถงเทพฯ
เชฟ้กำ  รวับประทกำนอกำหกำรเชฟ้กำ  (อกำหกำรกลสู่องของทกำงโรงแรม)

                          ไดต้เวลาอปันสมควรพาทจุกททานเดรนทางสสูท ทสู่กำอกำกกำศยกำนนกำนกำชกำตดินครปวักกดิรง 

06.45 น.          นกกำทสู่กำนเหดินฟฟ้กำสสสู่กร ถงเทพฯ ดฟ้วยสกำยกกำรบดิน  THAI AIRWAY (TG)  เทจีรยวบดินทจีร    TG  675

10.55 น.    เดดินทกำงถถึงสนกำมบดินสถวรรณภสมดิกรถงเทพ ฯ โดยสววัสดดิภกำพ

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/

ขฟ้อควรควรทรกำบ : 
 กกำรเดดินทกำงไปทสู่องเทจีรยวในเมมืองจจีนทถกเมมือง จะมจีกกำรประชกำสวัมพวันธร์สดินคฟ้กำพมืรี้นเมมืองใหฟ้นวักทสู่องเทจีรยวทวัรวไปไดฟ้รสฟ้จวัก คมือ                

นวดฝสู่กำเทฟ้กำ, หยก, ชกำ, ผฟ้กำไหม,บวัวหดิมะ, ผจีเซจีซี๊ยะ, ไขสู่มถก ซถึรงจกกำเปป็นตฟ้องใสสู่ไวฟ้ในรกำยกกำรทวัวรร์ เพรกำะมจีผลกวับรกำคกำทวัวรร์ จถึงขอเรจียน
ใหฟ้กวับนวักทสู่องเทจีรยวทรกำบวสู่กำ รฟ้กำนทถกรฟ้กำนทจีรใสสู่ในรกำยกกำรทวัวรร์ จกกำเปป็นตฟ้องรบกวนทถกทสู่กำนแวะชม ซมืรี้อหรมือไมสู่ซมืรี้อขถึรี้นอยสสู่กวับควกำม
พอใจของลสกคฟ้กำเปป็นหลวัก ไมสู่มจีกกำรบวังควับใดๆ ทวัรี้งสดิรี้น  บรดิษวัทไมสู่มจีสสู่วนไดฟ้เสจียในกกำรขกำยสดินคฟ้กำจกำกรฟ้กำนชฟ้อปปดิรี้งขถึรี้นอยสสู่กวับควกำมพถึง
พอใจของลสกคฟ้กำเปป็นหลวัก  สดินคฟ้กำทถกชดิรี้นไมสู่สกำมกำรถแลกเปลจีรยนหรมือคมืนไดฟ้ 

 สกกำหรวับทสู่กำนทจีรตฟ้องออกตวัตั๋วภกำยในประเทศ (เครมืรองบดิน, รถทวัวรร์, รถไฟ) กรถณกำสอบถกำมเจฟ้กำหนฟ้กำทจีรฝสู่กำยขกำยกสู่อนทกกำกกำรออกตวัตั๋ว 
เนมืรองจกำกสกำยกกำรบดินอกำจมจีกกำรปรวับเปลจีรยนไฟลร์หรมือเวลกำบดิน โดยไมสู่ไดฟ้แจฟ้งใหฟ้ทรกำบลสู่วงหนฟ้กำ
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กกกำหนดววันเดดินทกำง

กกกำหนดกกำรเดดินทกำง ผสฟ้ใหญสู่ เดป็กอกำยถตกรกำกวสู่กำ 18 ปจี
มจีเตจียงและไมสู่มจีเตจียง พวักเดจีรยว

16-20 มดิถถนกำยน 2560 16,999 19,999 4,000

หมกำยเหตถ : โปรแกรมนจีรี้เปป็นรกำคกำโปรโมชวัรน 19 เรดิรมออกเดดินทกำง โดยมจีหวัวหนฟ้กำทวัวรร์  มจีไกดร์ทฟ้องถดิรนพสดภกำษกำไทยรอรวับทจีรปวักกดิรง      

อวัตรกำนจีรี้รวม
คทาตปั อวเครมืรองบรนไป–กลปับ ชปัตนประหยปัด (เดรนทางไปกลปับพรต้อมกรจุรุ๊ปเททานปัตน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบจุในรายการ
คทาภาษจีสนามบรน และคทาภาษจีนนตามปันตามรายการทปัวรค
คทารถปรปับอากาศนนาเทจีรยวตามระบจุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขปับรถ (กฎหมายไมทอนจุญาตใหต้คนขปับรถเกรน 12 ช.ม. / วปัน)
คทาเขต้าชมสถานทจีรตทางๆ ตามทจีรระบจุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถคมืนเปป็นเงรนไดต้ เนมืรองจากบรรษปัทฯ ตต้องจองและซมืตอตปั อวลทวงหนต้า)
โรงแรมตามระบจุ หรมือเทจียบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า
คทาอาหารตามทจีรระบจุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรตมลองอาหารพมืตนเมมืองของแตทละประเทศ
คทาธรรมเนจียมวจีซทาเขต้าประเทศจจีน แบบปกตร 1,500 บาท (ใชต้เวลาดนาเนรนการ 5-7 วปันทนาการ)
คทานนตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนจุญาตททานละ 1 ใบ นนตาหนปักไมทเกรน 30 กก.
คทาประกปันอจุบปัตรเหตจุในการเดรนทาง คจุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษปัท MSIG ประกปันภปัย (เงมืรอนไขตามกรมธรรมค)

อวัตรกำนจีรี้ไมสู่รวม
 คทาดนาเนรนการทนาหนปังสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนจียมในการยมืรนใบอนจุญาตเขต้า-ออกเมมืองสนาหรปับคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตปัว อาทร คทาโทรศปัพทค, คทาซปักรจีด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากทจีรระบจุในรายการ
 คทาอาหารและเครมืรองดมืรมทจีรสปัรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากทจีรบรรษปัทฯ จปัดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกปันเปป็นกรณจีพรเศษ
 คทานนตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรเกรนกวทาสายการบรนกนาหนด สทวนเกรนกรโลกรปัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 คทาภาษจีมสูลคทาเพรรม 7% และคทาภาษจีหปัก ณ ทจีรจทาย 3%
 คทาทรปพนปักงานยกกระเปป๋าในโรงแรม กรณจีใหต้สทงขถึตนหต้องพปัก
 คทาทรปพนปักงานขปับรถ, ไกดคทต้องถรรน , หปัวหนต้าทปัวรค  มกำตรฐกำนววันละ 10 หยวน x 5 ววัน x 3 คน = 150 หยวน 

เงมืรอนไขกกำรเดดินทกำง
 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณจีมจีผสูต้เดรนทางตนรากวทา 19  ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสูต้เดรนทางทราบลทวงหนต้ากทอน

เดรนทาง 15 วปัน
 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรปับเปลจีรยนโปรแกรมเพมืรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตจุอปันเนมืรองมาจากการ

ลทาชต้าของสายการบรน, การนปัดหยจุดงาน, ภปัยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภปัย, การกทอจลาจล, อจุบปัตรเหตจุ ฯลฯ โดยจะคนานถึงถถึงผล
ประโยชนคของผสูต้เดรนทางเปป็นสนาคปัญ
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 บรรษปัทฯ จะไมทรปับผรดชอบคทาใชต้จทายทจีรเกรดขถึตน หากททานถสูกปฏรเสธการเขต้าเมมือง อปันเนมืรองจากการกระทนาทจีรสทอไปในทางผรด 
กฎหมายหรมือการหลบหนจีเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรนคทาทปัวรคทจีรชนาระมาแลต้ว

 บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณจีทจีรเกรดภปัยพรบปัตรทางธรรมชาตร อาทร สถึนามร แผทนดรนไหว ภสูเขาไฟระเบรด 
อจุทกภปัย วาตภปัย ฯลฯ อปันนอกเหนมือจากการควบคจุมของบรรษปัทฯ โดยทางบรรษปัทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชต้จทายทจีรเกรดขถึตนตามจรรง
เททานปัตน เชทน คทามปัดจนาตปั อวเครมืรองบรน, คทาวจีซทาในกรณจีทจีรยมืรนวจีซทาแลต้ว และคทาวางมปัดจนาหต้องพปัก ฯลฯ

 กรณจีผสูต้เดรนทางไมทเดรนทางตามรายการทปัวรคทจีรก นาหนด อาจมจีการเรจียกเกป็บคทาใชต้จทายเพรรมตามความจรรง และกรณจีไมทลงรต้านสรนคต้า
พมืตนเมมืองของรปัฐบาลตามรายการทปัวรค บรรษปัทฯ เรจียกเกป็บเงรนเพรรมรต้านละ 300 หยวน / ททาน

กกำรสกกำรองทจีรนวัรงและชกกำระเงดิน
 ยมืนยวันกกำรสกกำรองทจีรนวัรงกปับเจต้าหนต้าทจีรฝทายขาย พรฟ้อมสสู่งสกกำเนกำหนวังสมือเดดินทกำง
 ชนาระเงรนมปัดจนาภายใน 3 วปันนปับจากวปันทจีรจอง เงรนมปัดจนาถมือเปป็นการยมืนยปันการจองของททาน
1. ยจุโรป อเมรรกา ออสเตรเลจีย นรวซจีแลนดค ททานละ 25,000 บาท
2. ญจีรปจุทน เกาหลจี ดสูไบ ศรจีลปังกา อรนเดจีย อรนโดนจีเซจีย ททานละ 10,000 บาท
3. จจีน ไตต้หวปัน เวจียดนาม พมทา กปัมพสูชา ลาว สรงคโปรค ททานละ 5,000 บาท

 คทาทปัวรคสทวนทจีรเหลมือทปัตงหมด ชนาระลทวงหนต้า 30 วปันกทอนเดรนทาง หรมือในกรณจีทจีรกรจุรุ๊ปคอนเฟรรคมออกเดรนทาง อาจมจีการเรจียก
เกป็บเงรนเรป็วกวทาทจีรก นาหนด

 หากททานไมทชนาระเงรนคทาทปัวรคสทวนทจีรเหลมือตามกนาหนดวปันดปังกลทาว ทางบรรษปัทฯ ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมจี
เงมืรอนไข และขอสงวนสรทธรด ในการคมืนเงรนมปัดจนา

 หลปังจากสนารองทจีรนปั รงเรจียบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าทจีรฝทายขายจะนปัดวปัน-เวลา ไปรปับหนปังสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนทจีรแจต้งไวต้ใน
โปรแกรม เพมืรอดนาเนรนการยมืรนขอวจีซทา (สนาหรปับประเทศทจีรตต้องทนาวจีซทา)

กกำรยกเลดิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 30 วปัน
 ชทวงเทศกาล ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 45 วปัน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 60 วปัน

 คมืนเงรนมปัดจนาทปัตงหมด

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

 หปักเงรนมปัดจนา 50%/ททาน

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

 หปักเงรนมปัดจนา 100%/ททาน

 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14-07 วปัน
 ชทวงเทศกาล ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 19-14 วปัน
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 29-20 วปัน

 หปักเงรนคทาทปัวรค 50%/ททาน
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 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 07-วปันเดรนทาง
 กรณจีตปั อวเครมืรองบรนเปป็นตปั อวราคาพรเศษ หรมือตปั อวแบบ NON-

REFUND
 ชทวงเทศกาล ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 13-วปันเดรนทาง
 ตลอดเดมือนเมษายน ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 19-วปันเดรนทาง

 หปักเงรนคทาทปัวรค 75%/ททาน
 หปักเงรนคทาทปัวรค 90%/ททาน
 หปักเงรนคทาทปัวรค 75%/ททาน
 หปักเงรนคทาทปัวรค 90%/ททาน

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

 หากททานยกเลรกการเดรนทาง อปันเนมืรองมาจากบจุคคลใดบจุคคลหนถึรงในคณะของททานไมทไดต้รปับการพรจารณาวจีซทาไมทวทา
ดต้วยเหตจุผลใด ๆ กป็ตามอปันเปป็นการพรจารณาจากสถานทสูต ซถึรงการยกเลรกเฉพาะบจุคคลหรมือการยกเลรกพรต้อมก ปัน
ทปัตงหมด ใหต้ถมือเปป็นการยกเลรกตามเงมืรอนไขของวปันเวลาทจีรยกเลรกดปังกลทาวขต้างตต้น ในกรณจีทจีรททานไมทแนทใจวทาจะไดต้รปับ
การพรจารณาอนจุมปัตรวจีซทาจากทางสถานทสูต ทางบรรษปัทฯขอแนะนนาใหต้ททานยมืรนวจีซทาแบบเดจีรยว ซถึรงจะรสูต้ผลเรป็วกวทาการ
ยมืรนวจีซทาแบบกรจุรุ๊ป

ตวัตั๋วเครมืรองบดิน
 ตปั อวเครมืรองบรนแบบหมสูทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลปับพรต้อมกปัน หากตต้องการเลมืรอนวปันเดรนทางกลปับ ททานตต้องชนาระคทาใชต้จทายทจีรสายการ

บรนเรจียกเกป็บ และการจปัดทจีรนปั รงของกรจุรุ๊ปเปป็นไปโดยสายการบรนก นาหนด ทางบรรษปัทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้
 คทาภาษจีสนามบรน, คทาภาษจีนนตามปันเชมืตอเพลรงและคทาประกปันวรนาศภปัยทางอากาศ ครดตามอปัตราทจีรทางสายการบรนแจต้ง ณ วปันทจีรออก

ราคาขาย หากสายการบรนมจีการปรปับขถึตนราคาในภายหลปัง ถมือเปป็นคทาใชต้จทายสทวนทจีรเพรรม ทางบรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการเรจียก
เกป็บตามความเปป็นจรรง ณ วปันทจีรออกตปั อว

โรงแรมและหฟ้องพวัก
 หต้องพปักในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหต้องคสูท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพปักขถึตนอยสูทกปับการวางรสูปแบบของแตทละ

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

เสรรมใหต้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไมทมจีหต้องพปักแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือไมทมจีเตจียงเสรรมใหต้ ททานจนาเปป็นตต้องแยกเปป็นพปักหต้องเดจีรยว และตต้อง

ชนาระคทาหต้องพปักเดจีรยวเพรรมดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครมืรองปรปับอากาศ เนมืรองจากเปป็นประเทศทจีรอยสู ทในแถบอจุณหภสูมรตนรา เครมืรองปรปับอากาศจะเปรดใหต้

บรรการในชทวงฤดสูรต้อนเททานปัตน
 ในกรณจีทจีรมจีการจปัดประชจุมนานาชาตร (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปป็นผลใหต้คทาโรงแรมสสูงขถึตน 3-4 เททาตปัวจากราคา

ตต้นทจุนทจีรครดไวต้ บรรษปัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรปับเปลจีรยนหรมือยต้ายไปพปักเมมืองใกลต้เคจียงเพมืรอความเหมาะสมของโปรแกรม
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กระเปป๋กำและสวัมภกำระเดดินทกำง
 นนตาหนปักกระเปป๋าสปัมภาระทจีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนจุญาตททานละ 1 ใบ นนตาหนปักไมทเกรน 30 กรโลกรปัม (สนาหรปับผสูต้

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

ไมทเกรน ไมทเกรน 7.5x13.5x21.5 นรตว
 ในบางรายการทปัวรค ทจีรตต้องมจีบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นนตาหนปักของกระเปป๋าอาจจะถสูกก นาหนดใหต้ตนรากวทามาตรฐานไดต้ 

ทปัตงนจีตขถึตนอยสูทกปับขต้อกนาหนดของแตทละสายการบรน ซถึรงผสูต้เดรนทางตต้องเปป็นผสูต้รปับผรดชอบคทาใชต้จทายเอง
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เอกสกำรประกอบกกำรยมืรนวจีซสู่กำทสู่องเทจีรยวประเทศจจีน
วจีซทาประเภทปกตร ใชต้เวลาดนาเนรนการ 5-7 วปันทนาการ

1.  ใบกรอกขฟ้อมสลสสู่วนตวัว
2.  หนวังสมือเดดินทกำง ทจีรมจีอกำยถเหลมือมกำกกวสู่กำ   6   เดมือน มจีสภาพสมบสูรณค ไมทชนารจุด มจีหนต้าวทางสนาหรปับตรดหนต้าวจีซทาและประทปับตราเขต้า-
ออก อยทางนต้อย 3 หนต้าเตป็ม หากมจีหนปังสมือเดรนทางเลทมเกทาทจีรมจีวจีซทาจจีน ใหต้แนบมาดต้วย
3.  กฎกกำรใชฟ้รสปถสู่กำยสกกำหรวับยมืรนขอวจีซสู่กำประเทศจจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอปัครราชทสูตสาธารณรปัฐประชาชนจจีน
ประจนาประเทศไทย ผสูต้ทจีรยมืรนคนารต้องขอวจีซทาจจีนจะตต้องใชต้รสูปทนาการยมืรน
คนารต้อง 1 ใบ โดยรสูปทจีรใชต้จะตต้องสอดคลต้องตามกฎระเบจียบดปังตทอไปนจีต

3.1 รสูปสจี พมืตนหลปังสจีขาว และถทายไวต้ไมทเกรน 6 เดมือน

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

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

3.4 รสูปถทายตต้องเหป็นลปักษณะหนต้าตาไดต้อยทางชปัดเจน โดยทจีรศจีรษะตต้องอยสูทตรงกลางภาพ สามารถสวมแวทนตาไดต้ ยกเวต้น 
แวทนตาทจีรมจีกรอบหนา เลนสคสะทต้อนแสง หรมือแวทนตากปันแดด สามารถสวมเครมืรองประดปับทจีรศจีรษะ ดต้วยเหตจุผลทาง
ศาสนาเททานปัตน
3.5 รสูปถทายจะตต้องไมทขจุทนมปัว ไมทชนารจุด ไมทมจีเงาหรมือแสงแทรกบดบปังใบหนต้า สจีของภาพตต้องเปป็นสจีธรรมชาตร ไมทสวทาง 
หรมือมมืดจนเกรนไป ตต้องไมทมจีจจุดสจีแดงในดวงตา และรสูปตต้องไมทบรดเบจีตยว หรมือผรดปกตร

3.6 พมืตนหลปังตต้องเปป็นสจีขาว และไมทมจีขอบเททานปัตน

3.7 รสูปถทายจะตต้องพรมพคลงบนกระดาษสนาหรปับรสูปถทายเททานปัตน และจะตต้องไมทมจีสรรงสกปรก หรมือรอยขจีดขทวนใดๆทปัตงสมืตน

ศสูนยคบรรการยมืรนขอวจีซทาจจีน ประจนากรจุงเทพฯ
ประกาศ ณ วปันทจีร 30 พฤศจรกายน 2559

4.  หลวักฐกำนสสู่วนตวัว – สนาเนาทะเบจียนบต้าน, สนาเนาบปัตรประชาชน, สนาเนาทะเบจียนสมรส, ใบหยทาหรมือใบมรณะบปัตร (กรณจีคสูท
สมรสเสจียชจีวรต), สนาเนาใบเปลจีรยนชมืรอ-สกจุล (ถต้ามจี)
5.  กรณจีเปป็นเดป็ก  อายจุ 6-18 ปจี ใชต้ สสตดิบวัตร (สกกำเนกำ) และสนาเนาบปัตรประชาชนของบรดามารดาอายจุตนรากวทา 6 ปจี ใชต้ สสตดิบวัตร (สกกำเนกำ)
และแปลเปป็นภกำษกำอวังกฤษ โดยสามารถดาวนคโหลดแบบฟอรคมไดต้ทจีร http://www.consular.go.th/ และสนาเนาบปัตรประชาชนของ
บรดามารดา
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6.  เดป็กอกำยถตกรกำกวสู่กำ   18   ปจี ไมสู่ไดฟ้เดดินทกำงพรฟ้อมบดิดกำมกำรดกำหรมือคนใดคนหนถึรง ตต้องทนาหนปังสมือยรนยอมใหต้เดรนทางไปตทางประเทศ 
จากอนาเภอหรมือเขตทจีรททานอยสูท
7.  กรณจีทกกำงกำนเกจีรยวกวับสมืรอตสู่กำงๆเชทน สถานจีวรทยจุ สถานจีโทรทปัศนค สมืรอโฆษณาตทางๆ ททานตต้องเตรจียมหนปังสมือรปับรองการทนางานโดย
ระบจุ ชมืรอ ตนาแหนทง เงรนเดมือน และระบจุเนมืตอหาวทาททานจะไปททองเทจีรยวในประเทศจจีนเททานปัตน และททานจะไมทไปเผยแพรทสมืรอหรมือ
โฆษณาตทางๆ โดยททานจะทนาตามกฎอยทางเครทงครปัด เปป็นภาษาอปังกฤษ
8.  กรณจีเปป็นสกำวประเภทสอง (ลปักษณะการแตทงกายเปป็นสตรจี) ตต้องใชต้หนปังสมือรปับรองการทนางาน และสมจุดบปัญชจีเงรนฝากตปัวจรรง 
เททานปัตน และอยสูทในประเทศจจีนไดต้ไมทเกรน 7 วปัน ททานตต้องไปโชวคตปัว ณ ศสูนยคยมืรนวจีซทาดต้วยตนเอง
9.  กรณจีเปป็น พระภดิกษถ ไมสู่รวับยมืรนวจีซสู่กำ
10.  ผสฟ้ทจีรประสงคร์ใชฟ้ หนวังสมือเดดินทกำงรกำชกกำร หรมือใชฟ้บวัตร   APEC ในการเดรนทาง ไมทตต้องทนาทนาวจีซทาจจีน แตทททานจะตต้องรปับผรดชอบ
ในการขออนจุญาตเขต้า-ออกประเทศดต้วยตนเอง
11.  บรดิษวัทฯ รวับยมืรนวจีซสู่กำใหฟ้ชกำวตสู่กำงชกำตดิทจีรทกกำงกำนในประเทศไทยเทสู่กำนวัรี้น (ลสกคฟ้กำตฟ้องโชวร์ตวัวทจีรสถกำนทสต) โดยครดคทาบรรการเพรรม 
500-800 บาท เอกสารทจีรตต้องใชต้ยมืรน ดปังนจีต  สมจุดบปัญชจีธนาคารประเภทออมทรปัพยคยต้อนหลปัง 6 เดมือน มจีเงรนขปัตนตนรา 50,000 บาท
12.  บรดิษวัทฯ ไมสู่รวับยมืรนวจีซสู่กำใหฟ้หนวังสมือเดดินทกำงตสู่กำงดฟ้กำว (เลสู่มสจีเหลมือง) ผสูต้เดรนทางตต้องไปดนาเนรนการขอวจีซทาเขต้าประเทศจจีนดต้วย
ตนเองทจีรสถานฑสูต
13.  กรณจียมืรนวจีซสู่กำดสู่วน   (  ใชฟ้เวลกำดกกำเนดินกกำร   2- 3   ววันทกกำกกำร  )   มจีคสู่กำใชฟ้จสู่กำยเพดิรม   ทสู่กำนละ   1,400   บกำท

หมกำยเหตถ
 ผสูต้ยมืรนขอวจีซทาตต้องใหต้ขต้อมสูลเทป็จจรรงกปับสถานทสูต (สถานทสูตมจีการโทรศปัพทคสจุทมตรวจ) การบรดเบมือนขต้อมสูลประการใดกป็ตาม 

อาจถสูกระงปับการออกวจีซทา และถถึงแมต้วทาททานจะถสูกปฏรเสธวจีซทา สถานทสูตไมทคมืนคทาธรรมเนจียมทจีรไดต้ชนาระไปแลต้วและหาก
ตต้องการขอยมืรนคนารต้องใหมท กป็ตต้องชนาระคทาธรรมเนจียมใหมททจุกครปัต ง

 หากททานถสูกปฏรเสธวจีซทาจากสถานฑสูต ไมทวทาดต้วยเหตจุผลใดกป็ตามซถึรงสถานฑสูตไดต้พรจารณาแลต้ว ทางบรรษปัทฯ ถมือวทาททานตต้อง
ยกเลรกการเดรนทางโดยปรรยาย และจะถสูกหปักเงรนตามเงมืรอนไขการยกเลรกดต้านบน

 แผนกวจีซสู่กำไมสู่รวับยมืรนวจีซสู่กำประเภทอมืรน นอกจกำกเขฟ้กำออก 1 ครวัรี้ง เทสู่กำนวัรี้น ยกเวฟ้นกรณจีทจีรลสกคฟ้กำมจีทรดิปเดดินทกำงตสู่อกวับทกำงบรดิษวัทฯ
จถึงจะทกกำกกำรยมืรนวจีซสู่กำประเภทอมืรนใหฟ้

 โปรดทกกำควกำมเขฟ้กำใจวสู่กำสถกำนทสตจจีนอยสสู่ในระหวสู่กำงจวัดระเบจียบกกำรยมืรนวจีซสู่กำใหมสู่ กกำรเรจียกขอเอกสกำรเพดิรมเตดิมหรมือเปลจีรยน
ระเบจียบกกำรยมืรนเอกสกำร เปป็นเอกสดิทธดิธิ์ของสถกำนทสต ซถึรงบกำงครวัรี้งบรดิษวัททวัวรร์ไมสู่ทรกำบลสู่วงหนฟ้กำ

สถานททูตจะรรับพพิจารณาเฉพาะทท่านททที่มทเอกสารพรร้อม และมทความประสงคค์ททที่จะเดพินทางไปทท่องเททที่ยวยรังประเทศททที่ระบบุเทท่านรันั้น
การปฏพิเสธวทซท่า อรันเนนที่องมาจากหลรักฐานในการขอยนที่นวทซท่าปลอมหรนอผพิดวรัตถบุประสงคค์ในการยนที่นขอวทซท่าทท่องเททที่ยว

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

 ผสูต้ถมือหนปังสมือเดรนทางตทางดต้าวจะตต้องแจต้ง เขต้า-ออก หรมือ Re-Entry ดต้วยตนเองกทอนการสทงเอกสารยมืรนวจีซทา

 หนปังสมือเดรนทางไตต้หวปัน (กรอกเอกสารเปป็นภาษาจจีน) รายละเอจียดทจีรอยสูท+ใบอนจุญาตทนางาน

 หนปังสมือเดรนทางอเมรรกปัน จทายเพรรม 5,500 บาท
สถกำนทสตจจีนไมสู่รวับยมืรนวจีซสู่กำ ในกรณจี ดวังนจีรี้

 ชมืรอเปป็นชาย แตทสทงรสูปถทายทจีรดสูเปป็นหญรง ไวต้ผมยาว แตทงหนต้า ทาปาก

 รสูปถทายอายจุเกรน 6 เดมือน หรมือเปป็นรสูปทจีรไมทไดต้มาตรฐาน ไมทไดต้ถทายจากรต้าน ยมืนเอจียง

หมกำยเหตถ ตวัรี้งแตสู่ ววันทจีร   25   กวันยกำยน   2558   เปป็นตฟ้นไป ทกำงสถกำนทถตจจีน ไดฟ้มจีกกำรปรวับเปลจีรยนระบบกกำรยมืรน
วจีซสู่กำโดยสกำมกำรถยมืรนเอกสกำรขอวจีซสู่กำผสู่กำนตวัวแทน   Chiness Visa Application Service Center   และไดฟ้มจี
กกำรปรวับเปลจีรยน คสู่กำวจีซสู่กำและคสู่กำบรดิกกำร ทวัรี้งนจีรี้ สกำมกำรถดสขฟ้อมถลเพดิรมเตดิมไดฟ้ทจีร 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/
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ขฟ้อมสลและรกำยละเอจียดสกกำหรวับกกำรยมืรนขอวจีซสู่กำประเทศจจีน
** กรถณกำกรอกขฟ้อมสลทวัรี้งหมดใหฟ้ครบถฟ้วน เพมืรอประโยชนร์ในกกำรขอวจีซสู่กำ **

กรถณกำกรอกดฟ้วยภกำษกำอวังกฤษ (ตวัวพดิมพร์ใหญสู่)
 ชมืรอ-นกำมสกถล (สะกดตรงกปับหนปังสมือเดรนทาง)  

      MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถกำนะภกำพ □ โสด   □ แตสู่งงกำนจดทะเบจียนสมรส   □  แตสู่งงกำนไมสู่ไดฟ้จดทะเบจียนสมรส   □ หมฟ้กำย □ หยสู่กำ 
ระบจุชมืรอบรดา.................................................................................. ชมืรอมารดา...............................................................................

  ระบจุชมืรอคสูทสมรส  ..........................................................................................................................................................................
ทจีรอยสสู่ตกำมทะเบจียนบฟ้กำน  ENG........................................................................................................................................................
รหวัสไปรษณจียร์................................ โทรศวัพทร์บฟ้กำน......................................................มมือถมือ........................................................
ทจีรอยสสู่ทจีรสกำมกำรถตดิดตสู่อไดฟ้ ENG (กรณจีไมทตรงตามทะเบจียนบต้าน)....................................................................................................
รหวัสไปรษณจียร์................................ เบอรร์โทรศวัพทร์.............................................. เบอรร์มมือถมือ.....................................................
ชมืรอสถกำนทจีรทกกำงกำน   /   สถกำนศถึกษกำ ENG........................................................................ตกกำแหนสู่งงกำน.............................................
ทจีรอยสสู่สถกำนทจีรทกกำงกำน     /   สถกำนศถึกษกำ ENG......................................................................................................................................
รหวัสไปรษณจียร์ ...............................................โทรศวัพทร์................................................................

(กรถณกำแจฟ้งเบอรร์ทจีรสกำมกำรถตดิดตสู่อไดฟ้โดยสะดวก เนมืรองจกำกทกำงสถกำนทสตจะมจีกกำรโทรเชป็คขฟ้อมสลโดยตรงกวับทสู่กำน)
ใครเปป็นผสฟ้ออกคสู่กำใชฟ้จสู่กำยในกกำรเดดินทกำงใหฟ้ทสู่กำน
□  ออกคทาใชต้จทายเอง □  ผสูต้ปกครองออกคทาใชต้จทายใหต้ □  อมืรนๆ (โปรดระบจุ) ............................................................
ทสู่กำนมจีประกวันสถขภกำพครอบคลถมในกกำรไปจจีนหรมือไมสู่ □  มจี □ ไมทมจี
ถต้ามจี กรจุณาระบจุชมืรอบรรษปัทประกปัน ...............................................................................................................................................
ทสู่กำนเคยเดดินทกำงเขฟ้กำประเทศจจีนมกำกสู่อนหรมือไมสู่ □  เคย □  ไมทเคย
ถต้าเคย กรจุณาระบจุวปันทจีร..................................................สถานทจีร...........................................วปัตถจุประสงคค..................................
ภกำยใน 1 ปจี ทสู่กำนเคยเดดินทกำงไปประเทศอมืรนหรมือไมสู่ □ เคย □  ไมทเคย                  
ถต้าเคย กรจุณาระบจุวปันทจีร................................................ประเทศ.............................................วปัตถจุประสงคค..................................
รกำยชมืรอสมกำชดิกในครอบครวัว พรฟ้อมระบถควกำมสวัมพวันธร์  :
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ...............................
 ชมืรอ-สกจุล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสปัมพปันธค ................................         

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