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BEIJING SKI SNOW WORLD (5D3N) 

PEK01 ปักกิง่ โคตรพยคัฆ์ผู้ยิง่ใหญ่ 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
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บินด้วยสายการบิน Thai Airways (TG) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TG 674 BKK(กรงุเทพ) – PEK (ปักก่ิง) 23.40-05.20 (+1) 
TG 615 PEK (ปักก่ิง)- BKK(กรงุเทพ) 17.05-21.20 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครือ่งบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) (-/-/-) 
 
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ

ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอย
ใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิและหวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์
พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของเจ้าหน้าที่
ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศจีน  โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 
เทีย่วบนิที ่TG674   ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

DAY 2 
เมืองปักก่ิง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัต้องห้าม – หอบชูาฟ้าเทียนถาน – ร้านนวด
เท้า – กายกรรม (B/ L/ D) 
 
05.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 

1 ชัว่โมง)  หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยูใ่จกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจตุัรสัขนาด 

ใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ ัง้สิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุ

ประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จตุัรสัแหง่น้ีถูกสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) เดมิมชีื่อวา่

เดมิวา่ “เฉิงเทยีนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมยัจกัรพรรดซุ่ินจือ้แหง่ราชวงศช์งิมกีารบรูณะ
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ซ่อมแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชื่อมาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึปัจจุบนั จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็น

สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางราชการอกีทัง้เคยมเีหตุการณ์

ส าคญัทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงั

ต้องห้าม ตัง้อยูท่างทศิเหนือของจตุรสัเทยีนอนัเหมนิ เป็นพระราชวงัหลวงมาตัง้แต่สมยักลาง 
ราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรูจ้กักนัในนาม พพิธิภณัฑพ์ระราชวงั ครอบคลุม

พืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มหีอ้งทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ัง่ 75 องค ์หอ

พระสมุด หอ้งหบัต่างๆอกีมาก รวมทัง้ยงัมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชื่อมกนัโดยตลอด มคีแูละก าแพงที่

สงูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ใน

อดตีพระราชวงัแหง่น้ี เป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สงูยงัตอ้งขออนุญาตเป็น

กรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวงัน้ีวา่ "พระราชวงัต้องห้าม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงั

แหง่น้ีกัน้พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมก านลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึง่คนเหล่าน้ีตอ้งอาศยัอยู่

ในนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่ความส าราญของจกัรพรรด ิ ในวงัจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระ

กระยาหาร มสีนมก านลั 9,000 นาง ซึง่มขีนัท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคี าเล่าลอืกนัวา่ พระนางซูสไีท

เฮา เวลาเสวยกจ็ะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชุด และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วงัแลว้จะไมม่ี

ผูใ้ดพบเหน็อกีเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าทา่นสู ่หอบชูาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานที่ 
ทอ่งเทีย่วทีโ่ด่งดงัทีส่ดุแหง่หนึ่งในจนี สรา้งขึน้มาตัง้แต่สมยัราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานทีซ่ึง่
จกัรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตาม
ฤดกูาล ขอใหพ้ชืพนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบรูณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะ
เทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่วา่ 1,668.75 ไร ่อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มอีายุไมต่ ่ากวา่
รอ้ยปี จากนัน้น าทา่นแวะ ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธติการนวดเทา้ เป็นอกีวธิหีน่ึงในการ 
ผอ่นคลายความเครยีดปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ จากนัน้น าทา่นชมโชวส์ดุ
ตระการตา กายกรรมปักก่ิง ซึง่เป็นโชวท์ีข่ ึน้ชื่อของเมอืงปักกิง่ เป็นการแสดงความสามารถของ
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นกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดง
จะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลทเ์ลยคอืการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ คนัวนอยูใ่นพืน้ทีจ่ ากดัและโวกายกรรมปักกิง่นัน้ยงัชื่อเป็นโชว์
กายกรรมทีม่ชีื่อกอ้งโลกมาก 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี  GO N UF NOY UFHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือ

เทยีบเท่า    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAY 3 
วดัลามะ – ร้านยางพารา – นัง่สามล้อเท่ียวชมย่านโบราณหถูง – ร้านไข่มกุ – ทะเลสาบโฮ่ว
ไห่ (B/ L/ D) 

 
เช้า   รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัลามะ หรอืรูจ้กักนัในอกีชื่อ วดัหยง่เหอกง วดัใหญ่ทีเ่ก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกาย
ทเิบตอนัลอืชื่อในกรุงปักกิ่ง เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลกัษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจู มองโกล และ
ทเิบต สีช่นชาตสิ าคญัของจนีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครนั ซึง่มอียูเ่พยีงแหง่เดยีวเท่านัน้ในประเทศจนี 
มเีน้ือทีก่ว่า 60,000 ตารางกโิลเมตร มตี าหนักต่างๆกว่า 1,000 หอ้ง แต่เดมิวดันี้เคยเป็นวงัทีป่ระทบั
ขององค์ชายสี ่ของล ้าค่าในวดัลามะคอื “พระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยที่อยู่ในวหิารว่านฝเูก๋อ” ซึ่ง
เป็นวหิารทีส่งูใหญ่ทีสุ่ดภายในวดัลามะ สงูกว่า 30 เมตร มหีลงัคา 3 ชัน้ ก่อดว้ยไมท้ัง้หมด ในวหิาร
ประดษิฐานพระพุทธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลกัดว้ยไมจ้นัทน์หอม สงู 26 เมตร สว่นล่าง 
8 เมตรฝังอยูใ่ตด้นิ อกี 18 เมตรอยูเ่หนือพืน้ดนิ พระพุทธรปูทัง้องคม์นี ้าหนกัประมาณ 100 ตนั ไดถู้ก
บนัทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กวา่เป็นพระพุทธรปูทีแ่กะสลกัจากไมจ้นัทรห์อมตน้เดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จากนัน้
น าท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสนิค้าและผลิตภณัฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
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มากมาย อาทเิช่น หมอนยางพารา เป็นต้น จากนัน้น าท่าน นัง่สามล้อชมย่านโบราณหถูง ซึ่งเป็น
ตรอกซอกซอยโบราณทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะของปักกิง่ สว่นใหญ่สรา้งในสมยัราชวงศห์ยวน หมงิและชงิ 
โดยสรา้งอยู่รายรอบบรเิวณพระราชวงัต้องหา้ม แรกเริม่นัน้การจดัที่พกัอาศยัในหูถ้งจะก าหนดตาม
ฐานะทางสงัคม ยิง่อยู่ใกลพ้ระราชวงัตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ กแ็สดงถงึฐานะทางสงัคมทีส่งูขึน้ตามล าดบั 
หถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิตะวนัออกจรดทศิตะวนัตกของพระราชวงัตอ้งหา้มจะเป็นทีพ่กัอาศยัของขนุนางและ
ชนชัน้สงู สว่นหถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิเหนือจรดทศิใตน้ัน้จะเป็นทีพ่กัอาศยัของสามญัชน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชม ร้านไข่มุก เลอืกซื้อครมีไข่มุกบ ารุงผวิ ที่สกดัมาจากไข่มุกน ้าจดื ที่เพาะเลี้ยงใน  

ทะเลสาบ จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบโฮ่วไห่ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูใจกลางกรุงปักกิง่ อยู่ 
ในย่านท่องเที่ยวปักกิง่ ที่มรีา้นอาหาร ผบั บารเ์รยีงรายอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ละรา้นกไ็ด้ตกแต่งใน
แบบของตนเองไดเ้ป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะรา้นกาแฟสตารบ์คั ทีอ่อกแบบตกแต่งในสถาปัตยกรรมจนี 
เป็นอกีหน่ึงทีเ่ทีย่วปักกิง่ยอดนิยมของโฮว่ไห่ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูสก้ีุสมุนไพร 
พกัท่ี  GO N UF NOY UFHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือ

เทยีบเท่า    
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DAY 3 
ร้านหยก – ก าแพงเมืองจีนด่าน JUYONGGUAN- SNOW WORLD (ไม่รวมเคร่ืองเล่นและ
อปุกรณ์) – ร้านบวัหิมะ – ถนนหวงัฝจ่ิูง (B/ L/ D) 
 

เช้า   รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชม ร้านหยก ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แก่คน
ทีท่่านรกั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมืองจีน หรอืทีช่าวจนีเรยีกว่า “ก าแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ที่
ปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศฉ์ิน ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรอืซงัหนู ตัง้แต่
สมยัราชวงศ์โจว (ราว 450 ปีก่อนครสิตกาล) โดยน าท่านเยี่ยมชมตรงจุดของ ด่านจีหย่งกวน 
(“Juyongguan”) ซึ่งถอืว่าเป็นด่านทีข่ ึน้ชื่อในเรื่องของความงดงามดา้นทวิทศัน์ เป็นทศันียภาพของ
ภูเขาสงูใหญ่ทีส่ลบักนัไปมา และอกีหนึ่งไฮไลทม์ป้ีอมปราการทีม่อีายุราวๆประมาณรอ้ยปีทีเ่ปิดใหท้าง
นกัทอ่งเทีย่วไดแ้วะเทีย่วชม 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารแต้จ๋ิว 
 จากนัน้น าท่านสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณี SNOW WORLD ยงัไมเ่ปิดจะเปลีย่นไป 3D ART  

แทน) แหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง สถานทีแ่หง่น้ีเองทีจ่ะท าใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ บนลาน 
ซึง่มรีะดบัความหนาของหมิะอยู่ในราว 60-100 เซนตเิมตร ณ สกรีสีอรท์ สถานทีแ่ห่งน้ีพรัง่พรอ้มไป
ดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานน ้าแขง็อย่างครบครนั  ใหท้่านได้อสิระเพลดิเพลนิสนุกสนานกบักจิกรรม
ต่างๆ ตามอธัยาศยั จนลมืเวลา (ราคาทวัรน้ี์ไมร่วมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเครื่องเล่น และค่าครฝึูกอุปกรณ์
หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถแจ้งขอ้มูลกบัทางหวัหน้าทวัร์หรอืไกด์ท้องถิ่น ) จากนัน้ท่านสู่ ศูนย์ 
สมุนไพรจีน ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที่รูจ้กักนัดใีนชื่อ “บวัหิมะ”  สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟ
ไหม ้ พพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น จากนัน้น าท่านสู ่ถนนหวงัฟู่ จ่ิง ซึง่เป็นทีช่อ้ป
ป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงปักกิง่ เป็นถนนเสน้ยาวๆ ส าหรบัคนเดนิหา้มรถทุกชนิดวิง่ผา่น มหีา้งสรรพสนิคา้ 
พลาซ่า และรา้นคา้น้อยใหญ่เรยีงรายสองขา้งถนน รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนงัสอื ครบ
ครนั พาท่านจบัจ่ายกนัอย่างเพลดิเพลนิอย่างยิง่ ส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้แบรนด์เนมราคาตายตวัต่อรอง
ไม่ได้ และยงัมรี้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากน้ี บริเวณใกล้เคียงยังมถีนนอาหาร
นานาชาต ิซึง่น่าชมแต่เป็นสตัวแ์ปลกๆ ทีไ่มถู่กปากคนไทยเทา่ไหร ่ใหท้า่นไดอ้สิระถ่ายรปู ชอ้ปป้ิง ชม
ววิ ตามอธัยาศยั 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักก่ิง 
พกัท่ี  GO N UF NOY UFHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือ

เทยีบเท่า    
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DAY 5 
พระราชวงัฤดรู้อน – ร้านป่ีเซ่ียะ – กรงุเทพฯ (B/ L/ -) 

 
เช้า   รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดรู้อน หรอื อ้ีเหอหยวน พระราชวงัน้ีมพีืน้ที ่1,813 ไร่ ส่วน
ใหญ่พืน้ทีแ่ห่งน้ีเป็นทะเลสาบคุนหมงิ จากนัน้ไดม้คี าสัง่ใหน้ าดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา 
ใหช้ื่อว่า “ว่านโซวซ่าน” หรอืภูเขาหมื่นปี พรอ้มต าหนกัน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง 
ลานกวา้งหลายแหง่เชื่อมต่อถงึกนัดว้ยระเบยีงทางเดนิรมิทะเลสาบ ทีม่ชีื่อเรยีกว่า ฉางหลาง ซึง่ถอืเป็น
ระเบยีงที่มคีวามยาวมากที่สุดในโลก โดยเป็นระเบยีงที่มหีลงัคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระ
ต าหนักตะวนัออกไปยงัเรอืหนิอ่อนของพระนางซูสไีทเฮาทางตะวนัตก เดมินัน้เป็นวงัหลวงและสวน
ดอกไมข้องพระเจา้กุบไลขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารต่อเตมิในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมยั
พระเจา้คงัซถีงึสมยัพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1750 กษตัรยิร์าชวงศช์งิทรง
ใช้เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงที่ปักกิ่ง ในฤดูร้อนมาประทบัที่
พระราชวงัฤดูร้อนแห่งน้ี ซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัว่าอุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจนี 
จากนัน้น าท่านสู่ ร้านป่ีเซียะ สถานที่ศกัดิส์ทิธิเ์กี่ยวกบัโชคลาภเงนิทองของชาวจนี ที่น่ีท่านจะได ้                                                                                                                                                                                                                         
ศกึษาศาสตรแ์ห่งการเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรบัท่านทีท่ า
การคา้ขาย หรอืประกอบกจิการต่างๆ 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกทา่นสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศจีน 
17.05 น. ออกเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

(TG) เท่ียวบินท่ี TG615   **มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 
ชัว่โมง ** 

21.20 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 

** หากลกูค้าท่านจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน,รถไฟ,รถทวัร)์ กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ี

ของบริษทัทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรอื

เวลาบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรเ์พราะประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 
2 – 3 ท่าน 

อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน 
อตัราท่าน

ละ 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 
15 – 19 มกราคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2563 
05 - 09 กมุภาพนัธ ์2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

07 - 11 กมุภาพนัธ ์2563 18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

12 - 16 กมุภาพนัธ ์2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

19 - 23 กมุภาพนัธ ์2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

21 - 25 กมุภาพนัธ ์2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 63 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04-08 มนีาคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

11-15 มนีาคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

25-29 มนีาคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 

03-07 เมษายน 2563 21,989 24,989 24,989 5,000 9,900 

10-14 เมษายน 2563 21,989 24,989 24,989 5,000 9,900 

15-19 เมษายน 2563 18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

22-26 เมษายน 2563  17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน ไม่รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ 
วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี

สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาตเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครือ่งบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 
โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง
ไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัรา

ค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผูเ้ดินทาง) ** 
 

** ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์

สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รูจ้กัคือ รา้นนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก,ร้านไข่มกุ,ร้าน

เป่ียเซ๊ียะ,ร้านยางพารา  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึง

เรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้

เวลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรอืไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้ารา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / 

ท่าน / รา้น** 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือ

หนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์

ท่านละ 1,000 RMB หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 
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**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรอื ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้น

การท า   วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทั

ทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของ

ท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน

อย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว

ใด เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ 

ตามทีต่ามทีต่าราง  อตัราคา่บรกิารระบุ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้น้ีเจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขนักฬีา  หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1 ,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

สายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึง่ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน 

และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซี่าเอง) 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนา

หนังสอืเดนิทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) ช าระพร้อมเงินมดัจ า

ครัง้แรก หรอื ค่าวซี่าจนีทอ่งเทีย่วแบบเดีย่ว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย

โดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง)  

หมายเหต ุ 

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้

รวมทัง้ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซี่าไดทุ้กกรณี   

- กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้

(เทีย่ว 2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเทา่นัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยื่นวซี่า

กรุ๊ปได้ ผู้เดินทางจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการท า วีซ่าเด่ียวย่ืนปกติ 4 วนั ท าการ ท่านละ 

1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 ว ัน ท าการ ท่านละ 2 ,925 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น 

ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้)  

- กรณีทีส่ามารถยืน่วซี่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท า
วซี่าใกลบ้า้นทา่น  
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- ส าหรบัผูท้ี่เคยเดนิทางไปใน 24 ประเทศดงัต่อไปน้ี  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.

ปากสีถาน  4.อุซเบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน  6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิร่าน 
10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 
18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 
(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่ากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเทา่นัน้) 
 

 เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าท่านละ ท่านละ 

10,000.- บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิใน 2 วนัถดัไป 

ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด 

และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า 

กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษ

จ านวนจ ากดั  

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัิวีซ่า รอนัด

สมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม คอื ก่อนวนัเดนิทาง

อยา่งน้อย 30 วนั ใหถ้อืวา่นกัทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆทนัท ี

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 14 วนัท าการ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื

คา่ใชจ้่ายใดๆในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทั เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั 

ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

เงื่อนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 
 กรณีตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื่อน หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นกัท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผู้

มรีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิการจอง
ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของ
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ผูร้บัมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารที่ต้องการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิ
คา่บรกิารดงัน้ี 
 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนั ไมค่นีเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้น้ี ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรยีม การจดัการ

น าเทีย่วใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไมส่ามารถ
ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทัง้หมดให้กบัท่านทุกกรณี** 

 การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิาร
ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆกต็าม   

 ส าหรบัอตัราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นต้องมผีู้เดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่ว
หรอืเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่วีซี่า และ อย่างน้อย 21 
วนั ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นีกัท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษิทัยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยื่นวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่
วา่สว่นใดสว่นหน่ึง ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไมผ่า่นการอนุมตัจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษิทัจะคดิค่าใชจ้่าย
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั 
ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 
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เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทั

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทาง

บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณา

ตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) 

กรณุาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนั

และเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้

ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ 

สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหาก

เกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ

เพือ่จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที่

เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระ

เงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ

รบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทั

เพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ

เดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท 

วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลง

กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 
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 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท า

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดย

ส่วนน้ีทางบรษิทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทาง

บรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป 

มกีระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆ

ทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทาง

ต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะ

เดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่

โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบัแจ้งมาที่บรษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลง

ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 
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 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการ

บนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั  เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิ

บนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน 

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี 

และส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหสัทวัร ์: THG15-TG-CN-15JAN-22APR20 
ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 



รหสัทวัร ์: THG15-TG-CN-15JAN-22APR20 
เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหต ุ: หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ 

ช ารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศ

ของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู 

ทั้งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวม

เครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งหู แว่นตาแฟชัน่ แว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่

สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 

5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาตการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

 หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้

ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ัน

ก่อนการส่งเอกสารยืน่วีซ่า 



รหสัทวัร ์: THG15-TG-CN-15JAN-22APR20 
 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัท

ทวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์ม่ทราบ

ล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบรษิทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,400 บาท หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ท าวซ่ีา 

 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


