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ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจีหยงกวน | พระรำชวงักูก้ง | หอฟำ้เทียนถำน  | พระรำชวงัฤดรูอ้น 
 นั่งสำมลอ้ซอยหถูง | ยำ่นซำนหลี่ถนุ | ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง | เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ  (HU7996 : 01.35-07.20 ) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูมิ ประต ู9 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบินไห่หนำนแอรไ์ลน ์โดยมีเจำ้หนำ้ท่ี คอยให้
กำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงใหก้บัทกุทำ่น 

วันที2่ 
ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – 
พระราชวังกู้กง – ศูนยไ์ข่มุก-หอฟ้าเทยีนถาน 

01.35 น. ออกเดินทำงสู ่เมอืงปักกิง่  โดยเท่ียวบินที ่ HU7996  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
07.20 น. เดินทำงถงึ สนามบนิปักกิง่แคปิตอลแอรพ์อรท์ กรุงปักกิ่ง สนำมบินนีไ้ดเ้ปิดสว่นขยำยแห่งใหม่ เพ่ือเปิดใหบ้รกิำร ตอ้นรบั

กีฬำโอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอ
นของ สหรฐัอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงท่ีเขำ้ถึงจิตใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบให้
แบ่งเป็น 2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ต่ติดสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร  หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง   
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวั เมืองปักกิ่ง ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะ
เทียบเท่ำกบัมณฑล หลงัจำกปักก่ิงไดร้บักำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำก
สมยั 80ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันำอย่ำงรวดเรว็อย่ำงเหลือเช่ือ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหนำ้มือเป็นหลงัมือ ปัจจบุนันี ้
ปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองท่ีทนัสมยั กลำยเป็นเมือง
ใหญ่ของโลกอีกดว้ย   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติม่ซ า 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุในโลก จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักก่ิง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจุประชำกรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรุสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสัใจกลำงเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินท่ีตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัรุสั อนสุำวรียวี์รชนใจกลำงจตัรุสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวนัตกของจตัรุสั ตลอดจน 
พิพิธภณัฑก์ำรปฏิวตัิแห่งชำติและพิพิธภณัฑป์ระวตัิศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก  นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้งัมีหอร  ำลึก
ทำ่นประธำนเหมำและ หอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรอื เฉียนเหมิน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ)  (HU7996 : 01.35-07.20 ) 
วนัท่ี 2. ปักก่ิง (สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์) – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง – ศนูยไ์ข่มกุ-หอฟำ้เทียนถำน  
วนัท่ี 3. ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหิมะ-ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจีหยงกวน-ศนูยห์ยก-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรงันก-ชอ้ปปิ้งยำ่นซำนหลี่ถนุ 
วนัท่ี 4. พระรำชวงัฤดรูอ้น-นั่งสำมลอ้ซอยหง –ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง - ศนูยผี์เซีย๊ะ – ชอ้ปปิ้งตลำดหงเฉียว – ปักก่ิง(สนำมบินปักก่ิงแคปิ
ตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) (HU7995 : 20.15-23.55) 
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 จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสู ่พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City) ตัง้อยูท่ำงทิศเหนือของจตัรุสัเทียนอนัเหมิน  พระรำชวงั

นีถื้อเป็นทัง้บำ้นและชีวิตของจกัรพรรดิในรำชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์ ซึ่งมีประวตัิศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มี
ช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กู้กง’  หมำยถึงพระรำชวงัเดิม และมีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’  ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัตอ้งหำ้ม’ 
เหตท่ีุเรยีกพระรำชวงัตอ้งหำ้มเน่ืองมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสรำ้งวงัว่ำ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของ
บุตรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไม่สำมำรถล่วงล ำ้เขำ้ไปได ้ ภำยในพระรำชวงัครอบคลมุพืน้ท่ี 
720,000 ตำรำงเมตร อำคำร 800 หลงั มีหอ้งทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมีพระท่ีนั่ง 75 องค ์หอพระสมดุ หอ้งหบัต่ำงๆอีก
มำกมำย รวมทัง้ยงัมีสวน ลำนกวำ้ง ทำงเดินเช่ือมกนัโดยตลอด มีคแูละก ำแพงท่ีสงูถึง 11 เมตรลอ้มรอบ ใหท้่ำนไดช้มควำม
ยิ่งงดงำมและยิ่งใหญ่ของพระรำชวงักูก้ง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น ำทำ่นเลือกซือ้ผลิตภณัฑจ์ำก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดบัจำกไข่มกุ ครมีไข่มกุ ผงไข่มกุ เป็นตน้ น ำท่ำน
เดินทำงสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทำงทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึ่งจกัรพรรดิแห่งรำชวงศห์
มิง และ รำชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเขำ้ฤดหูนำวถึงเดือนอำ้ยตำมจนัทรคติทกุปี พระจกัรพรรดิจะเสด็จ
ไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงท่ีนั่นเพ่ือใหก้ำรเก็บเก่ียวไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนกัหวงฉงอ่ีและ
ลำนหยวนชิว เป็นตน้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิง่) 
ทีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่3 
ศูนยผ์ลิตภัณฑบ์ัวหมิะ-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ศูนยห์ยก-ผ่านชม
สนามกีฬารังนก-ช้อปป้ิงย่านซานหลี่ถุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น ำท่ำนชม ศูนยผ์ลิตภัณฑ์บัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม้น ำ้รอ้นลวกเป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมำแลว้หลำยๆ 

เหตกุำรณท่ี์เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้ำ่งกำยสำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบรอ้นได้  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก าแพง
เมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก ำแพงท่ีมีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบรำณสรำ้งในสมัยพระเจำ้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก 
ก ำแพงส่วนใหญ่ท่ีปรำกฏในปัจจบุนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนักำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติรก์
หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ดว้ยกนัแต่ ภำยหลงัก็มีเผ่ำเรร่อ่นจำกมองโกเลียและแมนจเูรียสำมำรถบกุฝ่ำ
ก ำแพงเมืองจีนไดส้  ำเรจ็มีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลำงดว้ย เช่ือ
กนัวำ่ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเหน็ก ำแพงเมืองจีนได ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น ำท่ำนแวะชม หยก ท่ีมีคณุภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคล
ท่ีมีช่ือเสียง น ำทำ่น ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกฬีาโอลมิปิกรังนก สนำมกีฬำโอลิมปิกรงันกออกแบบโดยสถำปนิกชำว
สวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม “  พยำยำมใหเ้อือ้อ  ำนวยต่อ

สิ่งแวดลอ้ม ในสนำมจไุด ้91,000 ท่ีนั่ง ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขนัโอลมิปิก 2008 มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกบั ”รงันก” ท่ีมี
โครงตำข่ำยเหล็กเหมือนก่ิงไมเ้พดำนและผนังอำคำรท่ีท ำดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทรมี์ลกัษณะรูปทรงชำมสีแดงดูคลำ้ยกับ
พระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน ซึง่ใหก้ลิ่นอำยงดงำมแบบตะวนัออก ผ่ำนชมสระวำ่ยน ำ้แหง่ชำติสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สรำ้งขึน้เหนือ
จินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ำ้สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่”  ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท ำเป็นโครงรำ่ง เนน้ใช้
พลงังำนแสงอำทิตยเ์พ่ือใหด้เูหมือนน ำ้ท่ีสดุและใชเ้ทคโนโลยีจำกงำนวิจยัของนกัฟิสิกสจ์ำก Dublin’s Trinity College ท่ีท  ำให้
ก ำแพงอำคำรดเูหมือนฟองน ำ้ท่ีเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผน่ดินไหว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น ำทำ่นสู ่ย่านซานหลีถุ่น  ตัง้อยูใ่นเขตเฉำหยำง ของเมืองปักก่ิง เป็นแหลง่ชอ้ปปิ้งขนำดใหญ่ ท่ีมีทัง้อำหำร เครื่องด่ืม สขุภำพ

ควำมงำม และแฟชั่น เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ  ท่ีทนัสมยั รวมถึงยงัมีสถำนบนัเทิง  ผบั บำรอี์กดว้ย ซำนหลี่
ถนุ ถือว่ำเป็นย่ำนท่ีคึกคกัมำกท่ีสดุแห่งหนึ่งของปักก่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวโดยเฉพำะชำวต่ำงชำตินิยมมำเดินเล่น  ถ่ำยรูป ชอ้ปปิ้ง
และนั่งชิลล์ๆ รำ้นอำหำร  อิสระใหท้ำ่นชอ้ปปิ้งตำมอธัยำศยั 

ทีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่4 
พระราชวังฤดูร้อน-น่ังสามล้อซอยหง –ถนนโบราณโหลวกู่เซียง- ศูนยผ์ี
เซี๊ยะ – ช้อปป้ิงตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (HU7995 : 20.15-23.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น ำทำ่นชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน ‘’  ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงเป็นพระรำช

อทุยำนท่ีมีทศันียภำพท่ีสวยงำมมำกแห่งหนึ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 290 เฮกตำ้ร ์ประกอบดว้ยเนือ้ท่ีท่ีเป็นน ำ้ 3 สว่น เนือ้ท่ีท่ีเป็นดิน 
1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน”   และทะเลสำบ “คนุหมิงห”ู  บนเขำว่ำนโซ่วซำนไดส้รำ้งวิหำร ต ำหนกั 
พลบัพลำ และเก๋งจีนอันงดงำมไวห้ลำยรูปหลำยแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรบักันกับภูมิภำพ ท่ีเชิงเขำมีระเบียงทำงเดินท่ีมีระยะ
ทำงไกลถึง 728เมตร ลดัเลำะไปตำมริมทะเลสำบคนุหมิง ในทะเลสำบคนุหมิงมีเกำะเล็กๆ เกำะหนึ่ง มีสะพำน 17 โคง้อนั
สวยงำมเช่ือมติดกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยำนจัดไวไ้ดส้ดัส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณข์องศิลปะในกำรสรำ้ง
อทุยำนของจีน 
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 น ำท่ำน น่ังสามล้อชมซอยหูถง (2 ท่านต่อ1 คัน)  มีประวตัิของชำวเมืองดัง้เดิมกล่ำวว่ำ “ไม่เขำ้หถูง เหมือนไม่ไดไ้ปปักก่ิง

” หถูง เป็นช่ือเรียก ตรอกซอกซอย สรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์ยวน (รำวศตวรรษท่ี 13) มีประวตัิควำมเป็นมำท่ียำวนำน มี
วิวฒันำกำรและกำรพฒันำมำหลำยรอ้ยปีแลว้ “หถูง”  สว่นใหญ่หนัทิศทำงในแนวจำกตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีควำมกวำ้ง
ไม่เกิน 9 เมตร สิ่งปลกูสรำ้งใน “หถูง”  สว่นใหญ่เป็นบำ้นจีนแบบโบรำณท่ีเรียกว่ำ “ซ่ือเหอย่วน”  เป็นบำ้นชัน้เดียวมีลำนตรง

กลำง และมีหอ้งอยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ทิศ ทำงเดินท่ีอยูร่ะหวำ่ง “ซ่ือเหอยว่น”  ก็คือ “หถูง” นั่นเอง     
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพเิศษ  สุกีม้องโกล) 

 น ำท่ำนสู่ ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินท่ีมีขนำดใหญ่และดีงำมท่ีสดุในกรุงปักก่ิงค่ำ 
อยู่ทำงทิศเหนือของพระรำชวังต้องห้ำม ทั้งสองข้ำงทำงกว่ำ 800 เมตรเต็มไปด้วยร้ำนค้ำมำกมำย มีทั้งร ้ำนเสือ้ผ้ำ 
เครื่องประดบั ขำ้วของเครื่องใชท้กุอยำ่ง รำ้นกำแฟ ผบั บำร ์รำ้นอำหำร  น ำท่ำนชม ศูนยผ์ีเซียะ เครื่องรำงโชคลำภตำมควำม
เช่ือของชำวจีน น ำท่ำนสู่ ตลาดหงเฉียว ใหท้่ำนไดอ้ิสระชอ้ปปิ้งสินคำ้ต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ 
และอื่นๆ อีกมำกมำย ตำมอธัยำศยั 

 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นสู ่สนามบนิปักกิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์ 
20.15 น. ออกเดินทำงสู ่สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  HU7995  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

  23.55 น. เดินทำงถงึสนำมบิน สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 

 



รหสัทวัร ์: THB15-HU-CN-11OCT19-27MAR20 
 อัตราค่าบริการ : หน่ีหา่วเป่ยจงิ ก าแพงหมืน่ลี ้ต าหนักรักกู้กง 4 วัน 2 คืน 
                        โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-14 ต.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 18-21 ต.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 22-25 ต.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 25-28 ต.ค.62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 31ต.ค.-03 พ.ย.62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 07-10 พ.ย.62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 21-24 พ.ย.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 27-30 พ.ย.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 04-07 ธ.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 05-08 ธ.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 19-22 ธ.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี  27-30 ธ.ค.62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 5,900.- 

วนัท่ี  28-31 ธ.ค.62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 5,900.- 

วนัท่ี 29ธ.ค.62- 01 ม.ค.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 5,900.- 

วนัท่ี 09-12 ม.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 16-19 ม.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 13-16 ก.พ.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 20-23 ก.พ.63 13,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 26-29 ก.พ.63 12,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 05-08 มี.ค.63 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 12-15 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 19-22 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 20-23 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 26-29 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 27-30 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซี่าจนี) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวซี่าดีย่ว ทา่นละ1,800 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 
กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี บรบิรูณ ์นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัคิดคำ่บรกิำรเพิ่ม ท่ำนละ 3,000 บำท 

 
อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบรษัิทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรอื
คำ่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจำกคำ่ตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำนออกเดนิทำง (ไม่มีหวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองท่ำนตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
5.  คำ่รถรบัสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
6.  คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแห่ง + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดนิทำง 
2. คำ่ธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซำ่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 1,800 บำท 
3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ในกรณีท่ีน ำ้หนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 20 

กิโลกรมั/ท่ำน 1 สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 
4. คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง 
5. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่ม , ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำ

โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำติหรอืคนตำ่งดำ้ว 

8. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่ำน/ทรปิ 
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หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่
อำจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำต ิ
เหตกุำรณไ์ม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรอืเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคำ่บรกิำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตั๋วเครือ่งบนิตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำรบินบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนท่ีใหบ้รกิำร บรษัิทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  ำหรบั
คำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษัิทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

9. หำกไมส่ำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ชำ้ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้  

10. ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ทีม่คีวามประสงคต์้องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซำ่เดี่ยวคำ่บรกิำรดงันี ้** 

- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,800 บำท  

- ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสือเดนิทำงที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์ม่ช ำรุด 
2. หนงัสือเดนิทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่ำนัน้ก่อนกำรสง่เอกสำรยื่นวีซำ่ 
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
5. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจรงิ, ส ำเนำสตูิบตัรและสตูิบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสืออนญุำตใหเ้ดินทำง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ ท่ีท  ำงำน 

ญำติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ท่ีท ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำใหข้อ้มูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้ก่อนยื่นวีซำ่ ดงันัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่
ใหบ้รษัิททวัร ์อยำ่งนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้
บรษัิททวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำร
ท ำวีซำ่ท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบ 
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9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร

ยกเวน้วีซำ่ในรำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทำงชำวตำ่งชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได ้เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
 - หำกไม่ไดท้  ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซำ่เขำ้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสอืเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิ่ม 5,550 บำท  

2.  หนงัสือเดนิทำงของคนตำ่งชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม  1,900 บำท 
ยกเวน้ แคนำดำ บรำซลิ และอำรเ์จนตนิ่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พำสปอรต์ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซำ่ และ
ตรำเขำ้-ออกอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำ

ประทบัรำ้นท่ีแปล 
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สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อย่ืนท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสตกิเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าดว่น ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เม่ือทา่นส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ยื่นวีซำ่ดว่น 2 วนั เสียคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มท่ำนละ  1,125 บำท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อติาลี ลทิัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซี่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มนัโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจรงิ 
  

 


