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ปั กกิ่ง กำแพงหมื่นลี ้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน
เดินทำง สิงหำคม-พฤศจิกำยน 2562
กำแพงเมืองจีน | พระรำชวังกู้กง | หอฟ้ำเทียนถำน | พระรำชวังฤดูร้อน
ART BEIJING FUN | เป็ ดปั กกิ่ง | สุกี ้มองโกล|บุฟเฟ่ ต์เจงกิสข่ำน

รำคำเริ่มต้ นเพียง

15,888.-

เส้ นทำงกำรเดินทำง
วันที่ 1.
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4.
วันที่ 5.

กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูม)ิ – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิ ตอลแอร์ พอร์ ท) (TG674:23.40 – 05.20 น.)
ปักกิ่ง – จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง – หอฟ้ำเทียนถำน – กำยกรรมปักกิ่ง
ศูนย์ผีเซียะ – พระรำชวังฤดูร้อน – โรงงำนไข่มกุ – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่ จิ่ง
ศูนย์ยำบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน – สวนผลไม้ ตำมฤดูกำล-ศูนย์หยก – ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสระว่ำยน ้ำ
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ – ช้ อ ปปิ ง้ ตลำดหงเฉียว – ปั กกิ่ง (สนำมบิน ปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์ พอร์ ท ) – กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ)
(TG615 :17.20 – 21.15 น.)
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กรุ งเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – ปั กกิ่ง(สนำมบินปั กกิ่ง แคปิ ตอลแอร์
วันที่ 1
พอร์ ท) (TG674:23.40 – 05.20 น.)
21.00 น.
23.50 น.

วันที่ 2
05.30 น.

เช้ ำ

พร้ อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศเคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่คอยให้ กำร
ต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำงให้ กบั ทุกท่ำน
ออกเดินทำงสู่ เมืองปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง)

ปั กกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง – หอฟ้ ำเทียนถำน –
กำยกรรมปั กกิ่ง
เดินทำงถึง สนำมบินปั กกิ่ง แคปิ ตอลแอร์ พอร์ ท สนำมบินนีไ้ ด้ เปิ ดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อ เปิ ดให้ บริ กำร ต้ อนรับกีฬำ
โอลิมปิ ก 2008 คำดว่ำสำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้ มำกถึง 55 ล้ ำนคนในปี 2015 สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนข
อง สหรัฐอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนักเดินทำงที่เข้ ำถึงจิตใจผู้โดยสำร ด้ วยกำรออกแบบให้ แบ่งเป็ น
2 ข้ ำง ทอดตัวจำกทิศใต้ ไปสูท่ ิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้ อนจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ให้ แสงแดดได้ และใช้ นวัตกรรม
ใหม่ที่ช่วยลดปริมำณก๊ ำซคำร์ บอนภำย ในตัวอำคำร
หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมือง นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปั กกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีน ปั จจุบนั
ปั กกิ่งเป็ นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะเที ยบเท่ำกับมณฑล หลังจำกปั กกิ่งได้ รับกำร
จัดตังเป็
้ นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำกสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปั กกิ่งได้ พฒ
ั นำ
อย่ำงรวดเร็ วอย่ำงเหลือ เชื่ อ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหน้ ำมือ เป็ นหลังมือ ปั จ จุบันนี ป้ ั กกิ่งมีถนนที่ สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่
เพียงแต่รักษำสภำพเมืองโบรำณ และยังแสดงถึงสภำพเมืองที่ทนั สมัย กลำยเป็ นเมืองใหญ่ของโลก
รับประทำนอำหำรเช้ ำ แบบติ่มซำ
นำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็ นจัตรุ ัสที่มีขนำดใหญ่ที่สดุ ในโลก จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน ตังอยู
้ ่ใจกลำงกรุงปั กกิ่ง
ควำมยำวตังแต่
้ ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื ้นที่ทงั ้ สิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร
สำมำรถจุประชำกรได้ ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนั จัตรุ ัสเทียนอันเหมินนับเป็ นจัตรุ ัสใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ล้ อมรอบ
ด้ วยสถำปัตยกรรมที่มีควำมสำคัญ ได้ แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตงอยู
ั ้ ่ทำงทิศเหนือสุดของจัตรุ ัส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบัดอยู่เหนือเสำธงกลำงจัตรุ ัส อนุสำวรี ย์วีรชนใจกลำงจัตรุ ัส มหำศำลำประชำคมด้ ำนทิศตะวันตกของจัตรุ ัส ตลอดจน
พิพธิ ภัณฑ์กำรปฏิวตั แิ ห่งชำติและพิพธิ ภัณฑ์ประวัติศำสตร์ ชำติจีนทำงฝั่ งตะวันออก นอกจำกนีท้ ำงด้ ำนทิศใต้ ยังมี หอรำลึก
ท่ำนประธำนเหมำและหอประตูเจิ ้งหยำงเหมิน หรื อเฉียนเหมิน

นำท่ำนเดินสู่ พระรำชวังกู้ก ง สร้ ำงขึ ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งรำชวงศ์หมิง เป็ นทัง้ บ้ ำนและชี วิตของจักรพรรดิใน
รำชวงศ์หมิงและชิงรวมทังสิ
้ ้น 24 พระองค์ พระรำชวังเก่ำแก่ที่มีประวัติศำสตร์ ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีชื่อในภำษำจีนว่ำ ‘กู้กง’
2
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หมำยถึงพระรำชวังเดิม มีชื่อเรี ยกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิน้ เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวังต้ องห้ ำม’ เหตุที่เรี ยกพระรำชวังต้ องห้ ำม
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสร้ ำงวังว่ำ จักรพรรดิเปรี ยบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนันวั
้ งของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้ องเป็ น ‘ที่
ต้ องห้ ำม’ คนธรรมดำสำมัญไม่สำมำรถล่วงล ้ำเข้ ำไปได้

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ หอฟ้ ำเทียนถำน ตังอยู
้ ่ทำงทิศใต้ ของกรุงปั กกิ่ง มีเนือ้ ที่ทงั ้ หมด 273 เฮกตำร์ เป็ นสถำนซึ่งจักรพรรดิแห่ง
รำชวงศ์หมิง และรำชวงศ์ชิงใช้ เป็ นที่บวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเข้ ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ ำยตำมจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นนั่ เพื่อให้ กำรเก็บเกี่ ยวได้ ผลอุดม ประกอบด้ วยตำหนักฉีเหนียนเตี ้ยน ตำหนักหวง
ฉงอี่และลำนหยวนชิว เป็ นต้ น

นำท่ำนชม กำยกรรมปั กกิ่ง กำรแสดงโชว์กำยกรรมที่ ตื่นเต้ น ระทึกใจ พร้ อ มแสง สี เสียง กำยกรรมปั กกิ่งเป็ นกำรแสดง
ผสมผสำน ทังหวำดเสี
้
ยวและตื่นเต้ น หลำกหลำยชุดกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ ำน
เช่น โชว์หมุนจำน โชว์ควงสิ่งของ กำยกรรมผำดโผนบนที่สงู แต่ไฮไลน์คือกำรขับ มอเตอร์ ไซค์มำกกว่ำ 4 คัน ในลูกโลกด้ วย
ควำมเร็วในพื ้นที่จำกัดท่ำนไม่ควรพลำดชมกำยกรรมปักกิ่งที่มีชื่อเสียงก้ องโลก
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รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (เมนูพเิ ศษ เป็ ดปั กกิ่ง)
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ำ 4 ดำว

ศูนย์ ผีเซียะ – พระรำชวังฤดูร้อน – โรงงำนไข่ มุก – ART BEIJING FUN –
ถนนหวังฝู่ จิ่ง

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นำท่ำนแวะศูนย์ ผีเซี๊ยะ เครื่ องรำงของขลังตำมควำมเชื่อเรื่ องโชคลำภของชำวจีน นำท่ำนเดินทำงสู่ พระรำชวังฤดูร้อนอวี ้
เหอหยวน ตังอยู
้ ่ในเขตชำนเมือ งด้ ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของกรุงปั กกิ่งห่ำงจำกตัวเมืองปั กกิ่งประมำณ 15 กิโลเมตร
พระรำชวังฤดูร้อนอวี ้เหอหยวนเดิมเป็ นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ ในสมัยกุบไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือ ซี
ไทเฮำได้ นำงบประมำณของกองทัพเรื อมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็ นลั กษณะที่เห็นในปั จจุบนั ภำยในพระรำชวังประกอบด้ วย
ตำหนักเลอโช่วถัง สถำนที่ประทับของพระนำงฉือซีไทเฮำ ตำหนักเริ่นโช่วเตี ้ยน สถำนที่วำ่ รำชกำรของพระนำงฉือซีไทเฮำ ภูเขำ
ว่ำนโส้ วซำน ทะเลสำบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตำหนักเรี ยงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลัดเลำะไปตำ มริ ม
ทะเลสำบคุนหมิงตกแต่งด้ วยภำพวำดต่ำงๆ) และตำหนักต่ำงๆ อีกมำกมำย

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนูพเิ ศษ บุฟเฟต์ เจงกิสข่ ำน)
นำท่ ำนแวะชม ศูน ย์ ไข่ มุก ให้ ท่ ำนได้ ช มและเลื อ กซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ทำมำจำกไข่มุก อำทิเ ช่น ครี ม ไข่มุก ผงไข่มุก และ
เครื่ อ งประดับที่ใช้ ไข่มุกใรกำรตกแต่งให้ สวยงำม เป็ นต้ น จำกนัน้ นำท่ำนสู่ย่ำน ART BEIJING FUN มีพืน้ ที่โดยรวม
146000 ตร. ย่ำนนี ้สร้ ำงตำมโครงกำรเมืองสถำนที่สำคัญทำงวัฒนธรรมใหม่และสร้ ำงเสริมประสบกำรณ์ ชีวิตแบบจีน ”สำหรับ
กำรปฏิบตั ิกำรฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเทศจีน ยังมีแนะนำแบรนด์ของนำนำชำติแบรนด์ของแฟชั่นและแบรนด์จีนทันสมัยอย่ำง
ร้ ำนหนังศือ PageOne ร้ ำนอำหำร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL ร้ ำนกำแฟ STARBUCK Reserve Tevana นำท่ำนสู่ ถนน
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หวังฝูจ่งิ ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงสำหรับกำรช้ อปปิ ง้ ที่คึกคักมำกที่สดุ ของเมืองหลวงปั กกิ่งรวมทัง้ ห้ ำงสรรพสินค้ ำชื่อดังต่ำงๆ และ
ร้ ำนค้ ำ ร้ ำนอำหำรศูนย์กลำงควำมบันเทิงมำกมำยที่จะสร้ ำงสีสนั ให้ กบั ผู้ที่มำจับจ่ำยบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ ชิญท่ำนอิสระช้ อป
ปิ ง้ ตำมอัธยำศัย

ค่ำ
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ ำ

5

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

ศูนย์ ยำบั วหิมะ – กำแพงเมื องจีนด่ ำนจีหยงกวน – สวนผลไม้ ตำม
ฤดูกำล-ศูนย์ หยก – ผ่ ำนชมสนำมกีฬำรั งนกและสระว่ ำยนำ้
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นำท่ำนเข้ ำฟั งบรรยำย ยำบัวหิมะ ที่ สรรพคุณ ในกำรแก้ แผลไฟไหม้ น ำ้ ร้ อนลวก เป็ นที่ พิสูจ น์ สรรพคุณ มำแล้ วหลำย ๆ
เหตุกำรณ์ที่เกิดไฟไหม้ แล้ วมีแผลไฟไหม้ ร่ำงกำย สำมำรถใช้ ยำนีท้ ำลดอำกำรพองหรื อแสบร้ อนได้ นำท่ำนเดินทำงสู่ กำแพง
เมืองจีนด่ ำนจวีหยงกวน เป็ นกำแพงที่มีปอ้ มคัน่ เป็ นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบรำณ สร้ ำงในสมัยพระเจ้ ำจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็ นครัง้ แรก
กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบนั สร้ ำงขึ ้นในสมัยรำชวงศ์หมิง ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติร์ก
หลังจำกนันยั
้ งมีกำรสร้ ำงกำแพงต่ออีกหลำยครัง้ ด้ วยกันแต่ภำยหลังก็มีเผ่ำเร่ ร่ อนจำกมองโกเลียและแมนจูเรี ยสำมำรถบุกฝ่ ำ
กำแพงเมืองจีนได้ สำเร็จ มีควำมยำวทังหมดถึ
้
ง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลำงด้ วย เชื่อ
กันว่ำ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นกำแพงเมืองจีนได้ กำแพงอำคำรดูเหมือนฟองน ้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ
สำมำรถต้ ำนทำนแรงสัน่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้

ปักกิ่ง กำแพงเมืองหมื่นลี ้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย
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กลำงวัน

ค่ำ
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ ำ

กลำงวัน
17.20 น.
21.15 น.
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รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนแวะชม สวนผลไม้ ตำมฤดูกำล ให้ ท่ำนได้ ชม และถ่ำยรูปกับสวนผลไม้ ตำมอัธยำศัย โดยในแต่ละเดือนจะมีผลไม้ ให้
ท่ำนได้ เที่ยวชมแตกต่ำงกันไป ถ้ ำเป็ นช่วงเดือนกุมภำพันธ์-เมษำยน เป็ นสวนสตรอเบอรี่ เดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน เป็ นสวน
เชอรรี่ เดือนกรกฏำคม-สิงหำคม สวนลูกท้ อหรื อ สวนแอปเปิ ล้ เดือนกันยำยน-ตุลำคม เป็ นสวนลูกพลับ ) หมำยเหตุ : หำก
สภำพอำกำศไม่เอื ้ออำนวย..มีผลทำให้ ทำงสวนผลไม้ ประกำศปิ ดไม่ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ำชม...ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
และเปลี่ยนเป็ นรำยกำรเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภำพ3 มิติแทน นำท่ำนแวะชม หยก ที่มีคณ
ุ ภำพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้
ท่ำนได้ เลือ กซือ้ กำไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่ มีชื่อเสียง นำท่ำน ผ่ ำนชมและถ่ ำยรู ปหน้ ำสนำมกี ฬำโอ
ลิมปิ ครังนก สนำมกีฬำโอลิมปิ ครังนกออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวิสเซอร์ แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตำมรอยสนำม
กีฬำชื่ อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยำยำมให้ เอือ้ อำนวยต่อสิ่งแวดล้ อม ในสนำมจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้ จัดพิธีเปิ ด-ปิ ดกำร
แข่งขันโอลิมปิ ก2008 มีลกั ษณะภำยนอกคล้ ำยกับ “รังนก”ที่มีโครงตำข่ำยเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดำนและผนังอำคำรที่ทำด้ วย
วัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์ มีลกั ษณะรูปทรงชำมสีแดง ดูคล้ ำยกับพระรำชวังต้ องห้ ำมของจีน ซึ่งให้ กลิ่นอำยงดงำมแบบตะวันออก
ผ่ำนชมสระว่ำยน ้ำแห่งชำติ สระว่ำยน ้ำแห่งชำติ สร้ ำงขึ ้นเหนือจินตนำกำรคล้ ำย “ก้ อนนำ้ สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่ ” ซึ่ง PTW and
Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วสั ดุเทฟลอนทำเป็ นโครงร่ำง เน้ นใช้ พลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อให้ ดเู หมือนนำ้ ที่สดุ และใช้ เทคโนโลยี
จำกงำนวิจยั ของนักฟิ สกิ ส์จำก Dublin’s Trinity College
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำ – ช้ อปปิ ้ งตลำดหงเฉียว – ปั กกิ่ง (สนำมบิน ปั กกิ่งแคปิ
ตอลแอร์ พอร์ ท) – กรุ งเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
เข้ ำชมศูนย์สนิ ค้ ำ ผลิตภัณฑ์ จำกยำงพำรำ เป็ นในลักษณะสินค้ ำที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้ ำเพื อสุขภำพพร้ อม
วิทยำกรบรรยำยสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ นำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดหงเฉียว ให้ ท่ำนได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ ำแบรนเนม และสิน ค้ ำ
COPY ยี่ห้อดังมำกมำย ทังกระเป๋
้
ำ เสื ้อผ้ ำ รองเท้ ำ และอื่นๆอีกมำกมำย
รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร (เมนูพเิ ศษ สุกีม้ องโกล)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบิน
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง)
เดินทำงถึงสนำมบิน สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

ปักกิ่ง กำแพงเมืองหมื่นลี ้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย
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อัตรำค่ ำบริกำร : ปั กกิ่ง กำแพงหมื่นลี ้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน โดยกำรบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ ำน
ท่ ำนละ

เด็กอำยุไม่ เกิน 20 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ ำนละ

เด็กอำยุไม่ เกิน 20 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ ำนละ

พักเดี่ยว
ท่ ำนละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ ำนละ

วันที่ 23-27 ส.ค.62

15,888.-

18,888.-

18,888.-

4,000.-

6,888.-

วันที่ 06-10 ก.ย.62

20,888.-

20,888.-

4,000.-

6,888.-

วันที่ 20-24 ก.ย.62

17,888.16,888.-

6,888.-

18,888.-

19,888.21,888.-

4,000.-

วันที่ 11-15 ต.ค.62

19,888.21,888.-

4,000.-

6,888.-

วันที่ 12-16 ต.ค.62

18,888.-

6,888.-

18,888.-

4,000.-

6,888.-

วันที่ 23-27 ต.ค.62

17,888.16,888.15,888.-

21,888.21,888.20,888.19,888.18,888.-

4,000.-

วันที่ 18-22 ต.ค.62

21,888.21,888.20,888.19,888.18,888.-

4,000.-

6,888.-

4,000.-

6,888.-

4,000.-

6,888.-

วันที่ 08-12 พ.ย.62
วันที่ 15-19 พ.ย.62

รำคำเด็กทำรก(อำยุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ) ท่ ำนละ 5,900.- รำคำนีร้ วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน(ไม่ รวมวีซ่ำจีน)

รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำวีซ่ำเดี่ยว ท่ ำนละ 1,650 บำท
รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่ ำน/ทริ ป
กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์ นับจำกวันเดินทำงกลับคิดค่ำบริ กำรเพิ่ม ท่ำนละ 3,000 บำท
อัตรำดังกล่ ำวขอสงวนเฉพำะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทำงไทยเท่ ำนัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1.
2.

3.

7

กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสำรจำนวน 10 ท่ำนขึ ้นไป ถ้ ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำหรื อยกเลิกกำรเดินทำง
ในกรณีที่ลกู ค้ ำต้ องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลควำมถูกต้ องของรำยกำรทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลำนัดหมำยทัวร์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริ ษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
กำรชำระค่ำบริ กำร
3.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
ปักกิ่ง กำแพงเมืองหมื่นลี ้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย
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4.

3.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทำง
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจำ
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อค่ำ
มัดจำที่พกั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อ
ค่ำทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจำกค่ำตัว๋ เป็ นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทำงได้
1.
2.
3.

คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวั หน้ ำทัวร์ )
คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึ ้นไปออกเดินทำง (มีหวั หน้ ำหัวหน้ ำทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ตำ่ งๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ ำท่ำนใดสนใจซื ้อประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทำงเจ้ ำหน้ ำที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรื อน้ อยกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั เิ หตุ 3 ล้ ำนบำท]
ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรื อมำกกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ ำนบำท]

7.
8.

8

รวมภำษีสนำมบินทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมัน
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%

ปักกิ่ง กำแพงเมืองหมื่นลี ้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย
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อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ ำเดินทำง
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซำ่ จีนแบบเดี่ยว 4 วันทำกำร ท่ำนละ 1,650 บำท
กระเป๋ ำเดิ นทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ในกรณี ที่ น ำ้ หนักเกิ น กว่ำ ที่ สำยกำรบิ น กำหนด 20
กิโลกรัม/ท่ำน 1 ส่วนเกินน ้ำหนักตำมสำยกำรบินกำหนด
ค่ำทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว นอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่ องดื่ม , ค่ำอำหำรที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่ำ
โทรศัพท์, ค่ำซักรี ดฯลฯ
ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติหรื อคนต่ำงด้ ำว
ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่ำน/ทริ ป

หมำยเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9

บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อำจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ำรณ์ ที่ เ กิ ด จำกสำยกำรบิ น ภัย ธรรมชำติ
เหตุกำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้ วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบตั ิเหตุ,
ควำมเจ็บป่ วย, ควำมสูญหำยหรื อเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ ำ เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทำงบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ และจะ
ไม่รับผิดชอบค่ำบริ กำรที่ทำ่ นได้ ชำระไว้ แล้ วไม่วำ่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ ำมออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ำมเข้ ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมี
สิง่ ผิดกฎหมำย หรื อเอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รำยกำรนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับกำรยืนยันจำกบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจำกได้ สำรองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี ้อำจ
เปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
รำคำนี ้คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
กรณี เ กิ ด ควำมผิ ด พลำดจำกตัว แทน หรื อ หน่ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อง จนมี ก ำรยกเลิก ล่ำ ช้ ำ
เปลีย่ นแปลง กำรบริ กำรจำกสำยกำรบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงำนที่ให้ บริ กำร บริ ษัทฯจะ
ดำเนิ นโดยสุด ควำมสำมำรถที่จ ะจัดบริ ก ำรทัวร์ อื่ น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คืน เงิ นให้ ส ำหรั บ
ค่ำบริ กำรนันๆ
้
มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในกำรให้ คำสัญญำใดๆ ทั ้งสิ ้นแทน
บริ ษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจของบริ ษัทฯ กำกับเท่ำนัน้
ปักกิ่ง กำแพงเมืองหมื่นลี ้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย

[GQ1PEK-TG001]

เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์

N.B.HOLIDAY TOUR

31/29 อาคารโรงแรม เอพี คอร์ท ชั้น 1 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
tel : 042870716, Email : kritchanat007@hotmail.com
Website : -

TAT No. 51/00732

9.

หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ ำ
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทำงบริ ษัทฯจะ
จัด หำรำยกำรเที่ ย วสถำนที่อื่ น ๆมำให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ ก ำรจัด หำนี ้โดยไม่ แ จ้ งให้ ท รำบ
ล่วงหน้ ำ
10. ในกรณีที่ลกู ค้ ำต้ องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ ก่อ น
ทุกครัง้ มิเช่นนันทำงบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทังสิ
้ ้น

สำหรั บผู้ท่มี ีควำมประสงค์ ต้องกำรขอยื่นวีซ่ำเดี่ยว
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำจีนสำหรับผู้ท่ ถี ือพำสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซำ่ เดี่ยวค่ำบริ กำรดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดำ 4 วันทำกำร 1,650 บำท
- ยื่นด่วน 2 วันทำกำร 2,775 บำท
1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้ งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และมีสภำพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทำงต้ องมีหน้ ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซำ่ และตรำเข้ ำ-ออก อย่ำงน้ อย 2 หน้ ำเต็ม
รูปถ่ำยหน้ ำตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขำวเท่ำนัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ จำกคอมพิวเตอร์
- ห้ ำมสวมเสื ้อสีขำวเด็ดขำด เช่น เสื ้อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรื อชุดข้ ำรำชกำร
- ต้ องมีอำยุของรูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ ำตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ำรวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ ำง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ
3. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทำงต่ำงด้ ำว จะต้ องทำเรื่ องแจ้ ง เข้ ำ-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่ำนันก่
้ อนกำรส่งเอกสำรยื่นวีซำ่
4. สำเนำทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชน ของผู้เดินทำง
5. เอกสำรที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ กรุณำกรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษำ
- กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สำเนำสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทำงพร้ อมกับบิดำ มำรดำ ต้ องแนบหนังสืออนุญำตให้ เดินทำง
ข้ อ มูลจริ งเกี่ ยวกับสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ทำงำน ตำแหน่งงำน ที่อ ยู่ปัจ จุบัน ที่อ ยู่ที่ทำงำน
ญำติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิง หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ที่ทำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ ว่ำให้ ข้อ มูลเท็จ อำจมี กำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มที่มีปัญหำ
(สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสำรทุกอย่ำงต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ ำก่อนยื่นวีซำ่ ดังนันกรุ
้ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้ อมส่ง
ให้ บริ ษัททัวร์ อย่ำงน้ อย 5-7 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
10
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8.

โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ำสถำนทูตจี นอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรี ยกขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรื อ เปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถำนทูต และบำงครั ง้
บริ ษัททัวร์ ไม่ทรำบล่วงหน้ ำ
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้ นกำร
ทำวีซำ่ ท่ำนจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในกำรอนุญำตให้ เข้ ำ -ออกเมื อ งด้ วยตนเอง เนื่อ งจำกบริ ษัท ทัวร์ ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเว้ นวีซำ่ ในรำยละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณำดูแลบัตรของท่ำนเป็ นอย่ำงดี หำกท่ำนทำ
บัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้ องตกค้ ำงอยูป่ ระเทศจีนอย่ำงน้ อย 2 อำทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ
- ทำงบริ ษั ท ฯ สำมำรถขอวี ซ่ำให้ ไ ด้ เฉพำะชำวต่ำ งชำติ ที่ท ำงำนในประเทศไทย และมี
ใบอนุญำตกำรทำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้
- หำกไม่ได้ ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ อ งไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจี นด้ ว ย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ ำว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจำกผู้เดินทำงจะต้ องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีท่ ีทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้

1.
2.

3.
4.
5.
6.
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หนังสือเดินทำงของคนอเมริ กนั จ่ำยเพิ่ม 5,210 บำท
หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ จ่ำยเพิ่ม 1,750 บำท
ยกเว้ น แคนำดำ บรำซิล และอำร์ เจนตินำ่ (กรุณำเชครำคำอีกครัง้ )
- เอกสำรที่ต้องเตรี ยม
1.พำสปอร์ ต ที่มีอำยุกำรใช้ งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน ต้ องมีหน้ ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำ และ
ตรำเข้ ำ-ออกอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำเต็ม
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิ ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขำวเท่ำนัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ จำกคอมพิวเตอร์
- ห้ ำมสวมเสื ้อสีขำวเด็ดขำด เช่น เสื ้อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรื อชุดข้ ำรำชกำร
- ต้ องมีอำยุของรูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ ำตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ำรวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ ำง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ
ใบอนุญำตกำรทำงำน
หนังสือว่ำจ้ ำงในกำรทำงำน
สมุดบัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรำ
ประทับร้ ำนที่แปล
ปักกิ่ง กำแพงเมืองหมื่นลี ้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย
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สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชำย แต่สง่ รูปถ่ำยที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยำว หรื อแต่งหน้ ำทำปำก
2. นำรูปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไว้ เกินกว่ำ 6 เดือนมำใช้
3. นำรูปถ่ำยที่มีวิวด้ ำนหลัง ที่ถ่ำยเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ ำง มำตัดใช้ เพื่อยื่นทำวีซำ่
4. นำรูปถ่ำยที่เป็ นกระดำษถ่ำยสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริ น้ ซ์จำกคอมพิวเตอร์
อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิ่มให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสือเดินทำงล่ ำช้ ำ
ยื่นวีซำ่ ด่วน 2 วัน เสียค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มท่ำนละ 1,125 บำท
[ต่ ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ำกลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่ วนได้ ]

**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ**
ประกำศ เนื่องจำกสภำวะนำ้ มันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึ ้น ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
น ้ำมันขึ ้นในอนำคต ซึง่ ทำง บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน ้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริ ง
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**สถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุ ณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำระบุรำยละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถำนภำพ
โสด แต่งงำน
หม้ ำย
หย่ำ
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตำแหน่งงำน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน/สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้ อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมำยเหตุ
** กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด)
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