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ปักกิ่ง พิชิตกาแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
เริ่มต้นเพียง

14,888.-

รายการทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน







ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กาแพงเมืองจีน (ด่านปาต้าหลิงนั่งกระเช้า)
เที่ยวครบไฮไลท์ สถานที่สาคัญพระราชวังกู้กง และ หอฟ้าเทียนถาน
นั่งรถสามล้อ ซอยหูถง ชมบรรยากาศในอดีตย่านเมือ งเก่า
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืน ประดิษฐานกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ 22 – 26 ก.พ. 62

17,888.-

วันที่ 09 – 13 มี.ค. 62

14,888.-

วันที่ 15 – 19 มี.ค. 62

15,888.-

วันที่ 29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62

18,888.-

วันที่ 04 – 08 เม.ย. 62

19,888.-

วันที่ 18 – 22 เม.ย. 62

17,888.-

วันที่ 25 – 29 เม.ย. 62

18,888.-

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่า ธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า เดี่ยวเข้า ประเทศจีน ท่า นละ 1,500 บาท
ไม่รวมค่า ทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน/ท่า น/ทริป
กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่า น ค่า ทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่า น/ทริป
หัว หน้า ทัว ร์แล้ว แต่ดุลพินิจของลูกค้า
ราคานี้สาหรับลูกค้า ที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่า นั้น !
กรณีอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเดินทางกลับ คิดค่าบริการเพิ่ม ท่า นละ 3,000 บาท
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เส้นทางการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (01.05 – 07.15)
2

ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิ ต อล แอร์ พ อร์ ท ) – จั ตุ ร ั ส เที ย นอั น เหมิ น –
พระราชวังกู้กง – นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่าซอยหูถง – ถนนหวังฝู่จิ่ง

ศูนย์ไข่มุก – หอฟ้าเทีย นถาน – วัดเจ้าแม่ก วนอิ ม กู๋ ถ่ า – ศู น ย์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ยางพารา – ช้อปปิ้งห้าง THE PLACE
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสร ะว่ า ย น้ํ า – ศู น ย์ ย าจี น บั ว หิ ม ะ – กํ า แพง
4
เมืองจีนด่านปาต้าหลิ ง (นั่งกระเช้า) – ศูนย์หยก

3

5

วัดลามะ – ศูนย์ปี่เซี๊ย ะ – ตลาดรั ส เซี ย – ปั ก กิ่ ง (สนามบิ น ปั ก กิ่ ง แคปิ
ตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (19.35 – 00.05+1)
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โรงแรมที่พัก

ค่า

✈
�
�
�
✈

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1
22.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอ าคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่ า
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วันที่ 2
01.05 น.
07.15 น.

เช้า

อิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิ ต อล แอร์ พ อร์ ท ) (01.05 – 07.15)– จั ตุ รั ส เที ย นอั น เหมิ น –
พระราชวังกู้กง – นั่งสามล้อ ชมเมือ งเก่าซอยหูถง – ถนนหวังฝู่จิ่ง
ออกเดินทางสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2072
เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิด ส่ ว นขยายแห่ ง ใหม่ เพื่ อ เปิ ด ให้ บริ ก ารต้ อ นรั บ กี ฬ า
โอลิมปิก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่า
แพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิ ก นั ก เดิ น ทางที่ เ ข้ า ถึ ง จิ ต ใจ
ผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้างทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจาก
แสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตั ว
อาคาร นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ ย มหานครปั ก กิ่ ง เป็ น ศู น ย์
การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่ ว ประเทศจี น และก็ เ ป็ น เมื อ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1
ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเที ย บเท่ า กั บ มณฑลหลั ง จากปั ก กิ่ ง ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น เมื องหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่ า ง
รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมี ถ นนที่ ส ลั บ กั น ตึ ก สู ง ๆ
โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมือ งที่ทันสมัย กลายเป็ น เมื อ งใหญ่ ข อง
โลก
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก จั ตุ รั ส เที ย นอั น เหมิ น
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500
เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเห
มินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ ได้ แ ก่ หอ
ประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธง
กลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจั ตุ รั ส มหาศาลาประชาคมด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกของจั ตุ รั ส ตลอดจน
พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ ท างด้ า น
ทิศใต้ยังมีหอรําลึก ท่ า นประธานเหมาและหอประตู เ จิ้ ง หยางเหมิ น หรื อ เฉี ย นเหมิ น ให้ ท่ า นเดิ น สู่
พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิ ใ น
ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มี ชื่ อ ใน
ภาษาจีนว่า „กู้กง‟ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่ า „จื่ อ จิ้ น เฉิ ง ‟ ซึ่ ง แปลว่ า „พระราชวั ง
ต้องห้าม‟ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือน
บุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น „ที่ต้องห้าม‟ คนธรรมดาสามั ญ ไม่ ส ามารถล่ ว งล้ํ า
เข้าไปได้
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

พักที่
วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนั่ง สามล้อ ชมย่านเมือ งเก่าปักกิ่ง หูถง เป็นชื่อเรียก ตรอกซอกซอย สร้ า งขึ้ น ในสมั ย ราชวงศ์
หยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการและการพัฒนามาหลายร้อยปี แ ล้ ว
สิ่งปลูกสร้างในหูถ้งส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า ซื่อเหอย่วน เป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวมีลาน
ตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเดินที่อยู่ระหว่างซื่อเหอย่วนก็คือ หูถง นั่นเอง ท่านจะได้นั่ง
รถสามล้อชมเมืองโบราณ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณ **ให้ท่านนั่งสามล้อ คั น ละ 2
ท่าน** สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งแคปปิตอล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร..เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง หนัง กรอบ
นําท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้ง
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหารศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่ จ ะสร้ า งสี สั น ให้ กั บ ผู้
ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4*
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – หอฟ้าเทียนถาน – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา –
ช้อ ปปิ้งห้าง THE PLACE
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเข้าชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากไข่มุก ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมุกจากเปลือกหอยคุณภาพ และการ
ออกแบบที่หรูหราสวยงามสมราคา ในขณะที่ปัจจุบันมุกเป็นที่นิยมในบรรดาสตรีที่มีรสนิยมในการแต่ ง กาย
และเมื่อนํามาเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต่างหู สร้อยคอ แหวน สร้อยข้ อ มื อ หรื อ อื่ น ๆ จะต้ อ ง
คํานึงถึงรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มี
เนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพย
ดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิ ธี
บวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่และลาน
หยวนชิว ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดี ย ว หอนี้
ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…เมนูพิเศษ... สุกี้มองโกล
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บ่าย

ค่า

พักที่
วันที่ 4
เช้า

นําท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้ง อยู่ภายในสวนกู๋
ถ่ากงหยวนหรือสวนวัดเก่า อดีตพื้นที่ภายในสวนแห่งนี้เคยเป็นวัดเก่าสมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง จากหลั ก ฐานที่
บันทึกไว้ราวๆ เมื่อปี ค.ศ. 1545 หรือเมื่อ 470 กว่าปีก่อน ส่วนองค์พระแม่กวนอิมประดิษฐานเมื่ อ เดื อ น
ตุลาคม พ.ศ. 2552 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวม 3,000 ล้านหยวน บนเนื้อที่ 836 ไร่ ภายในอุ ท ยานมี
เจดีย์แปดเหลี่ยมเก้าชั้น ฐานสร้างในปีหมิงเจียจิ้ง 1538 ก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์หมิง (เพื่อ บู ช าพระวิ ญ ญาณ
ของผู้เสียชีวิต) ด้านหน้าของเจดีย์เรียกว่าวัด ส่ ง เสริ ม ดวงชะตาชี วิ ต ปลายราชวงศ์ ห มิ ง และได้ รั บ การ
สร้างใหม่จวบจนปัจจุบัน นําท่านเข้าชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นสินค้าของใช้ต่างๆ ในบ้านที่แ ปร
รูปมาจากผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมการสาธิตและบรรยายขั้นตอนกระบวนการผลิต เลื อ กชมสิ น ค้ า ตั ว อย่ า ง
หมอนยางพารา เพื่อสุขภาพลดอาการปวดคอ ที่นอนยางพารา และหากสนใจสินค้าก็สามารถให้ ท่ า นได้
เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า น ช้ อ ปปิ้ ง ที่ ย่ าน ก าร ค้ า THE PLACE แห ล่ งช้ อป แ ห่ ง ให ม่ ใน ปั ก กิ่ ง ภา ษ าจี นเ รี ยก ว่ า
“shimaotianjie” ซื่อ เม่า เทียน เจีย ย่านการค้านี้ตั้งอยู่บนถนน Dong Da Qiao Lu มีสินค้าแบรนเนอร์ให้
เลือกช้อปปิ้ง อย่างเช่น ZARA,MNG,PROMOD,Mexx เป็นต้น และบริเวณทางเดินส่วนกลางยังเพราะมีจอ
LCD ขนาดใหญ่ยักษ์ 6,000 ตารางเมตร อีกด้วย
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4*
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้า – ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – กาแพงเมือ งจีนด่านปาต้าหลิง (นั่ง
กระเช้า) – ศูนย์หยก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก รั ง นกออกแบบโดย
สถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดิ น ตามรอยสนามกี ฬ าชื่ อ ดั ง ของโลก “โคลอส
เซี่ยม” พยายามให้เอื้ออํานวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิ ด -ปิ ด การแข่ ง ขั น
โอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดานและผนั ง
อาคารที่ทําด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่ง
ให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน้ําแห่งชาติสระว่ายน้ําแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการ
คล้าย “ก้อนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทําเป็นโครง
ร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ําที่สุดและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนั ก ฟิ สิ ก ส์ จ าก
Dublin‟s Trinity College ที่ทําให้กําแพงอาคารดูเหมื อ นฟองน้ํ า ที่ เ คลื่ อ นไหวอยู่ ต ลอดเวลา สามารถ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ จากนั้นเข้าชม ศูนย์แพทย์แผนจี น และสมุ น ไพรโบราณ
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เป่าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคุ ณ ของยา
สมุนไพรจีนแต่ละชนิด

กลางวัน
บ่าย

ค่า
พักที่
วันที่ 5
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ กาแพงเมือ งจีนด่านปาต้าหลิง (นั่งกระเช้า) เป็นกําแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีน
สมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กําแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปั จ จุ บั น สร้ า งขึ้ น ใน
สมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติ ร์ ก หลั ง จากนั้ น ยั ง มี ก ารสร้ า ง
กําแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากําแพง
เมืองจีนได้สําเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ข องโลก ยุ ค
กลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได้ เยี่ยมชม ศู น ย์ ห ยก
อัญมณีล้ําค่า เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก และเครื่องประดับอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4*
วัดลามะ – ศูนย์ปี่เ ซี๊ ย ะ – ตลาดรั ส เซี ย – ปั ก กิ่ ง (สนามบิ น ปั ก กิ่ ง แคปิ ต อล แอร์ พ อร์ ท ) –
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (19.35 – 00.05+1)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม วัดลามะยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตําหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดา
ของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็ น ต้ น มา ที่ นี่ ไ ด้ ก ลายป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและ
สูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลา
หมื่นสุขว่านฟู่เก๋อ นําท่านชม ศูนย์ปี่เซียะ เครื่องรางนําโชคตามความเชื่ อ ของชาวจี น คุ ณ สมบั ติ ห รื อ
คุณประโยชน์ของเทพปี่เซียะหรือผีซิ่วในอดีต ถือว่า เป็นความลับที่รู้กันภายในของคนชั้นสูงของจีน ว่าเป็น
เทพเรียกทรัพย์ และขับไล่สิ่งอัปมงคลชั่วร้าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ตลาดรัสเซีย หรือ “ซิ่วสุ่ยเจีย” อันเป็นแหล่งสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย อาทิ
กุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนด์ชั้นนําอื่นๆ จนหลายคนที่บอก
ว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่นี่ และถือว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของนักชอปปิ้งโดยเฉพาะ
สําหรับนักชอปปิ้งชาวต่างชาติที่มาเที่ยวปักกิ่ง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมาย
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บ่าย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.35 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าฮอิสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU2071
00.05+1 เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
น.

โปรดทราบ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ในกรณีที่มีจานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

“ ราคานี้สาหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”

ปักกิ่ง พิชิตกาแพงเมือ งจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

กาหนดการเดินทาง

พักห้อ งละ 2 – 3
ท่าน ท่านละ

วันที่ 22 – 26 ก.พ. 62
วันที่ 09 – 13 มี.ค. 62
วันที่ 15 – 19 มี.ค. 62
วันที่ 29 มี.ค.- 02เม.ย.62
วันที่ 04 – 08 เม.ย. 62
วันที่ 18 – 22 เม.ย. 62
วันที่ 25 – 29 เม.ย. 62

17,888.14,888.15,888.18,888.19,888.17,888.18,888.-

ผู้เดินทางอายุต่า
กว่า 20 ปี

ผู้เดินทางอายุต่า
กว่า 20 ปี

(เสริมเตียง)
ท่านละ

(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

21,888.18,888.19,888.22,888.23,888.21,888.22,888.-

21,888.18,888.19,888.22,888.23,888.21,888.22,888.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

3,588.3,588.3,588.3,588.3,588.3,588.3,588.-

7,888.ไม่รับ
ไม่รับ
8,888.9,888.7,888.8,888.-

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่า นละ 5,888.ราคานี้รวมรายการทัว ร์+ ตั๋ว เครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่า )
ข้อ ควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ยางพารา ,ผีเซียะ , บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า (ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน
แช่เท้า), ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก
ท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กั บความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีก ารบั ง คั บ
ใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.

3.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็ค
ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
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4.

3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิ เ ศษเช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่อ งจากค่ า ตั๋ ว เป็ น การเหมาจ่ า ยใน
เที่ยวบินนั้นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบเดี่ยว (1,500 บาท)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน/ท่าน/ทริป
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**กรณีที่มีจํานวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านเก็บค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่น และคนขั บ รถรวม 200 หยวน/ท่ า น/
ทริป**

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ส งบทาง
การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุ บั ติ เ หตุ , ความเจ็ บ ป่ ว ย , ความสู ญ หายหรื อ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ แ ละจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จ ะจั ด บริ ก าร
ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อั น เนื่ อ งมาจากธรรมชาติ ความล่ า ช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ ย วสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรี ย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/ร้าน
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่ อ นทุ ก ครั้ ง มิ เ ช่ น นั้ น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่า จีนสาหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
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-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.
สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการ
ส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็ ก ฉบั บ แปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ใ น
กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่ า ให้
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรี ย มเอกสารพร้ อ มส่ ง ให้ บ ริ ษั ท ทั ว ร์
อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่ า นจะต้ อ ง
รับผิดชอบ
9.
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมือ งด้ ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษั ท ทั ว ร์ ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก า การยกเว้ น วี ซ่ า ใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดํ า เนิ น การขอวี ซ่ า เข้ า ประเทศจี น ด้ ว ยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ ่าหนังสือ เดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,060 บาท
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2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น บราซิล แคนาดา อาร์เจนตินา)
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย 2
หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปลสถาน
ฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อ ไปนี้
1.
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.
นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้อ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อ ท่านส่งหนังสือ เดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุ โรปที่ เข้ากลุ่มข้ อตกลงเช งเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบิ น อาจมี ก ารปรั บ ราคาภาษี น้ํ า มั น ขึ้ น ในอนาคต ซึ่ ง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อ มูลดังต่อ ไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME .......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มื อถือ.................................................................
(สาคัญ มาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูต จะมีการโทรเช็ค ข้อมูลโดยตรงกับ ท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี. .................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................

RELATION..................................................................................................................... ....

2. (MISS /MRS / MR) NAME .......................................................SURNAME.................................................

RELATION.................................................................................................................... .....
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัว ท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด )
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