
                 
 

 

 
 

พชิิตก าแพงเมืองจีน สิง่มหศัจรรยข์องโลกท่ียิง่ใหญ่อลงัการ ด่านจวียงกวน  

ชมจตุรสัเทียนอนัเหมิน จตุัรสัแห่งประวติัศาสตรท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

พระราชวงัตอ้งหา้ม หรือ พระราชวงักูก้ง มหาราชวงัแห่งราชวงศห์มิงและชิง 

หอสกัการะฟ้าเทียนถาน หอไหวฟ้้าดินจกัรพรรดิเอกลกัษณข์องเมืองจีน  

ชมโชวก์ายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมอนัน่าท่ึงช่ือดงักอ้งโลก 

ชมเมืองถวนเฉิง สกัการะพระพุทธรูปหยกขาว ต าหนกัเฉิงกวงเต้ียน 

นัง่สามลอ้โบราณ ท่องย่านวฒันธรรม ชมเขตบา้นเมืองเก่าแก่ “หูถง” 

อิสระชอ้ปป้ิง ณ “ซ่ิวสุ่ยเจีย” หรือ “ตลาดรสัเซีย” สวรรคข์องเหล่านกัชอ้ป 

อิสระชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ถนนหวงัฝูจ่ิง ถนนคนเดินช่ือดงัใจกลางเมืองปักกิ่ง 

พระราชวงัฤดูรอ้น “อ้ีเหอหยวน” อทุยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองจีน 

พเิศษ! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ สุก้ีมองโกล 
 

โดยสายการบินหรู THAI AIRWAYS (TG) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

การนัตีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาว ใจกลางเมืองปักกิ่ง 

ท าเลงาม ใจกลางแหล่งชอ้ปป้ิง CHINA WORLD MALL 

BEIJING 5 L HOTEL 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ          

  

กาํหนดการเดินทาง รายละเอยีดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเด่ียว 

เดก็ 1 ท่านพัก

กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 

8–12 มกราคม 2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900  10,000 27,900 26,900 

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900  10,000 27,900 26,900 

4-8  มีนาคม  2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900 10,000 27,900 26,900 

18-22 มีนาคม 2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900 10,000 27,900 26,900 

25-29 มีนาคม 2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900 10,000 27,900 26,900 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ปักกิง่ 

                                                       

 

 

 

 

 

 



                 
 
20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2  แถว D  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทและหัวหน้าทวัร์ คอยต้อนรับและ

อาํนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระในการเดินทาง 

23.40 น. นาํทุกท่านลัดฟ้าสู่เมืองปักกิ่ง โดยเทีย่วบนิที ่TG674 / บริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 

วนัที่สอง   ปักกิง่ – จัตุรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – หอสกัการะฟ้าเทียนถาน –  

  โชวก์ายกรรมปักกิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.20 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปักกิง่  (Beijing Capital International Airport) นาํท่านผ่านพิธีการ

ตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง ปักกิง่ เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว

ได้กว่าหลายล้านคนต่อปี เพราะมีเสน่ห์และกล่ินอายของศิลปะวัฒนธรรมกระจายอยู่ทุกที่ทั่วเมืองน่ันเอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

  หลังจากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ จัตุรสัเทียนอนัเหมิน (Tian An Men or Gate of Heavenly Peace) จัตุรัสที่ใหญ่

ที่สดุในโลก ต้ังอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง โดยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุคนได้ถงึ 1 ล้านคน 

จัตุรัสแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1417 สมัยราชวงศ์หมิง มีชื่อเดิมว่า “เฉิงเทยีนเหมิน ” ต่อมาในปีค .ศ. 1651  

สมัยจักรพรรดิซุ่นจ้ือแห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการบูรณะและเปล่ียนช่ือเป็น “เทยีนอนัเหมิน” มาจนถงึปัจจุบัน จัตุรัส

เทยีนอนัเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีคว ามสาํคัญ อนัได้แก่ หอประตูเทยีนอนัเหมินที่ต้ังอยู่ทางทศิ

เหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส 

มหาศาลาประชาคมด้านทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพิพิธภัณฑก์ารปฏวิัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากน้ีทางด้านทศิใต้ยังมีหอราํลึ กประธานเหมา  และหอประตูเจ้ิง

หยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันนาํท่าน เดินต่อไปยัง  พระราชวงัตอ้งหา้ม  หรือ พระราชวงักูก้ง  (THE FORBIDDEN CITY) ต้ังอยู่

ด้านหลังพลับพลาเทยีนอนัเหมิน เป็นที่ประทบัของกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงและชิง รวมทั้งสิ้น 24 พระองค์  แต่

เดิมสถานที่น้ีเคยเป็นที่ต้ังของพระราชวังหลวงในสมัยราชวงศ์หยวน ต่อมาเม่ือราชวงศ์หยวนล่มสลายลง 

ราชวงศ์หมิงสถาปนาขึ้นมาแทนโดยจักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) ทรงย้ายเมืองหลวงจากปักกิ่งไปต้ังที่ หนานจิง 



                 
 

และมีดาํริให้ทาํการร้ือถอนพระราชวังออกด้วย แต่ต่อมาในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ (พระราชโอรสของ

จักรพรรดิหงอู่) กไ็ด้ย้ายเมืองหลวงกลับมาต้ังที่ปักกิ่งดังเดิม และทรงมีรับสั่งให้ก่อสร้างพระราชวังใหม่ขึ้นในปี 

ค.ศ. 1406 โดยใช้เวลาสร้างนานกว่า 14 ปี ใช้แรงงานมากกว่าหน่ึงล้านคน และใช้ช่างฝีมือกว่าหน่ึงแสนคน อกี

ทั้งนาํวัสดุในการก่อสร้างชั้นดีมาจากทั่วสารทศิของจีน จนกลายมาเป็นพระราชวังต้องห้ามอนัยิ่งใหญ่แห่งน้ีใน

ที่สดุ มีแผนผงัเป็นรูปสี่เหล่ียมผนืผ้า ยาวจากเหนือจรดใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกาํแพงวังล้อ มรอบ 

ยาว 3 กโิลเมตร สงู 10 เมตร มีคูนํา้ล้อมรอบ กว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทศิ มีป้อมหอคอยกาํแพง

วังอยู่ 4 มุม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร และมีตาํหนักน้อยใหญ่ถงึ 9,999 ห้อง มีการบูรณะ

ซ่อมแซมไปหลายคร้ัง แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่ สดุ ใหญ่ที่สดุ  และรักษาไว้ได้ดีที่สดุ 

รวมทั้งมีประวัติที่ยาวนานที่สดุในโลกอกีด้วย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 

 

 

 

 

 

  

หลังจากน้ัน  นาํท่านเดินทางสู่  หอสกัการะฟ้าเทียนถาน  (TEMPLE OF HEAVEN) สร้างขึ้นเป็นคร้ังแรก

ในช่วงปี 1420 ซ่ึงตรงกบัสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขึ้นเพ่ือเป็นศาสนสถาน ให้

จักรพรรดิมาทาํพิธกีารบวงสรวงฟ้าดินให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ผลผลิตอดุมสมบูรณ์   ซ่ึงนอกจากจะเป็น

การสร้างขวัญกาํลังใจให้ประชาชนแล้ว ยังเป็นการสบืทอดธรรมเนียมประเพณีของชนชาติจีนโบราณอกีด้วย  

ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้หอสกัการะฟ้าเทยีนถานได้รับการดูแลรักษาร วมถงึซ่อมแซมตลอดสมัยราชวงศ์หมิง เร่ือยมา

จนถงึสมัยราชวงศ์ชิงอนัเป็นราชวงศ์ถดัมาที่รับธรรมเนียมน้ีไว้เช่นกนั  บทบาทในฐานะสถานที่ประกอบพิธขีอง

หอสกัการะฟ้าเทยีนถานคงอยู่มาจนถงึช่วงปี 1918 ซ่ึงหลังการเปล่ี ยนแปลงทางด้านการเมืองและการปกครอง

คร้ังใหญ่ หอสกัการะฟ้าเทยีนถานจึงได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่ต้อน รับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เดินทาง

มาชมความงามของสถานที่แห่งน้ี และในที่สดุกไ็ด้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) (พเิศษ...เมนูอาหารสไตลก์วางตุง้) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 หลังจากน้ัน นาํท่านชม โชว์กายกรรมสดุหวาดเสยีวชื่อดังก้องโลก  กายกรรมปักกิง่ (Beijing Acrobats) เป็น

การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์ความยืดหยุ่นของร่างกาย โดยจะมีการแสดงหลา กหลายชุด  แต่

ละชุดการแสดงจะโชว์ความสามารถ แตกต่างกนัไปใน หลายๆด้าน อาทิเช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น 

แต่โชว์ที่จัดเป็นไฮไลทท์ี่สดุ คือ การขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคันวนอยู่ในพ้ืนที่จาํกดัน่ันเอง 



                 
 
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั สุดสบาย  โรงแรมระดบั 4 ดาว ท าเลงามใจกลางเมือง ปักกิง่ เขตเมืองชั้น

เดียวกบั จัตุรสัเทียนอนัเหมิน และพระราชวงัตอ้งหา้ม  ลอ้มรอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง “CHINA WORLD 

MALL” พรอ้มมอบอิสระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ปักกิง่พกัที ่::  5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004 

 Tel: (+86) 10 6505 2227 

 

วนัที่สาม     ต าหนกัเฉิงกวงเต้ียน – รา้นบวัหิมะ – นัง่สามลอ้ชมเมืองหูถง – ตลาดรสัเซีย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (4) 

 หลังจากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ ถวนเฉิง หรือ เมืองแห่งความกลมเกลียว เพ่ือมุ่งหน้าสู่ ต าหนกัเฉิงกวงเต้ียน ซ่ึง

เป็นสมบัติอนัลํา้ค่าของชาติ ถวนเฉิงต้ังอยู่ทางด้านใต้ของสวนสาธารณะเป๋ยไห่กงหยวน แต่เดิมมีชื่อว่า ตาํหนัก

เทยีนเต้ียน ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้มีการบูรณะปรับปรุงและเปล่ียนช่ือใหม่เป็น ตาํหนักเฉิงกวงเต้ียน ด้าน

ในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาว แต่เดิมองค์พระ สร้างขึ้นโดยการแกะสลักหยกสขีาวทั้งก้อน จึงมี

ความประณีตละเอยีดอ่อน และเงางาม แต่ภายหลังสงครามองค์พระได้รับความเสยีหายในส่วนแขนด้านขวา จึง

ได้มีการบูรณะซ่อมแซมแล้วนาํมาประดิษฐานให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ ณ ตาํหนักแห่งน้ี  แล้วนาํท่านเดินทาง

ไปเลือกซ้ือสนิค้าประเภทยาแก้นํา้ร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ บวัหิมะ  สมุนไพรที่ถอืเป็นยาสามัญประจาํบ้านที่มี

ชื่อเสยีงของจีนมาอย่างช้านาน  มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ , แผลนํา้ร้อนลวก , แมลงสตัว์กดัต่อย , แพ้, คัน, 

แผลสด, ผืน่, เป็นหนอง, สวิอกัเสบ, บวมแดง, ผวิหนังอกัเสบ, กลาก, เกล้ือน ตลอดจนโรคผวิหนังต่างๆ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 หลังจากน้ัน นาํท่านเดินทาง สู่ย่านเมืองเก่า หูถง ซ่ึงมีความหมายว่า ย่านชมุชน  ต้ังอยู่บริเวณรอบทะเลสาบ

สอืซาไห่ โดยนาํท่าน นัง่สามลอ้โบราณชมเมืองหูถง  สมัผสับรรยากาศของเมืองเก่าสดุคลาสสคิและกล่ินอาย

ของวัฒนธรรมที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ที่แห่งน้ีเตม็ไปด้วยตรอกซอกซอยที่มีผู้คนหลากหลายชนช้ันอาศัย อยู่ 

อาคารบ้านเรือนแต่ละหลังเป็นบ้านช้ันเดียวเรียงติดๆกนั สร้างด้วยกระเบื้องแบบโบราณ ที่ยังคงลักษณะด้ังเดิม

เช่นใน อดีต  ทั้งยังมีเสน่ห์ ความเป็นมิตรของคนในชุมชน ที่ถงึแม้จะมีความแตกต่างด้านชนชั้นแต่กอ็าศัย อยู่

ร่วมกนัอย่างปรองดอง และยังคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี  ทาํให้การน่ัง สามล้อเที่ยวชมย่านน้ีมี



                 
 

เสน่ห์ชวนให้หลงไหลและเพลิดเพลิน  ในปัจจุบัน หลังจากที่ สาธารณรัฐประชาชน จีนเปิดประเทศ หูถ งกไ็ด้รับ

ความนิยมมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีร้านอาหาร ร้านค้าศิลปะพ้ืนบ้าน รวมถงึร้านคา เฟ่เก๋ๆให้น่ัง

จิบเครืองด่ืมชื่นชมวิถชีีวิตของคนในย่านน้ีอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ัน นาํท่านเดินทางต่อไปยัง  “ซ่ิวสุ่ยเจีย” หรือ “ตลาดรสัเซีย ” เรียกได้ว่า เป็นสวรรค์ของ เหล่านักช้อปป้ิง 

เพราะมีสนิค้าให้เลือกหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น สนิค้า ของแท้แบรนด์จีนหรือ สนิค้า เลียนแบบแบรนด์ดัง ทั้ง

กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า หมวก นาฬิกา แบรนด์เนมต่างๆ เช่น GUCCI, PRADA, D&G รวมถงึรองเท้าแบรนด์

ดังอย่าง NIKE, ADIDAS และแบรนด์ชั้นนาํอืน่ๆ อกีมากมาย ไปจนถงึสนิ ค้าที่มีกล่ินอายวัฒนธรรมจีน  อาท ิ

ชุดชงชา หน้ากากอปุรากรจีน ภาพวาดพู่กนั ตลอดจนถงึเคร่ืองประดับ มุก ผ้าไหม และร้านขายยาจีน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) (พเิศษ...เมนูเป็ดปักกิง่) 

 จากน้ัน นาํท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พร้อมมอบอสิระท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย 

ปักกิง่พกัที ่::  5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004 

 Tel: (+86) 10 6505 2227 

วนัที่สี ่ รา้นหยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – สนามกีฬารงันก – ถนนคนเดินหวงัฝูจ่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (7) 

 หลังจากน้ัน นาํท่านเดินทางไปเยี่ยมชม “รา้นหยก” พบกบังานดีไซน์หยกที่ประณีต งดงาม และเป็นที่ขึ้นช่ือ

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนหลากหลายรูปแบบ อาทเิช่น กาํไลหยก แหวนหยก เป็นต้น จากน้ันนาํท่านเดินทาง

ต่อไปยัง ก าแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน  กาํแพงเมื องจีนหรือกาํแพงหมื่นล้ี เป็นกาํแพงที่มีป้อมค่ั นเป็นช่วง ๆ

ของจีนสมัยโบราณสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าจิน๋ซีฮ่องเต้เป็นคร้ังแรก กาํแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้ างขึ้ น

ในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก  หลังจากน้ันยังมีการสร้าง

กาํแพงต่ออกีหลายคร้ังด้วยกนัแต่ภายหลังกม็ีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ ากาํแพงเมือง

จีนได้สาํเรจ็ กาํแพงเมืองจีนนับเป็นหน่ึงในเจด็สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคกลาง ซ่ึง เชื่อกนัว่าหากมองเมืองจีนจาก

อวกาศจะสามารถ มองเหน็กาํ แพงเมืองจีนได้  และยังเป็นกาํแพงที่ยาวที่สดุในโลก  โดยในปี 2012 สาํนักงาน

มรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ได้แถลงการณ์ว่า ความยาวรวมทั้งหมดของกาํแพงหมื่นล้ีคือ 21,196 กโิลเมตร  

ทอดยาวผ่านทั้งทะเลทราย ทุ่งหญ้า และ ภเูขาจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของจีน  มีอายุประมาณ 2,700 



                 
 

ปี ทาํให้มีหลายส่ วนของกาํแพงเมืองจีนที่ได้พังทลาย หายสายสญูไปแล้ว กาํแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน แห่งน้ี 

ถอืเป็นด่านที่ใกล้ตัวเมืองปักกิ่งที่สดุ ทั้งยังเป็นด่านที่ไม่ค่อยชันมากจึงสามารถเดินขึ้นลงได้อย่างสะดวก นกจาก

น้ีท่านยังสามารถแวะชมวัดเก่าแก่ให้ท่านได้แวะชมอกีด้วย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) (พเิศษ...เมนูสุกี้ มองโกล) 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันนาํท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า สนามกีฬาโอลิมปิกรงันก ผลงานการออกแบบของสถาปนิก

ชาวสวิสเซอร์แลนด์  Herzog & de Meuron โดยเดินตามรอยสนามกฬีาชื่อดังของโลก “โคลอสเซ่ียม ” มี

จุดประสงค์เพ่ือให้เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม ภายในสนามสามารถจุได้กว่า 91,000 ที่น่ัง ใช้จัดพิธเีปิด-ปิดการแข่งขัน

โอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกบั “รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหลก็เหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคาร

ทาํด้วยวัสดุโปร่งใส อฒัจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสแีดงดูคล้ายกบัพระราชวังต้องห้ามของจีน ซ่ึงให้กล่ินอาย

งดงามแบบตะวันออก แล้วผ่านชมสระว่ายนํา้แห่งชาติที่สร้างขึ้ นแบบเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนนํา้สี่เหล่ียม

ขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทาเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังง านแสงอาทติย์

เพ่ือให้ดูเหมือนนํา้ ที่สดุและ ใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิ สกิสจ์าก Dublin’s Trinity College ที่ทาํให้

กาํแพงอาคารดูเหมือนฟองนํา้ที่เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทอืนจากแผ่นดินไหว 

 

 

 

 

 

 
 

 แล้วนาํท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยม ถนนคนเดินหวงัฝูจ่ิง  (Wangfujing Shopping Street) ได้ชื่อว่า

เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่น่าต่ืนตาต่ืนใจคู่กบัเมืองปักกิ่งมาช้านาน ต้ังอยู่ทางทศิตะวันออกของพระราชวังต้องห้ามและ

จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน ในปัจจุบันถนนหวังฝจ่ิูงได้รับการพัฒนาให้เป็นถนนการค้าสาํคัญของเมืองปักกิ่ง แต่ยังคง

รูปแบบและกล่ินอายของบรรยากาศและวัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไว้  ซ่ึงนอกจากจะเป็น แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมและ

เป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์แนมและสนิค้าแฟช่ันแล้ว ยังมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เข้าไป

สมัผสัและทดลอง น่ันกคื็อ ถนนอาหารแปลก  ซ่ึงเป็นตรอกเลก็ๆที่เตม็ไปด้วยสารพัดข องแปลก อาทเิช่น 

ปลาดาว ม้านํา้ ตะขาบ แมงป่อง ตัวเป็นๆเอามาทอดให้เหลืองกรอบ รวมถงึร้านขายอาหารอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

 จากน้ัน นาํท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พร้อมมอบอสิระท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย 

ปักกิง่พกัที ่::  5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004 

 Tel: (+86) 10 6505 2227 

 

 



                 
 
 

 

วนัที่หา้    พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นผีเซ๊ียะ – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (10) 

 หลังจากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ พระราชวงั อ้ีเหอหยวน  พระราชวังแห่งน้ีเป็นวังกึ่ง

อทุยานที่สวยงามมาก มีพ้ืนที่โดยประมาณ 2.9 ตารางกโิลเมตร  ประกอบด้วยเนินเขาสงูประมาณ 60 เมตร มี

พระตาํหนักต้ังอยู่บนเนินเขาและริมทะเลสาบคุนหมิง มีเน้ือที่โดยประมาณ 2.2 ตารางกโิลเมตร คิดเป็น 3 ส่วน 

4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเลก็ๆเกาะหน่ึง มีสะพาน 17 โค้งอนัสวยงามเชื่อมติดกบัฝั่ง 

ทะเลสาบ แห่งน้ี เกดิจากการใช้แรงงานคนขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา ไว้สาํหรับสร้างเป็นพระตาํหนัก  

พระราชวังแห่งน้ีสร้างขึ้นประมาณ 800 ปีมาแล้วในสมัยราชวงศ์จิน๋  พระจักรพรรดิเฉียงหรงแห่งราชวงศ์ชิงทรง

ให้ชื่อว่า อทุยาน "ชิงอหียวน" เมื่อ ค.ศ. 1860 อทุยานแห่งน้ีถูกทหารพันธมิต ร องักฤษ -  ฝร่ังเศสเผาทาํลาย 

ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซสูไีด้สร้างอทุยานน้ีขึ้นใหม่และเปล่ียนช่ือเป็น "อี้ เหอหยวน" แปลว่าอทุยานเพ่ือ

พลานามัยอนัผสมกลมกลืนกนัได้ด้วยดี ต่อมาได้ถูกกองทหารพันธมิตรเผาทาํลายอกีคร้ังในปีค .ศ.1900 

หลังจากน้ันราว 3 ปี จึงมีการบูรณะขึ้นอกีคร้ังในปีค.ศ.1908 และเมื่อปีค .ศ.1911 ปีที่การปฏวัิติซินไฮ่ ล้มล้าง

ราชสาํนักแมนจูอบุัติขึ้น “สวนแห่งราชสาํนักอี้ เหอหยวน” กไ็ด้ปิดฉากลง ตามการล่มสลายของราชวงศ์ชิง และ

ได้รับการประกาศเป็นสวนสาธารณะในปี ค.ศ. 1924 โดยอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยว ชมได้ 

อทุยานน้ีมีชื่อเล่ืองลือไปทั่วโลก กด้็วยมีทวิทศัน์สวยงาม  พระราชวังฤดูร้อนได้รับ ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก

ภายใต้ชื่อ “พระราชวังฤดูร้อนและอทุยานในกรุงปักกิ่ง” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญคร้ัง

ที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ที่เมืองเกยีวโต ประเทศญ่ีปุ่ น จากน้ันนาํท่านเดินไปเยี่ยมชมและเลือกซ้ือสนิค้าที่ รา้น

ผเีซ๊ียะ ซ่ึงเป็นเคร่ืองรางด้านโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีนมาแต่โบราณ 

***สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิง่*** 

17.05 น. ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG615 / บริการอาหารรอ้นและ 

  เครื่องดืม่บนเครื่อง 

21.20 น.       เดินทางกลบัถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถอืเป็นเอกสทิธิ์ของผู้จัดโดยยืดถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 

 

 

 

 



                 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 

 ค่าวีซ่าจีนแบบเดีย่ว 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสยีค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย – ปักกิ่ง 

 ค่านํา้หนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กโิลกรัม / 1 ท่าน 

 ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่ีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม   
  

 ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด  

      (สายการบินไทย แอร์เวย์ จาํกดันํา้หนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กโิลกรัมต่อท่าน ไม่จาํกดัจาํนวนชิ้น 

 ถอืขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 1 ชิ้น และนํา้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าภาษีนํา้มัน, ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออก คนต่างด้าวหรือเอกสารอืน่ๆ ที่พึงใช้  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

    (บวกราคาเพ่ิมในกรณีที่ท่านต้องการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริป เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั (ยกเว้นเฉพาะเดก็ทารก) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสนินํา้ใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 

เอกสารทีต่อ้งใช ้
 

 รูปถ่ายหนา้ตรง **พื้ นหลงัสขีาว** ขนาด 2 น้ิว ท่านละ 2 รูป (ย้อนหลังไม่เกนิ 180 วัน) 

 พาสปอร์ตไทยเล่มจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  

(หนงัสอืเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกน ้ า หรือประทบัตราสญัลกัษณอื์่นใด นอกเหนือจากทีท่างราชการ

ก าหนดลงในหนงัสอืเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที) 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก    
 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 

 

***กรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยาวอ่ืนๆ กรุป๊เหมาส่วนตวั และกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุป๊ไปแลว้*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า และ/หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้ น*** 
 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้
   

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์)  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน)  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 1-9  ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
 

 สาํรองที่น่ังพร้อมชาํระค่ามัดจาํท่านละ  10,000 บาท  หากยังไม่ชาํระค่ามัดจาํ บริษัทฯ จะ ถอืว่าการจอง ของท่าน ไม่

สมบูรณ์ และขอสงวนสทิธิ์สาํหรับผู้ที่วางมัดจาํก่อน  **ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทาง 15 วัน** 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจาํนวนผู้เดินทางขั้นตํ่า ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง

ในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 10 ท่าน 

 เที่ยวบิน  ราคา  และรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยคาํนึงถงึผลประโยช น์ของผู้ ร่วม

เดินทางเป็นสาํคัญ 

 หนังสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ ในการเดินทางเพ่ือ การ

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากหนังสอืเดินทางมีอายุเหลือไม่ถงึ 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

 กรณีที่ สาํนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ ประเทศไทย และต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ

จลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ สาํนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่า นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ  อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้ กบัตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอบุัติเหตุ อนัเกดิจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสญูหายหรือชาํรุดอนัเน่ืองมาจากสายการบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวัน เดินทาง หรือคืนเงิน  และไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระ ค่าบริการทวัร์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ  หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีทั้งหมดแล้ว 



                 
 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์ , ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 100% ในทุกกรณี 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืน่ๆ  หรือช่วงเทศกาล รวมถงึกรุ๊ปเหมาส่วนตัว  ที่ต้องการันตีมัดจาํกบั

สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวัร์จะไม่มีการคืนมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

 

หมายเหตุ  
 

 รายละเอยีดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจาํเป็น  หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง  

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีการขอสงวนสทิธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถอืและคาํนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 

 

 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงชาํระค่ามัดจาํ เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้ าพาในการเดินทางครั้งนี้ ค่ะ 
 

 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 
 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนงัสอืเดินทางประเทศไทย 

1. หนังสอืเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนงัสอืเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ 

ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสอืเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี 33 x 44 มม. 2 ใบ มีพื้ นหลงัสขีาวเท่านั้น ตามกฎใหม่สถานทูตจีน อดัด้วยกระดาษสโีกดักและฟูจิ

เท่าน้ัน และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและหา้มถ่ายรูปเอง  ชดุสุภาพ** 

ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

หมายเหตุ : รูปถ่ายหา้มใส่ เสื้ อแขนกุด เสื้ อทีโ่ชวต์ั้งแต่ไหล่ลงมา ( เสื้ อซีทรู, เสื้ อลูกไม ้ฯลฯ) ชดุหน่วยงานราชการ (เช่น 

ชดุขา้ราชการ, นกับนิ, ทนาย ฯลฯ )  และ ชดุครุย  **กรณเีรื่องรูปถ่าย รบกวนใชต้วัทีแ่จง้อพัเดทจากทางสถานทูต ** 

4. กรณเีด็กอายุต า่กว่า 18 ปี  

- เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอสาํเนาสติูบัตร(ใบเกดิ), สาํเนาสมรส 

- เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อหรือแม่ ขอสาํเนาสติูบัตร(ใบเกดิ) ,สาํเนาสมรส, สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อและ

แม่, สาํเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ 

- เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มญาติ ขอสาํเนาสติูบัตร(ใบเกดิ), สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่ , สาํเนาทะเบียน

บ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสอืยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว่์า เกี่ยวข้องกบัผู้เ ดินทางอย่างไร ต้องมี

ลายเซน็ต์ของพ่อและแม่ ออกโดยที่ว่าการอาํเภอหรือสาํนักงานเขตเท่าน้ัน  

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น    

- ใบเปลีย่นชือ่ หรือ เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

- ในกรณเีด็กอายุต า่กว่า 5 ปี ขอสูติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 



                 
 
5. ข้อมูลจริงเกี่ยวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทาํงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทบ้์าน ที่ทาํงาน และของญาติ  โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบั

การออกวีซ่า   เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภาษาองักฤษนะคะ 

หมายเหตุ : ในกรณทีีท่ างาน หรือ ศึกษาอยู่ทีเ่ดียวกนั รบกวนขอหนงัสอืรบัรองการท างาน หรือ รบัรองสถานศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา ค่ะ ถา้ในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป  ธุรกิจ ตอ้งมีหนงัสอืเชิญ

จากทางเมืองจีน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา ดว้ยนะคะ 

6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 10 วันทาํ

การ 

7.  โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

หมายเหตุ 

** วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้ นอยู่กบัดุจพนิิจของสถานฑูตเป็นผูพ้จิารณาทั้งหมด 

** การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ถา้เอกสารส่งถงึบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าใหท่้านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่นี้   (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์02-207-5888 

 

 

 
 



                 
 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี  
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และเป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................................................... ....................... ..................... 
SURNAME........................................................................................................................................ ........................ ............... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส.....................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................................     
............................................................................................................................. ...................................................................... ...........
...................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน.................................. มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................   
............................................................................................................................. ................................................ .................................
.................................... .............................................  รหัสไปรษณย์ี .......................โทรศัพท์บ้าน..................................  
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................. .......................................................  
ต าแหน่งงาน..................................................................................................... ......................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….............................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................................  
............................. .......................................................... ......................รหัสไปรษณย์ี .........................โทร................................  
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน  ** กรณี RETIRED หรือ HOUSE WIFE รบกวนใส่ ช่ือ ที่อยู่ และ เบอร์โทร ที่ท างานเก่า แนบมาให้ด้วยนะคะ ) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่................ เดือน.............................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน...........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุประเทศ.................................................  
เม่ือวันที่................ เดือน.............................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน...........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME............................................................... SURNAME......................................... ............................ ............................... 
ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร....................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME............................................................... SURNAME.................................. ................................... ............................... 
ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร....................................................... 
เดินทางไปประเทศจีนที่เมือง.................................................................................................................................... ................. 
ระหว่างวันที่............................................................................................................................. ..................................................  
สายการบิน เที่ยวบินขาไป......................................................... .........เที่ยวบินขากลับ...............................................................  
พักโรงแรม............................................................................................................................. .................................. ...................  
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ ประโยชน์
ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-5888 


