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โปรแกรมทัวร ์
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองปักก่ิง 
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)  
10.00 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง เดินทางโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 614 
15.45 น. ถึง ท่าอากาศยานกรุงปักก่ิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เมืองปักก่ิง – ถนนคนเดินหวังฟู่จิง    PULLMAN BEIJING SOUTH 
HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

2 เมืองปักก่ิง – สวนสาธารณะจิ่งซาน –เมืองเสิ่น
หยาง (นั่งเครื่องบินภายใน) - เสิ่นหยาง  

   NORTH YORKER HOTEL (5 
ดาว) หรือเทียบเท่า 

3 เมืองเสิ่นหยาง– พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนน
แมนจู – เมืองจี๋หลิน 

   ZIGUANGYUAN HOTEL  
(ดีท่ีสุด) หรือเทียบเท่า 

4 เมืองจี๋หลิน – จัตุรัสเซ็นจูรี่ – โบสถ์คาทอลิก – 
สวนเป่ยซาน 

   CHANGBAI PARADISE RESORT 
(ดีท่ีสุด) หรือเทียบเท่า 

5 ฉางไป่ซาน – เมืองตุนฮั่ว – ฉางไป่ซานเที่ยนสือ – 
น  าตกฉางไป่ซาน – น  าพุร้อนจี หลง 

   WANHAO INTERNATIONAL 
HOTEL (ดีท่ีสุด) หรือเทียบเท่า 

6 เมืองตุนฮั่ว (นั่งรถไฟแม่เหล็ก) – เมืองฮารบ์ิ น – 
ถนนจงหยาง – อนุสาวรีย์ ควบคุมน  า – สวนสตาร์
ลิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย 

   WANDA REALM HARBIN 
HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

7 เมืองฮาร์บิน (นั่งเครื่องบินภายใน) – เมืองปักก่ิง – 
ชมโชว์กายกรรม 

   PULLMAN BEIJING SOUTH 
HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

8 เมืองปักก่ิง – ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ     
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น าท่านเดินทางไปที่ ถนนคนเดินหวังฟู่จิง ได้ชื่อว่าเป็น
แหล่งช็อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจคู่กับเมืองปักกิ่งมาช้านาน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นถนนที่รวบรวมเอาสินค้าอันหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องใช้ เส้ือผ้า ยังมีอาหารที่มีทั้งของขึ้นชื่อยอดนิยม
ของชาวจีน ไปจนอาหารแปลกตาที่หารับประทานไม่ได้ที่อื่น  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก Pullman Beijing South Hotel  ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสอง เมืองปักก่ิง – สวนสาธารณะจิ่งซาน  – เมืองเสิ่นหยาง ( นั่งเครื่องบินภายใน )  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะจิ่งซาน ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือฝ่ังตรงข้ามของพระราชวังต้องห้าม 

สวนแห่งนี้มีจุดเด่นคือ เขาสูงจ านวน 5 ยอดเพื่อให้เป็นตัวแทนของธาตุทั้งห้า คือ ทอง น้ า ไม้ ไฟ ดิน 
ตามหลักฮวงจุ้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางไป เมืองเสิ่นหยาง 

........... น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง เดินทางโดย สายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี ............. 

........... น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเสิ่นหยาง เดิมชื่อ มุกเดน หรือ เฟ่ิงเถียน เป็นเมืองเอกของมณฑลเหลียวห
นิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ 12,924 ตารางกิโลเมตร และ
ประชากร 7.2 ล้านคน ในเขตเมืองมีพื้นที่ 7,400 ตารางกิโลเมตร และประชากร 5.53 ล้านคนในอดีต
เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรโฮ่วจินหรือราชวงศ์ชิงก่อนที่จะย้ายมายังปักกิ่งหลังจากนั้นน าท่าน 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก NORTH YORKER HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสาม เมืองเสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนโบราณหม่านชิงหรือถนนแมนจู – เมืองจี๋หลิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปที่ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง เป็นที่ประทับของนูเอ่อฮาจี

ผู้สถาปนาราชวงศ์ชิง และจักรพรรดิหวงไท่จี๋ ทั้งนี้พระราชวังได้รับการ
ก่อสร้างให้คล้ายคลึงกับกู้กงในปักกิ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังซ่อนไว้ซึ่งกลิ่นอาย
วัฒนธรรมของชาวแมนจู  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณหม่านชิงหรือถนนแมนจู กล่ามกลางบรรยากาศโบราณเสมือน
ย้อนอดีตเมื่อ 300 ปีที่แล้ว ประกอบไปด้วยร้านค้าที่น าเสนอสินค้าหลากหลายมากมาย  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน อิสระให้ท่านพักผ่อนชมทิวทัศน์ที่สวยงามสองฝ่ังทางตามอัธยาศัย ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก  ZIGUANGYUAN HOTEL (ดีท่ีสุด)หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสี่ เมืองจี๋หลิน – จัตุรัสเซ็นจูรี่ – โบสถ์คาทอลิก – สวนเป่ยซาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมจัตุรัส CENTURY SQUARE เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน มีพื้นที่ 220,000 ตารางเมตร 

ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าซงฮัวเจียง และพิพิธภัณฑ์จี๋หลิน จุดเด่นของจัตุรัสนี้ คือรูปปั้นเจดีย์เรือแห่ง
ศตวรรษ สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองวันครบรอบของการก่อตั้งประเทศจีน 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปที่ โบสถ์คาทอลิก หรือที่เรียกว่ามหาวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นโบสถ์
ประจ าเมืองตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ าซงหัว 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินชม สวนเป่ยซาน ซึ่งเป็นสวนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเขาสูงสามารถขึ้นไปชมวิวใน
มุมสูงได้ดังนั้นสวนนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อน  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ี CHANGBAI PARADISE RESORT (ดีท่ีสุด) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้า เมืองตุนฮั่ว – อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน – ภูเขาฉางไป่ซาน – ฉางไป่ซานเที่ยนสือ – น  าตกฉาง

ไป่ซาน – น  าพุร้อนจี หลง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางไปที่ เมืองตุนฮั่ว อิสระให้ท่านพักผ่อนชมทิวทัศน์ที่สวยงามสองฝ่ังทางตามอัธยาศัย 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน ระหว่าทางผ่านชมสวนต้นสนนางงาม จะได้ชมต้นสน
นางงามที่สวยงาม ฉางไป๋ซาน หรือ ภูเขานิรันคร์ เป็นแหล่งมรดกโลกและท่องเที่ยวระดับ 5A ของ
จีน ตั้งอยู่บนรอยต่อของเขตมณฑลจี๋หลิน กับมณฑลเรียวกงขแงประเทศเกาหลีเหนือ ถึงอุทยาน
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แห่งชาติฉางไป๋ซาน ชม ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า) คือภูเขาไฟที่มีลักษณะซับซ้อน และยิ่งใหญ่
ที่ สุดในประเทศจีน ด้ วย ลักษณะธรณีภาคที่ เป็น
เอกลักษณ์พิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผิวดิน ภูมิอากาศ ดิน พืช 
ที่ปกคลุมผืนดิน และปัจจัยโดยรวมหลายๆอย่างท าให้
พื้นที่บริเวณนี้เป็นภูเขาเพียงหนึ่งเดียวในพื้นที่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศ
จีน, โดยเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่มี
การระเบิดมาแล้วในปี ค.ศ.1702 
น าท่านชมฉางไป่ซานเที่ยนสือ สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซาน ตั้งอยู่บนยอดเขาหลักของภูเขาฉางไป๋ซาน 
ตรงจุดของยอดเขาไฟมีลักษณะเป็นรูปล่ิม พื้นที่โดยรอบเป็นลักษณะวงรี เกิดจากหลังการปะทุของ
ภูเขาไฟ บริเวณปากปล่องภูเขาไฟได้แปรเปล่ียนเป็นแหล่งน้ าเองตามธรรมชาติระดับจากน้ าทะเลคือ 
2194 เมตร น้ าในสระมีความใสกระจ่างเป็นอย่างมาก มีลักษณะเหมือหยกสีฟ้าเขียวที่โดนโอบล้อมไป
ด้วยขุนเขา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากนั้นน าท่านชท น  าตกฉางไป่ซาน สูงกว่า 60 เมตร 

เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าซงฮวาเจียงใกล้กับทะเลสาบเทวดา 
ลักษณะน้ าตกดั่งเช่น พญามังกรสองตัวโจนทะยานลงมาสู่
สายน้ าเบื้ยงล่างปรากฎเป็นภาพละอองน้ าที่แตกกระจาย
กลายเป็นไอหมอกปกคลุมทั่วทิศและสายน้ ากระโจนสูง 10 
เมตร คล้ายภาพดอกไม้น้ าที่ปรากฏอยู่ริมสระ   
จากนั้นน าท่านสู่ บ่อน  าแร่ฉางไป๋ซาน หรือ น  าพุร้อนจี หลง มี มากกว่า 10 แห่งบ่อน้ าแร่พุ่งทะยานสู่
ท้องฟ้าเปรียบเสมือนน้ าพุดนตรี อุณหภูมิในแต่ละบ่อจะมีองศาที่ต่างกันและน้ าที่พุ่งขึ้นมาจากบ่อมี
ลักษณะ หลากหลายบางบ่อคล้ายดอกบัว บางบ่อเหมือนมังกร บางบ่อเสมือนหงส์ ฯลฯโดยเฉพาะบ่อ
ที่ใหญ่ที่สุด มีอุณหภูมิสูงที่สุด ชาวบ้านขนานนามว่า “สุด ยอดหัวใจแห่งน้ าแร่ฉางไป๋ ซานเบอร์ 1” ที่
มีความร้อนสูงสุด มีคูณประโยชน์ ในการรักษาโรคต่างๆ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพัก WANHAO INTERNATIONAL HOTEL (ดีท่ีสุด)หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีหก เมืองตุนฮั่ว ( นั่งรถไฟแมเ่หล็ก ) – เมืองฮาร์บิ น – ถนนจงหยาง – อนุสาวรีย์ ควบคุมน  า – สวน
สตาร์ลิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางไปที่สถานีรถไป เพ่ือเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ น 
........... น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ นโดย รถไฟแม่เหล็ก ขบวนท่ี........... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
........... น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองฮาร์บิ น 
 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ถนนจงหยาง และเดินทางไปที่ อนุสาวรีย์ควบคุมน  า น าท่านเดินทางต่อไปที่ 
สวนสตาร์ลิน เป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอ านาจซึ่งสวน
แห่งนี้ เป็นสวนพฤกษาชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และ
ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน  
จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ใช้เวลาสร้างอยู่ 9 ปี 
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2475 ปัจจุบันได้ถูกปรับเปล่ียนให้เป็น
พิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของ
ฮาร์บิน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพัก WANDA REALM HARBIN HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเจ็ด เมืองฮาร์บิน (นั่งเครื่องภายใน ) – เมืองปักก่ิง – ชมโชว์กายกรรมปักก่ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปที่สนามบินเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ เมืองปักก่ิง 

....... น.  ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง โดย สายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี…………………. 

....... น. ถึง ท่าอากาศยานปักก่ิง  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่าน ชมโชว์กายกรรมปักก่ิง ซึ่งนับว่าเป็นการแสดง

เลืองชื่อ ที่ว่ากันว่านักท่องเที่ยวที่มาถึงปักกิ่งแล้วควรไปชมสัก
ครั้งในชีวิต เพราะการแสดงนี้เปรียบเสมือนการต้อนรับแขก
บ้านแขกเมือง โดยการแสดงจะเป็นการแสดงเชิงผาดโผน ที่จะ
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มอบความบันเทิงและความตื่นเต้นให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบโชว์ ด้วยความสามารถอันหลากหลายไม่ว่าจะ
เป็น โชว์หมุนจาน โชว์ควงส่ิงของ กายกรรมเหาะเหินเดินอากาศ และอื่นๆอีกมากมาย  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก PULLMAN BEIJING SOUTH HOTEL  ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีแปด เมืองปักก่ิง – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งตามอธัยาศัย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากสิ้นค้าพื้นเมือง  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับ 

กรุงเทพ ประเทศไทย 

17.05 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพ เดินทางโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ 
เท่ียวบินท่ี TG615 

21.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

 

รายการทัวร์นี   ที่พัก 5 ดาวและดีที่สดุตลอดเส้นทาง //  
ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน 

 

“คุ้มค้า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 

  
วันท่ีเดินทาง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสรมิ 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

18 – 25 ตุลาคม 2562 52,000.- 50,000.- 48,000.- 8,000.- 

23 - 30 ตุลาคม 2562   52,000.- 50,000.- 48,000.- 8,000.- 
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เงื่อนไข   
รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับ
การส ารองที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปล่ียนราคาตั๋ว
เครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุ
ในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทางบริษัทฯจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ินรายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียน แปลงได้ตามความเหมาะสม 

อัตราค่าบริการนี รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ   
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ช านาญเส้นทาง   
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน   

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ 20 หยวน ต่อวันต่อคน                                                               
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน   
เงื่อนไขการจอง วางเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
 การโอนเงินเข้า บัญชี 

ช่ือบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบัญชี 
MR. ZHOU ZHIHONG กสิกรไทย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ออมทรัพย์ 758-2-42304-5 
MR.ZHIHONG ZHOU ไทยพาณิชย์ เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ออมทรัพย์ 403-422090-1 
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เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 –29วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

*เอกสารท่ีใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ นไป เกิดท่ีไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอา

รูปข้าราชการค่ะ  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 

โปรดรับทราบว่า 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผ่ือเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย

และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ม ีWORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง 

ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  

ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 

โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสาร
นั้นๆ 

กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันท าการ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1200.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วันมีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 
ท่านท่ีถือบัตร APEC 

ท่านที่ถือบัตร APEC โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับ
องค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้
ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEC จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า 
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ 

เพ่ือท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 

ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร 
หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี !!!! 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบรุายละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล(MISS./MRS./MR.)NAME.................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า  
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส....................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุัน  
....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์มือถือ........................................ 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ที่ท างานเก่าแทน) 
........................................................................................................................................................................................
........................ ...................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทร .............................................. 
ต าแหน่งงาน…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
 (ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1.(MISS./MRS./MR.NAME........................................................................RELATION.............................................. 
2.(MISS. /MRS./MR.)NAME.....................................................................RELATION.............................................. 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ท้ังนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


