
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ชมความงดงาม และความยิง่ใหญ่ของมหานครปักก่ิง 

- ชมก าแพงเมืองจนี 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยช์องโลก 

- ชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงักูก้ง และจตัรุสัเทียนอนัเหมิน 

- ชมความงดงามของพระราชวงัฤดรูอ้น และ หอฟ้าเทียนถาน 

- ตื่นตาตื่นใจ..กบั กายกรรมปักก่ิง..ที่โดง่ดงัระดบัโลก 

- เมนูพิเศษ..เป็ดปักก่ิง / สุก้ีมองโกล / ป้ิงยา่งBBQ 

- พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

- รวมค่าวีซ่าจนี (วีซ่าเดียว) แลว้จา้ 

 

  บินตรง..เชียงใหม่!! 
  ปักก่ิง ก าแพงเมืองจนี  5 วนั 3 คืน 

   โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) 



 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัท่ี 16-20 มี.ค. /26-30 พ.ค. / 23-27 มิ.ย. 61                                                         21,999.- 

วนัท่ี 14-18 เม.ย. 61                                                                                                              27,999.- 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 เชียงใหม่ – ปักก่ิง CA824 23.20-04.50 น. X X 
 

 

2 ปักก่ิง-จตุัรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง 

หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักก่ิง    

Rosedale Hotel หรือ

เทียบเท่า 4 ดาว 

3 วดัลามะ-ศูนยว์ิจยัแพทยแ์ผนโบราณ-พระราชวงัฤดูรอ้น 

รา้นไขมุ่ก-ถนนหวงัฟู่ จิง    

Rosedale Hotel หรือ

เทียบเท่า 4 ดาว 

4 ผ่านชมและถ่ายรูปดา้นหน้าสนามกีฬารงันก 

ศูนยห์ยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-รา้นบวัหิมะ    

Rosedale Hotel หรือ

เทียบเท่า 4 ดาว 

5 อิสระชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซีย-ปักก่ิง-เชียงใหม่ CA823  

18.00-22.20 น.    
 

**หมายหมายเหต ุ:  

- รายการน้ียงัไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านล่ะ  80 หยวน / ทริป  

- รายการน้ียงัไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินเชียงใหม่ – ปักก่ิง     

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ บริเวณเคาทเ์ตอร ์สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมี

เจา้หน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

 

23.20น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักก่ิง โดยเที่ยวบินท่ี CA824 

 

 

วนัที่สอง ปักก่ิง-จตัรุสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักก่ิง 

04.50น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักก่ิง  สนามบินน้ีไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให ้

บริการตอ้นรบักีฬาโอลิมปิค  2008  คาดว่าสามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง  55 ลา้นคนใน

ปี 2015สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรฐัอเมริกาออกแบบ 

โดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางท่ีเขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออก 

 



 

แบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตยแ์ต่

ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วตักรรมใหม่ท่ีช่วยลดปริมาณกา๊ซคารบ์อนภายในตวัอาคาร 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทาง 

เขา้สู่ตวัเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีน มีช่ือย่อว่า จิง ตั้งอยูท่ี่ภาคตะวนัตก

เฉียงเหนือของ ท่ีราบหวาเป่ย ช่ือเดิมคือ จี่ สมยัชุนชิวจา้นกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควน้ยนั สมยั

ราชวงศเ์หลียว เป็นเมืองหลวงรอง ช้ิอยนัจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมยัราชวงศจ์ิน หยวน 

หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใชช่ื้อจงตู ตา้ตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เร่ิมตั้งเป็นเมืองตั้ งแต่ปี 

1928 ปัจจุบนั แบ่งเป็น16เขตและ2อ าเภอ 

เป็นนครท่ีขึ้ นตรงต่อส่วนกลาง พื้ นท่ีทัว่นครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักก่ิงเป็น

ศูนยก์ารเมือง วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีน

และก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือดงัทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครอง

พิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักกิ่งไดร้บัการ

จดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณ 

รฐัประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักกิ่งไดพ้ัฒนา

อย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือมีการเปล่ียนแปลงจากหน้ามือเป็นหลงัมือ ปัจจุบันน้ีปักกิ่งมีถนนท่ี

สลับกนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทันสมยั 

กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร    

  น าท่านเดินทางสู่ จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ซ่ึงเป็น

จตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จตุัรสัเทียนอนั

เหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่

ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวันออก

จรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้ น ท่ีทั้ ง ส้ิน 

440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้

ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจตุัรัสเทียนอนัเห

มินนับเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคัญ 

ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจตุัรสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบก

สะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตุัรสั อนุสาวรียว์ีรชนใจกลางจตุัรสั มหาศาลาประชา 

คมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส  ตลอดจน 

พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์

ประวั ติศาสตร์ชา ติจีนทางฝั่ งตะวันออก 

นอกจากน้ีทางด้านทิศใตย้ังมี หอร าลึกท่าน

ประธานเหมาและหอประตูเจิ้ งหยางเหมิน 

หรือเฉียนเหมิน  

ใหท่้านเดินสู่พระราชวังกูก้ง สรา้งขึ้ นในสมยั

จกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศห์มิงเป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวม

ทั้งส้ิน 24 พระองคพ์ระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า 

‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ‘จื่อจิ้ นเฉิง’ ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวัง

ตอ้งหา้ม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งหา้มเน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสรา้งวงัว่า จกัรพรรดิ

 

http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

เปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรคด์งัน้ันวงัของบุตรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งหา้ม’ คนธรรมดา

สามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้ 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   ป้ิงยา่ง BBQ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หอฟ้าเทียนถานตั้งอยูท่างทิศใต้

ของกรุงปักกิ่ง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 เฮกตา้ร์เป็น

สถานซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์

ชิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดู

หนาว ถึ ง เ ดือนอ้ายตามจันทรคติ ทุก ปีพระ

จกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวง

ท่ีนัน่เพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยวไดผ้ลอุดมประกอบดว้ย

ต าหนักฉีเหนียนเต้ียนต าหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นตน้ 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม กายกรรมปักก่ิง พรอ้มแสง สี เสียง และการแสดงท่ีมีช่ือเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วนัที่สาม วดัลามะ-ศูนยวิ์จยัการแพทยแ์ผนโบราณ-พระราชวงัฤดูรอ้น-รา้นไข่มุก- ถนนหวงัฝูจิง่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม วดัลามะยงเหอกง สถานท่ีมีความวิจิตรและไดร้บัการบูรณะอยา่งยอดเยีย่มท่ีสุดใน

ปักก่ิง สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนักท่ีประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจิ้ น หรือองค์

ชายส่ีผูเ้ป็นพระราชบิดาของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศชิ์ง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 

18 เป็นตน้มา ท่ีน่ีไดก้ลายป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต 

นมสัการพระศรีอารยเมตไตรท่ีงดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัว่าเป็นงานแกะสลกัจากไม้

จนัทน์เพียงช้ินเดียว ซ่ึงประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่ เก๋อน าท่านสู่ ศูนยวิ์จยัทาง

การแพทยแ์ผนโบราณฟังเร่ืองราวเกี่ยวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริม

การใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปี พรอ้มรบัฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  หมาย

เหต ุ: ขอความรว่มมือ...ทุกทา่นกรุณาแช่เทา้ (ไม่มีค่าใชจ้า่ยในการแช่) 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บ่าย น าท่านชมพระราชวงัฤดูรอ้นอว้ีเหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของกรุงปักกิ่งเป็นพระราชอุทยานท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 290

 



 

เฮกตา้ร์ ประกอบดว้ยเน้ือท่ีท่ีเป็นน ้า 3 ส่วน เน้ือท่ีท่ีเป็นดิน 1 ส่วน ประกอบดว้ยสองส่วนคือ 

เขา “ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมิงหู”บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ต าหนัก 

พลบัพลา และเก๋งจีนอนังดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตั้งอยูล่ดหลัน่รบักนักบัภูมิภาพ ท่ีเชิงเขามี

ระเบียงทางเดินท่ีมีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบ

คุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหน่ึง มีสะพาน 17 โคง้อนัสวยงามเช่ือมติดกบัฝัง่ทัว่ทั้งอุทยานจดัไวไ้ด้

สัดส่วนงดงามตระการตาซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสรา้งอุทยานของจีน 

จากน้ันใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไขมุ่ก ผง

ไขมุ่ก เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เป็ดปักก่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

น าท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวง

ปักก่ิงรวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆและรา้นคา้รา้นอาหาร ศูนยก์ลาง 

ความบนัเทิงมากมาย ท่ีจะสรา้งสีสนัใหก้บัผูท่ี้มาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งน้ี  

เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี 

 

 

 

 

 

Rosedale Hotel หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที่สี่  ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารงันก-ศูนยห์ยก-ก าแพงเมืองด่านจวีหยงกวน- 

                  -รา้นบวัหิมะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกีฬาโอลิมปิกรงันก สนามกีฬาโอลิมปิกรงันกออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de 

Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก 

“โคลอสเ ซ่ียม” พยายามให้เอื้ ออ านวยต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ในสนามจุได้ 91,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ัด

พิ ธี เ ปิด- ปิดการแข่ งขัน โอ ลิม ปิก  2008 มี

ลักษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ท่ีมีโครงตา

ข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไมเ้พดานและผนังอาคารท่ี

ท าดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจนัทร์มีลักษณะรูปทรง

ชามสีแดงดูคลา้ยกบัพระราชวังตอ้งหา้มของจีน ซ่ึงใหก้ล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชม

สระว่ายน ้ าแห่งชาติสระว่ายน ้ าแห่งชาติ สรา้งขึ้ นเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าส่ีเหล่ียม

ขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้

พลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อใหดู้เหมือนน ้าท่ีสุดและใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก 

Dublin’s Trinity College ท่ีท าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้ าท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา 

สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหวไดจ้ากน้ัน น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพ

และมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมี

ช่ือเสียง  

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนู 

สุก้ีมองโกล 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆของจีน

สมยัโบราณสรา้งในสมยัพระเจา้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครั้งแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบัน

สรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก์หลงัจาก

น้ันยงัมีการสรา้งก าแพงต่ออีกหลายครั้งดว้ยกนัแต่ ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและ

แมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และ

นับเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เช่ือกนัว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะ

สามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดจ้ากน้ันน าท่านชม ยาบวัหิมะท่ีสรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้า

รอ้นลวกเป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆเหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกาย

สามารถใชย้าน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี Rosedale Hotel หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

 

 

วนัที่หา้ อิสระชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซีย – ปักก่ิง – เชียงใหม่  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดรสัเซีย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ 

รองเทา้ และอืน่ๆอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

18.00 น. อ าลากรุง ปักก่ิง เดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินท่ี CA823  

22.20 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินเชียงใหม่  โดยสวสัดิภาพ… 

 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 

  

1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ี

อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่

รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิง

ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่

บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 



 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ี

จะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการ

เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน / 

คน / รา้น 

ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทั

ฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้ น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศการจราจรและ

เหตสุุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั

ของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

วนัท่ี 16-20 มี.ค. 61 

วนัท่ี 26-30 พ.ค. 61 

วนัท่ี 23-27 มิ.ย. 61 

21,999.- ไม่มีราคาเด็ก 4,499.- 

ราคาทารกพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น   ราคา  4,999 บาท 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน หกัออก 10,000 บาท 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

วนัท่ี 14-18 เม.ย. 61 27,999.- ไม่มีราคาเด็ก 4,499.- 

ราคาทารกพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น   ราคา  5,999 บาท 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน หกัออก 13,000 บาท 

 

**ราคาดงักล่าว..ขอสงวนสิทธ์ิ ส าหรบัลกูคา้ท่ีถือพาสปอรต์ไทย เท่าน้ัน ** 

*ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั* 

 
ขอ้ควรทราบ:รา้นที่ระบุในโปรแกรม คือ บวัหิมะ, หยก, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุกซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพราะมีผล

กบัราคาทวัร ์ จงึเรียนใหก้บันกัทอ่งเท่ียวทุกทา่นทราบว่า ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการใชบ้ริการ 

1. การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 10 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระคา่บริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ทา่นละ 10,000. – บาท 

    2.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ  า 

3.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนัเก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 10,000 บาท 

3.3 แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา้ใชจ้่ายทั้งหมด 

3.4 ยกเวน้กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ  าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืน

เงินมดัจ  า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2.ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5.ค่ารถรบัส่งและระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6. การยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนพาสปอรต์ไทย  4 วนัท าการ (ยืน่วีซ่าจนีท่ีเชียงใหม่) 

กรณีลกูคา้ทีไ่ม่ไดมี้ภมิูล าเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนือ***คือ 1. เชียงใหม่2. เชียงราย 3. น่าน4. พะเยา5. แพร6่.ล าปาง  7. แม่ฮ่องสอน 

8. ล าพนู9. อตุรดิตถ1์0. ตาก11. พิษณุโลก12.สุโขทยั  

ตอ้งยืน่วีซ่าจนีท่ีกรุงเทพฯ เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มอีก 500 บาทจากราคาทวัร)์ 

(อา้งอิงจากส าเนาทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน) 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน

ท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

 เพิ่มเติมกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9.น ้าหนกัสมัภาระทา่นละไม่เกิน23กิโลกรมั,ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บหมายเหตุ: 

สายการบินแอรไ์ชน่า  CA ใหก้ระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไดท่้านละ1ใบมีน ้าหนักไม่เกิน23กิโลกรมัและขนาดของกระเป๋าตอ้งมี

ขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไม่เกิน158เซนติเมตร (กวา้ง+ยาว+สูง) สมัภาระติดตวัขึ้ นเคร่ืองไดท่้านละ1ช้ินน ้าหนักตอ้งไม่เกิน7

กิโลกรมัถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนดไวจ้ะตอ้งเสียส่วนท่ีเกินเป็นจ านวนเงิน200 USD หรือ1,300

หยวนต่อใบ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 กิโลกรมัต่อท่าน หากน ้าหนักเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 

เพิ่มเติมตามท่ีสายการบินก าหนด 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 



 

 

 

เอกสารในการยืน่วีซ่าจนีส าหรบัผูท้ี่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**วีซ่าเดี่ยว** 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าวา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2หน้าเต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5X2 น้ิว ถา่ยไม่เกิน 6เดือน2ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์หา้มใสเ่ส้ือขาว 

หา้มใสเ่ครื่องประดบั หา้มใสชุ่ดนกัเรียน นกัศึกษา ชุดครุยรบัปริญญา  ตอ้งเห็นใบหู และหา้มใสแ่ว่นตาด า 

4. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกหรือRe-Entryดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยืน่วีซ่า 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนังสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

8. ขอ้มลูจริงเกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษาสถานท่ีท างานต าแหน่งงานท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีอยูท่ี่ท างานญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉินหมายเลข

โทรศพัทบ์า้นท่ีท างานและของญาติโปรดรบัทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมีการระงบัการออกวีซ่าเล่ม

ที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยืน่วีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ 

(ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาต

ใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัร

ของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2อาทิตย ์ 

12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ 

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่าน้ัน 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

7.ค่าทิปไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ 11 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลว่า 

เดินทางทั้งหมด 4 วนั จา่ยทิปไกด ์40 หยวน คนขบั 40 หยวน รวมเป็น 80 หยวน ตอ่คน 

8.ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษี ณ ที่จา่ย 3 % 

โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปน้ี 

1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน  

8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.โซมาเรีย 11.อียิปต ์12.ซาอุดีอาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อินเดีย  

16.ศรีลงักา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรกี 22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอรแ์ดน  

ไมส่ามารถยื่นค าขอวีซ่าแบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ได ้

ตอ้งยื่นค าขอววีซ่าจีนแบบเด่ียว เท่าน้ัน และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ 

***เดินทางเขา้ประเทศดงักล่าวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา*** 



 

- กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง

จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจนี 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติในกรณีที่ทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม3,560บาท 

2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จา่ยเพิ่ม 100 บาท 

- เอกสารที่ตอ้งเตรียม   

1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6เดือน ตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก 

   อยา่งน้อย2หน้าเต็ม   

            2.รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสี 1.5X2 น้ิว ถา่ยไม่เกิน 6เดือน2ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจาก    

              คอมพิวเตอร ์หา้มใสเ่ส้ือขาว หา้มใสเ่ครื่องประดบั หา้มใสชุ่ดนกัเรียน นกัศึกษา ชุดครุยรบัปริญญา    

              ตอ้งเห็นใบหู และหา้มใสแ่ว่นตาด า 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสือว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

2. น ารปูถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้

3. น ารปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวีซ่า 

4. น ารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัราค่าวีซ่าดว่น ที่ตอ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เม่ือทา่นสง่หนงัสือเดินทางล่าชา้ 

 

 ยืน่วีซ่าดว่น 2 วนั เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยโุรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลีลิทวัเนียลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดย 

ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

ประกาศ  

เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทาง

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ  

 


