
 

 

รหัสทัวร ITV1903538 
ทัวรจีน ปกกิ่ง SNOW WORLD กําแพงเมืองจีน อาบน้ําแร 
5 วัน 3 คืน (TG) 
จัตุรัสเทียนอันเหมนิ   กรุงปกกิ่ง   พระราชวังตองหามกูกง   หอฟ�าเทียนถาน 
กายกรรมปกกิ่ง   พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน   ตลาดรัสเซีย 
องคเจาแมกวนอิมกูถา   ถนนหวังฟู�จิ่ง   กําแพงเมืองจีน ดานจียงกวน 
Snow World   ถนนคนเดินเฉียนเหมิน 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CNTG79: ปกก่ิง SNOW WORLD กําแพงเมืองจีน อาบนํ้าแร 5วัน3คืน 
❄ ตอนรับฤดูหนาว Winter Beijing Snow World 1 ปมีเพียงครั้ง!!! 
❄ มหานครปกก่ิง ชมกําแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรยของโลก” 
❄ ชมกายกรรมปกก่ิง “สุดยอดโชวช่ือดังระดับโลก”  
❄ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกูกง หอฟ�าเทียนถาน พระราชวังฤดูรอน   
❄ นมัสองคเจาแมกวนอิมกูถา เจาแมกวนอิมปางยืน ประดิษฐานกลางแจงที่ใหญทีสุ่ด  
❄ อิสระชอปปم�งถนนหวังฝูจิ่ง ,ตลาดรัสเซีย,ถนนโบราณเฉียนหมิน 
❄ เช็คอินสุดอนิเทรน รานสตารบัค ใหญสุดอันดับ 2 ของจีน 
❄ พิเศษ>Buffet Chekiskan พรอมเครื่องดื่มไมอั้น,เปดปกก่ิง,สุกีส้มุนไพร,อาหาร
แตจิ๋ว 
❄ บินตรงสู ปกก่ิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
❄ พักโรงแรมระดับ 4ดาว >ปกก่ิง 2คืน>โรงแรมนํ้าแร 1คืน  **ราคาทัวรไมรวมคาวีซา** 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 

ป 

 
Infant  

อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง 

13-17 ธ.ค.62 17,888   
 
 

Infant  
6,000฿ 

ไมรวมคาวี
ซา 
 

4,500  
20-24 ธ.ค.62 17,888  4,500 25 
27-31 ธ.ค.62 19,888  4,500 25 
10-14 ม.ค.63 17,888  4,500 25 

31 ม.ค.-4 ก.พ.63 17,888  4,500 25 
7-11 ก.พ.63 17,888  4,500 25 

14-18 ก.พ.63 17,888  4,500 25 
21-25 ก.พ.63 17,888   25 
28 ก.พ.-3 มี.ค. 17,888   25 
6-10 มี.ค.63 17,888   25 
13-17 มี.ค.63 17,888   25 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่แรก:    ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปกก่ิง  
21.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 

ประตู 1 เคาเตอรเช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS (รับเอกสารตาง ๆ 
พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่ ) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทาง
เจาหนาท่ีสายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ
บิน   

23.50 น. เดินทางสู กรุงปก ก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยสายการบินTHAI 
AIRWAYS เที่ยวบินที่TG674 

 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
วันที่สอง:     ปกก่ิง-จัตรุัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-หอฟ�าเทียนถาน –  
กายกรรมปกกิ่ง         อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                          
05.30 น.  เดินทางถึง กรุงปกก่ิง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1ชม.) นําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระ ออกมาพบกบัไกดทองถิน่  
เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเห
มิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศ
จีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองใน
โอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับ
อนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนํา
ทานผานประตูเขาสูนครโบราณ หรือ พระราชวังตองหามกูกง สถานที่วาราชการ
และที่ประทับของจักรพรรดิ์  24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชม
โบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร สรางขึ้นบนพื้นที่ 
720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 
9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของ
จักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนาง  ซูสีไทเฮา จากน้ัน ผานชม
ดานนอกของโรงละครแหงชาติปกก่ิงหรือตึกไข ตั้งอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเห
มิน  



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง  
บาย     นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน หรือ หอบูชา

ฟ�าเทียนถาน สถานที่จักรพรรดิ์ในราชวงคหมิง 
(ค.ศ.1368-1644) และราชวงศชิง (ค.ศ.1644-
1911) ใชเปนที่บูชาสักการะฟ�าดิน เพื่อใหฝนฟ�าตก
ตองตามฤดูกาล การเกษตรอุ  ดมสมบูรณ และ
พสกนิกรอยูรมเย็นเปนสุข ภายในจะเห็นแตตนสนเต็มไปหมด เหมือนเปน
สวนสาธารณะขนาดใหญ พื้นที่มีประมาณ 1700 ไร ตนสนที่ปลูกในพื้นที่น้ีสวน
ใหญมีอายุมากกวา 100ป บางตนมีอายุมากกวา 500 ป  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
หลังอาหารคํ่า พาชม กายกรรมปกก่ิง สุดยอดกายกรรมที่ต่ืนตาต่ืนใจที่นา
ประทับใจ  

 
               
 
 
 

   : เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:  
วันที่สาม:  พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน-ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก  
         องคเจาแมกวนอิมกูถา-ถนนหวังฟู�จิ่ง           อาหารเชา ,เที่ยง,เย็น                                                                                                      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอห
ยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้นเมื่อ
ประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้น
ดวยแรงงานคนลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสี
ไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญูและ
เรือหินออน แวะชม โรงงานไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศ
จีนสามารถผลิตเพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมตํ่ากวาปละ 199,500 กิโลกรัม 



 

 

นับวาเปนประเทศที่ผลิตไขมุกนํ้าจืดรายใหญที่  สุดในเวลานี้ ให ทานไดมีโอกาส
เลือกซื้อไขมุก ครีมบํารุงผิวไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  เพื่อบํารุง
ผิวหนาและกาย  ใหเปลงปลั่งและขาวใสอยางเปนธรรมชาติ  แวะผอนคลายความ
เมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลาย
ที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณ
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปพรอมรับ
ฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ 
Buffet Chenkiskan  BBQ ซีฟู�ด   
ผานชม สนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักที่ใชใน
การแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 ซึ่งมีชื่อเลน
วา รังนก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางที่คลายรัง เริ่ม
กอสรางเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 
2550 ไดรับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบ
สถาปตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 
แสนที่น่ัง อิสระชอปปم�งที ่ตลาดรัสเซีย ซึ่งเปนแหลงช
อปปم�งที่อยูบนถนนยาวกวา 400 เมตร ตั้งอยูภายใน 
บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีรานคากวา 
300 รานตั้งเรียงรายไปตามสองขางถนน ไมวาจะ
เปน ผาไหม, เสื้อผา , งานฝมือ , เครื่องหนัง , ของที่
ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและสง นําทานแวะ
พิพิธภัณฑผีซิว หรือ ปم�เซี๊ยะ ถือเปนสัตวเทพชนิด
หนึ่ง และเปนลูกตัวที่เกาของมังกร ผีซิวถือเปนสัตวดุ
รายชนิดหนึ่ ง แบงเปนเพศผู  เพศเมีย เพศเมีย
เรียกวา “ผี” สวนเพศผูเรียกวา “ซิว” โดยผีซิวตัวผูจะ
หาทรัพย สวนตัวเมียก็เฝ�าทรัพย ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเปนคู ที่คนจีน
เชื่อวา ปم�เซี๊ยะ สามารถนําเงินทองและโชคลาภใหกับผูเปนเจาของและชวยเก็บ
รักษาทรัพยที่หามาได ทานที่ทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถเชา “ผีชิว” เพื่อ
นําไปตั้งเปนเครื่องรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน  นําทาน



 

 

นมัสการ องคเจาแมกวนอิมกูถา เจาแมกวนอิมปางยืน ประดิษฐานกลางแจงที่
ใหญที่สุด อยูภายในสวนกูถากงหยวนหรือสวนวัดเกา อดีตพื้นที่ภายในสวนแหงน้ี
เคยเปนวัดเกาสมัยราชวงศหมิง จากหลักฐานที่บันทึกไวราวๆ เมื่อ 470 กวาป
กอน สวนองคพระแมกวนอิมประดิษฐานเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552  คาใชจาย
ในการกอสราง รวม 3,000 ลานหยวน บนเน้ือที่ 836 ไร ภายในอุทยานมี เจดีย
แปดเหลี่ยมเกาชั้น ฐานสรางในปหมิงเจียจิ้ง 1538 กอตั้งขึ้นในราชวงศหมิง (เพื่อ
บูชาพระวิญญาณของผูเสียชีวิต) ดานหนาของเจดียเรียกวาวัดสงเสริมดวงชะตา
ชีวิต ปลายราชวงศหมิงและไดรับการสรางใหมจวบจนปจจุบันจากน้ันเดินทางสู 
ถนนหวังฟู�จิ่ง แหลงช็อปปم�งที่ใหญที่สุดในเมืองปกกิ่ง มีรานคานอยใหญเรียงราย
สองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และรานหนังสือ ครบครัน พาทาน
จับจายกัน  อยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง สวนใหญเปนรานคาแบรนดเนมดังราคา
ตายตัวตอรองไมได และยังมีรานกิ๊ฟชอปราคายอมเยาใหเลือกซื้อ  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้สมุนไพร 
: เขาสูที่พกั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดับใกลเคียงกัน:   
 

วันที่สี่:        กําแพงเมืองจีน - ลานสกี หรอื พิพิธภัณฑภาพ3มิติ - โรงแรมแชนํ้าพุรอน 
                  อาหารเชา ,เที่ยง,เย็น                                                                                            
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางไปชมความยิ่งใหญของ กําแพงเมือง
จีน (ดานจียงกวน) ที่ถือวาเปนดานที่สวยที่สุดของ
กําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 
ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 
กิโลเมตร เปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดและใช
เวลาสรางนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นดวยฝมือของ
มนุษย มีการเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมี
แรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวน
เหล็กคลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางานในถิ่นทุรกันดาร
ทามกลางอุณหภูมิเลวราย คือ 35 องศาเซลเซียสใน



 

 

ฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สง
มามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึงตองลมตาย รางถูกฝง
อยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพที่ยาวที่สุด
ในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทางยาวกวา 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถลอมโลก
กวา 1 รอบ กอนที่จะมีการใชอิฐในการกอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางขึ้นโดยใช
หิน ดิน และไม บางครั้งมีการแพ็คดินไวระหวางไมแผนใหญ และมัดไวดวยกันโดย
เส่ือทอบริเวณใกลกรุงปกกิ่ง กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานที่
กําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหงก็ใชดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพง
ถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา กําแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันน้ี 
สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง  

  แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามคีาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรนั่นก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมคีวามเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคาเปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครองทําให
ชีวิตเจริญรุงเรืองสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคัง่ โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ 
กําไลหยก แหวนหยกหรือเผาเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษอาหารแตจิ๋ว 

 
  เดินทางสู Snow World ลานสกีและลานกิจกรรม ชวงหนาหนาว ซึ่งจะมีลานสกี
และกิจกรรมฤดูหนาวตางๆใหทานไดสนุกสานเลือกเลนตามอัธยาศัย **คาทัวรไมรวมคา
อุปกรณเคร่ืองเลน** 
 
 



 

 

(กรณีลานสกียังไมเปดหรือหิมะละลายหรือยังไมพรอมใหบริการจะเปลียนไป ชม 
พิพิธภัณฑภาพ3มิติ แทน พิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ3มิติที่ทานสามารถ 

 ถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณน้ันๆไดอยางเสมือนจริง) 
  แวะซื้อยาครอบจักวาล เป�าฟู�หลิง หรือ บัวหิมะ ของแท 100% ยาประจําบานที่มี
ชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมายชวยรกัษาแผล จากการโดนความรอนเชน นํ้ารอนลวก หรือ 
นํ้ามัน ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลท่ีโดนลวกไดดีหรือจะทาเพ่ือป�องกันผิวไหมเสีย
จากการตากแดดเปนเวลานานและชวแกปญหา สิว ฝ�า จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

เขาสูที่พักโรงแรมแชนํ้าพุรอน Flower Bay Hot spring Hotel (4*) หรือ
ระดับใกลเคียงกัน   

*รวมบริการแชนํ้าพุรอนสวนตัวในหองพัก หากไปแชขางนอกชําระเพ่ิมทานละ 
200 หยวน* 

วันที่หา:       ถนนคนเดินเฉียนเหมิน - สตารบัค - ทาอากาศยานปกกิ่ง-ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ            อาหารเชา,เที่ยง                                                                                                                  

เชา   อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ถนนคนเดินเฉียนเหมิน ถนนชอปปم�งสายวัฒนธรรม
อายุกวา 600ปตั้งแตสมัยราชวงศหมิงและชิงใชเปน
เสนทางเสด็จขององค จักรพรรดิ เพื่ อไปทํ าพิ ธี
บวงสรวงสวรรคและสักการะหอฟ�าเทียนถานกระทั่ง
ปค.ศ.2008 รัฐบาลจีนไดเห็นความสําคัญของถนนเสนน้ี และตองการสนับสนุนให
เปนแหลงทองเที่ยวจึงไดทําการพลิกฟم�นบูรณะซอมแซมอาคารบานเรือนตามแบบ
เคาโครงเดิมและเปดเปนยานการคาแหลงใหมเมื่อปค.ศ.2009ที่ผานมาปจจุบัน
ถนนเฉียนเหมินเปนถนนคนเดินเหมาะกับการเดินเลนชมบรรยากาศความสวยงาม
เปนอยางมากเพราะรานคาเปดทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากน้ีในซอยตาจา
หลานอันโดงดังยังเปนแหลงรวมรานอาหารภัตตาคารระดับประเทศที่คัดมาแลว 
เชน เปดปกกิ่ง รานเน้ือแกะยาง รานเน้ือ รานชา พรอมสัมผัสความงดงามของ
สถาปตยกรรมแบบโบราณ ไดชอปปم�งสินคาและไดลิ้มรสอาหารที่มีใหเลือกทั้งแบบ
จีนและฟาสตฟู�ดถือเปนถนนคนเดินที่มีครบทุกรูปแบบเลยทีเดียว นําทานถายรูป



 

 

เช็คอินสุดชิคกับตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในปกกิ่งสตารบัคสที่ไมเหมือนใคร!
การออกแบบที่เปนเอกลักษณของ Starbucks แตกตางจากสาขาอ่ืนๆ ที่สามารถ
มองเห็นไดเฉพาะในกรุงปกกิ่ง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผา
หม ที่นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ
ปกก่ิง 

17.05 น.  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 
TG615 

**บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
21.15  น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

********************************************* 
**กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับ

เจาหนาที่อีกครั้ง** 
 

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพิ่ม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 



 

 

- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
*** ออกเดินทางขั้นตํา่  15 ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษี
นํ้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน *** 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – ปกก่ิง (PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)  
3.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
4.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
5.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
6.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
7.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาท ิคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศพัท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป   ทานละ 1,500 บาท 
กรณีใหทางบริษัทฯย่ืนวีซาเด่ียวให         ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 4 วันทํา
การ** 
วีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษัทฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 2 วันทํา
การ** 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ  300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร        300 บาท ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคา
ทิปเทาผูใหญ)  



 

 

7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม  300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 10,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงนิคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกูระงบั
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจดัมีสทิธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง
เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 15ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก 
ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 
12. บรกิารน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบรษิัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสอืเดินทาง (หนาที่มีรปู
ทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียดลงบนหนา
พาสปอรตโดยเด็ดขาด (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชาํรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการ
ชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วนัเดินทาง   (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือให
เราทําวีซาเทานั้น!! 
สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบกรณีที่ทานลืมหรือนําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : วีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท *ทางบริษัทย่ืน
ให*     วีซาจีนแบบดวน  2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท *ทางบริษัทย่ืน
ให* 

**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
 



 

 

จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา



 

 

เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีที่รับ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวตัิ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการย่ืนวีซาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครัง้ 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน  

(กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
ชื่อโปรแกรมเดินทาง: ........................................วันที่เดินทาง........................... 
จองกับบริษัทฯ................................... 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
................................................................................................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
..................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย.................................  
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
..................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย................................. 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................   
อีเมลแอดเดรส .................................................... 
5. สถานภาพ        โสด         สมรส(จดทะเบียน)         หยาราง        หมาย            

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ................................ 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ................................ 
8.ช่ือ-สกุล บิดา    ........................................................เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ................................ 
9.ช่ือ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท........................  
อาชีพ............................... 



 

 

EXAMPLE 

10.อาชีพปจจุบัน (กรณุากรอกขอมูลใหครบถวนสมบรูณ) .................................................... 
ตําแหนง........................... 
ชื่อ บรษิัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
.......................................................................................................... 
ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ...............................................  
ตําบล/แขวง ................................................ 
อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ..............  
เบอรโทรศัพท.............................. 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดตั้งแตวันที่ .................................  
ถึงวันที่ ........................................... 
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา 

........................................................................ 
 
 
หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน  
ดําเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี  
 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวีซาจีน  
หนาท่ี4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  



 

 

      ** ไฟลเอกสารสําหรับปร้ิน อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 



 

 

 


