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ปักกิง่ FUNNY SKI SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 –กุมภาพันธ ์2563  

ราคาเริ่มต้นเพยีง 17,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อรท์) (TG674:23.40 – 05.30 น.) 
วนัท่ี 2   ปักกิ่ง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง – ถนนโบรำณเฉียนเหมิน – กำยกรรมปักกิ่ง 

วนัท่ี 3   พระรำชวงัฤดรูอ้น – ศนูยผ์ลิตภณัฑย์ำงพำรำ-หอฟ้ำเทียนถำน-ศนูยไ์ข่มกุ-ชอ้ปป้ิงซำนหล่ีถนุ 

วนัท่ี 4.  ศูนยห์ยก – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน – ลำนสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ ์) – ศูนยย์ำบัวหิมะ – ถ่ำยรูปหอคอยโอ
ลิมปิคทำวเวอร(์ไม่รวมค่ำขึน้) 

วนัท่ี 5.  วดัลำมะ – ศูนยผี์ซีย๊ะ – ตลำดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนำมบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนำมบินสวุรรณภมูิ) (TG615 :17.20 
– 21.15 น.) 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์) (TG674:23.40 – 05.30 น.) 

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำร
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงใหก้บัทกุท่ำน 

23.50 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

วันที2่ 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนเฉียนเหมิน – 
กายกรรมปักกิ่ง 

05.30 น. เดินทำงถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อรท์ สนำมบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริกำร ตอ้นรบักีฬำ
โอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนข
อง สหรฐัอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงที่เขำ้ถึงจิตใจผูโ้ดยสำร ด้วยกำรออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ต่ติดสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหม่ที่ช่วยลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร  หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีน  ปัจจบุนัปักกิ่งเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำ
นคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกบัมณฑล หลงัจำกปักกิ่งไดร้บักำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งไดพ้ฒันำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเชื่อ มีกำรเปล่ียนแปลง
จำกหนำ้มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษำสภำพเมืองโบรำณ และยังแสดงถึง
สภำพเมืองที่ทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จตัุรสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักกิ่ง 
ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทั้งสิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจุประชำกรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัุรสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสัใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัุรสั อนุสำวรียว์ีรชนใจกลำงจตัุรสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวนัตกของจตัุรสั ตลอดจน 
พิพิธภณัฑก์ำรปฏิวตัิแห่งชำติและพิพิธภณัฑป์ระวตัิศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้งัมี หอร ำลึก
ท่ำนประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรือเฉียนเหมิน  



 

 

 

 

 น ำท่ำนชม พระราชวังกู้กง สรำ้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มิง เป็นทัง้บำ้นและชีวิตของจกัรพรรดิในรำชวงศห์
มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวตัิศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มีชื่อในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ หมำยถึง
พระรำชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิ ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวังต้องห้ำม ’ เหตุที่ เรียกพระรำชวังต้องห้ำม 
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสรำ้งวงัว่ำ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของบตุรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไม่สำมำรถล่วงล ำ้เขำ้ไปได ้

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น ำท่ำนสู่ ถนนเฉียนเหมิน  (Qianmen Street)  เป็นถนนสำยวฒันธรรมซึ่งเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มำเยือนกรุง

ปักกิ่ง ถนนสำยนีต้ัง้อยู่  ณ ใจกลำงกรุงปักกิ่ง ใกลก้ับจตุรสัเทียนอนัเหมิน มีประวตัิควำมเป็นมำกกว่ำ 600 ปี  มีซุม้ประตูไม้
หำ้ช่องขนำดใหญ่ศิลปะสมยัรำชวงศช์ิง ตัง้อยู่ดำ้นหนำ้ ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเสน้ตรงยำวที่เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร 
และชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมมำกมำย และ ไม่มีรถรำใหต้อ้งหลบหลีก เหมำะกับกำรเดินเล่นชมบรรยำกำศควำมสวยงำม และอีก
หนึ่งไฮไลทส์ ำหรับที่นี่คือ รำ้นกำแฟ STARBUCKS สไตลจ์ีนที่สวยที่สุด มีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้นทรงโบรำณแบบจีนสมัย
รำชวงศช์ิง หนำ้ต่ำงไมก้รอบสีแดงตัดกับผนงัสีเขียว เสริมควำมสวยดว้ยหลงัคำมุงกระเบือ้งจีนโบรำณตำมลักษณะอำคำร
ดัง้เดิมบนถนนสำยประวตัิศำสตรน์ี ้กำรตกแต่งภำยในทัง้ 3 ชัน้เป็นแบบเครง่ขรมึอบอุ่นตำมสไตลส์ตำรบ์คัส ์ใชสี้ด ำ สีน ำ้ตำล
เป็นหลกั เฟอรน์ิเจอรท์ี่เลือกใชม้ีทัง้เฟอรน์ิเจอรแ์บบจีน เช่น เกำ้อีท้รงหมวกขุนนำงสีด ำ โต๊ะที่มีรำยละเอียดลวดลำยจีน เคำร์
เตอร ์self service ก็ใชเ้ป็นตูบ้ำนเปิดแบบจีน แต่ก็ไม่ทิง้ควำมสบำยน่ำนั่งดว้ยโซฟำหนงัหนำนุ่มสีด ำในหลำยจดุผสมผสำนกนั
ไป ท ำใหส้ำขำนีเ้ป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเที่ยวที่ตอ้งแวะมำเช็คอินสกัครัง้เมื่อมำถึงปักกิ่ง 



 

 

 

 

 น ำท่ำนชม กายกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชวก์ำยกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักกิ่งเป็นกำรแสดง
ผสมผสำน ทัง้หวำดเสียวและตื่นเตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น 
เช่น โชวห์มนุจำน โชวค์วงส่ิงของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้ 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว) 
ทีพ่ัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วันที่ 3 
พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์
ไข่มุก-ช้อปป้ิงซานหล่ีถุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่ำงจำก
ตวัเมืองปักกิ่งประมำณ 15 กิโลเมตร พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่ำน 
ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซีไทเฮำไดน้ ำงบประมำณของกองทพัเรือมำบรูณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจบุนั 
ภำยในพระรำชวงัประกอบดว้ย ต ำหนักเลอโช่วถัง สถำนที่ประทบัของพระนำงฉือซีไทเฮำ ต ำหนักเริ่นโช่วเตีย้น สถำนที่ว่ำ
รำชกำรของพระนำงฉือซีไทเฮำ ภูเขำว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต ำหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน 
(ระเบียงยำวลดัเลำะไปตำมรมิทะเลสำบคนุหมิงตกแต่งดว้ยภำพวำดตำ่งๆ) และต ำหนกัต่ำงๆ อีกมำกมำย จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้
ชมศูนยสิ์นคำ้ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินคำ้ที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินคำ้เพือสุขภำพพรอ้ม



 

 

วิทยำกรบรรยำยสรรพคณุของผลิตภณัฑ ์  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทำงทิศใตข้องกรุงปักกิ่ง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึ่งจกัรพรรดิแห่ง
รำชวงศห์มิง และรำชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเขำ้ฤดหูนำวถึงเดือนอำ้ยตำมจนัทรคติทกุปี พระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อใหก้ำรเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนกัหวง
ฉงอี่และลำนหยวนชิว เป็นตน้  

 

 น ำท่ำนแวะชม ศูนย์ไข่มุก ให้ท่ำนได้ชมและเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ท  ำมำจำกไข่มุก อำทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก   และ
เครื่องประดบัท่ีใชไ้ข่มกุในกำรตกแต่งใหส้วยงำม  เป็นตน้  

 น ำท่ำนสู่ ย่านซานหลี่ถุน  ตั้งอยู่ในเขตเฉำหยำง ของเมืองปักกิ่ง เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนำดใหญ่ ที่มีทั้งอำหำร เครื่องดื่ม 
สขุภำพควำมงำม และแฟชั่น เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ  ที่ทนัสมยั รวมถึงยงัมีสถำนบนัเทิง  ผบั บำรอ์ีกดว้ย 
ซำนหล่ีถนุ ถือว่ำเป็นย่ำนที่คกึคกัมำกที่สดุแห่งหนึ่งของปักกิ่งที่นกัท่องเที่ยวโดยเฉพำะชำวต่ำงชำตินิยมมำเดินเล่น ถ่ำยรูป ช้
อปป้ิงและนั่งชิลล์ๆ รำ้นอำหำร  อิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ  บุฟเฟ่ตเ์จงกิสข่าน) 
ทีพ่กั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที่ 4 
ศูนยห์ยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่า
เช่าอุปกรณ ์)-ศูนยย์าบัวหมิะ – ถ่ายรูปหอคอยโอลิมปิคทาวเวอร(์ไม่รวมค่าขึน้) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น ำท่ำนแวะชม หยก ที่มีคณุภำพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคล

ที่มีชื่อเสียง น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบรำณ สรำ้ง
ในสมยัพระเจำ้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกันกำร
รุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติรก์ หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ดว้ยกนัแต่ภำยหลงัก็มีเผ่ำเรร่อ่นจำก
มองโกเลียและแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำก ำแพงเมืองจีนไดส้ ำเร็จ มีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งใน
เจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลำงดว้ย เชื่อกนัว่ำ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนไดก้ ำแพงอำคำร
ดเูหมือนฟองน ำ้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได ้



 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ลานสกี SNOW WORLD ซึ่งมีระดบัควำมหนำของหิมะอยู่ในรำว 60-100 เซนติเมตร สถำนที่จะท ำใหท้่ำน

เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ำงๆ บนลำนสกี (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเคร่ืองเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณต์่างๆ)  ใหท้่ำนได้
อิสระเล่นสกีตำมอธัยำศยั  หมำยเหต ุ:  กรณีลำนสกีประกำศปิดหรือ ยงัไม่เปิดใหบ้ริกำร  เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่เหมำะสม 
ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิ  เปล่ียนแปลงรำยกำรเป็น เที่ยวพิพิธภณัฑภ์ำพ3มิติ แทน  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ฟังบรรยำย ยาบัว
หมิะ ที่สรรพคุณในกำรแกแ้ผลไฟไหม ้น ำ้รอ้นลวก เป็นท่ีพิสจูนส์รรพคุณมำแลว้หลำย ๆ เหตกุำรณท์ี่เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟ
ไหมร้ำ่งกำย สำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบรอ้นได ้

 

 

 น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ตวัเมืองปักกิ่ง  น ำท่ำนแวะถ่ายรูปด่านล่างหอคอยโอลิมปิก ทาวเวอร(์ Olympic Tower) (ไม่รวมค่ำ
ขึน้) ซึ่งหอคอยโอลิมปิกแห่งนี ้เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ำรค์ของปักกิ่ง สรำ้งขึน้เพื่อตอ้นรบั มหกรรมกีฬำโอลิมปิก ปี 2008 ที่จดัขึน้ท่ี
กรุงปักกิ่ง และไดท้ ำกำรเปิดใหเ้ขำ้ชมในปี 2014 เป็นหน่ึงในผลงำนกำรออกแบบท่ีไดร้บัรำงวลักำรออกแบบประจ ำชำติ ดว้ย
ควำมสงูถึง 258 เมตร อิวระใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 



 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที ่5 
วัดลามะ –ศูนยผี์ซี๊ยะ- ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.)) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 น ำท่ำนเขำ้ชม วัดลามะ ยงเหอกง สถำนที่มีควำมวิจิตรและไดร้บักำรบรูณะอย่ำงยอดเยี่ยมที่สดุในปักกิ่ง สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.
1694 แต่เดิมเคยเป็นต ำหนักที่ประทับของจกัรพรรดิหย่งเจิน้ หรือองคช์ำยส่ีผูเ้ป็นพระรำชบิดำของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่ง
รำชวงศช์ิง ต่อมำตัง้แต่ช่วงกลำงศตวรรษที่ 18 เป็นตน้มำ ที่นี่ไดก้ลำยป็นศนูยก์ลำงของศำสนำพทุธนิกำยมหำยำน และศิลปะ
แบบธิเบต นมสักำรพระศรีอำรยเมตไตรที่งดงำมและสงูถึง 23 เมตร โดยเชื่อกนัว่ำเป็นงำนแกะสลกัจำกไมจ้นัทนเ์พียงชิน้เดียว 
ซึ่งประดิษฐำนอยู่ภำยในศำลำหมื่นสขุ ว่ำนฟู่ เก๋อ 

 น ำท่ำนแวะศูนยผี์เซ๊ียะ  เครื่องรำงของขลงัตำมควำมเชื่อเรื่องโชคลำภของชำวจีน    
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดหงเฉียว ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้COPY แบรนดเ์นมยี่หอ้ดังในรำคำย่อมเยำว์ ทั้งกระเป๋ำ เสือ้ผ้ำ 
รองเทำ้ และอื่นๆอีกมำกมำย 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์ 

17.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบรกิาร : ปักกิ่ง FUNNY  SKI SNOW WORLD  5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัที่ 27-31 ธ.ค. 62 24,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัที่28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 25,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัที่ 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 25,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัที่  17-21 ม.ค.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัที่ 07-11 ก.พ.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัที่ 14-18 ก.พ.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท 
**พีเรียด เดินทางตั้งแต่ 01ม.ค.63 เป็นตน้ไป ค่าวีซ่าเดี่ยวจากเดิม 1,650บาทปรับเป็น 1,800 บาท** 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี บรบิรูณ ์นบัจำกวนัเดินทำงกลบัคิดค่ำบรกิำรเพิ่ม ท่ำนละ 3,000 บำท 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว ทำง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2.  ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค
ขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนัดหมำยทวัร ์หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไม่
รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระค่ำบรกิำร 

     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 



 

 

4.  กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 

    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 

    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำที่พกัโดยตรง
หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวรท์ั้งหมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.  ค่ำโรงแรมที่พกัตำมรำยกำรที่ระบ ุ(สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบ ุ

4.  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ระบ ุ

5.  ค่ำรถรบัสง่และระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ 
6.  ค่ำประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บรษิัทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 16 หรือนอ้ยกว่ำ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแห่ง + ภำษีน ำ้มนั  
8.  ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋ำเดินทำง 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 1,800 บำท 

3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ในกรณีที่น ้ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรัม/ท่ำน 1 
สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 

4. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 

5. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่ม, ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีดฯลฯ 

6. ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

7. ค่ำท ำใบอนญุำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงดำ้ว 

8. ค่ำทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่ำน/ทรปิ 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ เหตุกำรณ์ไม่สงบทำง
กำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบัติเหตุ, ควำมเจ็บป่วย, ควำมสูญหำยหรือ
เสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบ
ค่ำบรกิำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย 
หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถกูตอ้ง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีคิ้ดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัรำคำ
ตั๋วเครื่องบินตำมสถำนกำรณด์งักล่ำว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง กำรบริกำร
จำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร บรษิัทฯจะด ำเนินโดยสดุควำมสำมำรถที่จะจดับริกำร
ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  ำหรบัค่ำบรกิำรนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจำกมี
เอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจของบรษิัทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะจดัหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่
อ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสิทธิ์กำรจดัหำนีโ้ดยไม่แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  



 

 

10. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนั้น
ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่ำเด่ียวค่ำบรกิำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,800บำท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสือเดินทำงที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์ม่ช ำรุด 

2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำและตรำเขำ้-ออก อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 

 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน 

 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 

 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่ำงห ูเเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ 

3. ส ำหรบัผูท้ี่ถือหนังสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้ก่อนกำร
สง่เอกสำรย่ืนวีซ่ำ 

4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 

5. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 

6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง , ส ำเนำสูติบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสืออนญุำตใหเ้ดินทำง 

 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ท ำงำน ต ำแหน่งงำน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท ำงำน ญำติที่ติดต่อไดใ้น
กรณีฉุกเฉิง หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ที่ท ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำให้
ขอ้มลูเท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เลม่ที่มีปัญหำ (สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทุกอย่ำงตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์
อย่ำงนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธิ์ของสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   



 

 

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำนจะตอ้ง
รบัผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำรยกเว้นวีซ่ำใน
รำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจีนอย่ำงนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ  
 - ทำงบรษิัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำรท ำงำนใน

ประเทศไทยเท่ำนัน้ 

 - หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิ่ม 5,550 บำท  
2.  หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม  1,900 บำท 

ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนติน่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรที่ตอ้งเตรียม   

1.พำสปอรต์ ที่มีอำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ตอ้งมีหน้ำว่ำง ส ำหรบัประทับตรำวีซ่ำ และตรำเขำ้ -ออก
อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้] 

และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 

- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน   6 เดือน 

- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 

- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่ำงห ูเเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือว่ำจำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำประทบัรำ้นที่แปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้

1. ชื่อเป็นชำย แต่สง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแต่งหนำ้ทำปำก 

2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไวเ้กินกว่ำ 6 เดือนมำใช ้

3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ที่ถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยื่นท ำวีซ่ำ 



 

 

4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร ์หรือรูปที่พริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใชจ้่ำยเพิ่มท่ำนละ  1,125 บำท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า** 

 

ประกาศ เนื่องจำกสภำวะน ำ้มันโลกที่มีกำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษีน ำ้มนัขึน้ในอนำคต 
ซึ่งทำง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจรงิ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 

NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

** ถำ้เอกสำรสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เครง่ครดั) 


