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 เดินทาง : 27 ธันวาคม  2559 –01 มกราคม  2560 

WONDERFUL CHINA 

           ปักกิง่ - อู่ไถซาน- ผงิเหยา- ต้าถง  
 ไหว้พระ 5 วดั ขอพรต้อนรับปีใหม่  ชมเมืองประวตัิศาสตร์มรดกโลกทางวฒันธรรม 

 
 

6  DAYS  5  NIGHTS 

  ไฮไลท์ 

 WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้าสู่แดนมังกร ด้วยสายการบินคุณภาพ CATHAY PACIFIC  

 พชิิตก าแพงเมอืงจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหม่ืนลี ้ทีท้่าคุณก้าวไปให้ถึง 

 เทีย่วชมหอฟ้าเทียนถาน  ชมส่วนทีใ่ช้ในพธีิกรรมของการบูชาสวรรค์ ซ่ึงเช่ือว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว  

 เทีย่วชม ถ า้ผาหยุนกงัสือคู ซ่ึงเป็นสถานที ่1 ใน 3 ของถ า้อนัศักดิ์สิทธ์ิของจีน สถานทีแ่ห่งนีน่ี้เอง ได้รับจดทะเบียนขึน้เป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรม จากองค์การ UNESCO 

 เมืองอู่ไถซาน  1 ใน 4 พุทธครีี ทีส่ าคญัและศักดิ์สิทธ์ิทีสุ่ดของประเทศจีน  บนเขามีวดัวาอารามเก่าแก่มากมาย กล่าวกนัว่าในยุค
รุ่งเรืองสูงสุดสมัยราชวงศ์ถัง ทีน่ี่มีวดัเลก็ๆ กระจายอยู่ทัว่กว่า 200 วดั และได้รับการกล่าวขานมาแต่คร้ังพุทธกาลว่า เป็นสถานทีท่ี่
ประทบัของพระโพธิสัตว์มัญชุศรีหรือ เทพเหวนิซู  

 เทีย่วชมเมืองผงิเหยา เมืองประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมประจ าชาตแิละต่อมาในปี พ.ศ. 2540 องค์การยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนเมืองผงิ
เหยาให้เป็นมรดกโลก   ซ่ึงมีอายุกว่า 2,800 ปีทีย่งัมีชีวติอยู่จนปัจจุบัน 

 ชม อารามจิน้ฉือ อารามเก่าแก่และมีช่ือเสียงของประเทศจีนสร้างขึน้ในปี ค.ศ.400 เพือ่ร าลกึถึงพระเจ้าซูอวี ้
 

 

 

             

         

32,900.- 

http://th.wikipedia.org/wiki/ยูเนสโก
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วนัที2่7/12/59   สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ -ปักกิง่ 

09.00 น.  พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาเตอร์ M ประตู 5 สายการบิน  คาเธ่ย์ แป
ซิฟิค  พบเจ้าหน้าที ่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

11.40 น. เหินฟ้าสู่มหานครปักกิง่ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่CX 750 

    หมายเหตุ :เวลาเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยตามไฟล์ทบิน ณ วนัเดินทางน้ัน  สามารถสอบถามได้กบัเซลล์ 

15.35 น.        เดินทางถงึสนามบินฮ่องกง  แวะเปลีย่นเคร่ืองเดินทางต่อไปสู่ นครปักก่ิง 

17.00 น.    ออกเดินทางสู่นครปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่ CX 312 

20.20 น.  ถึงสนามบินนานาชาติปักก่ิง....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน 
ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ 
ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพ
เมืองท่ีทนัสมยักลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง   จากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู่ทีพ่กั 

                        พกัที่     HUIDU  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 *   

วนัที2่8/12/59    ร้านผ้าไหม- ก าแพงเมืองจนีด่านจวียงกวน - ต้าถง (มณฑลซานซี)  

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร... น าท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการน าเส้น
ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อ
มาท าใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง   น าท่านเดินทางสู่   ก าแพงเมือง
จีนด่านจวียงกวน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก มีความยาวถึง 12,700 ล้ี (ประมาณ 6,000 
กิโลเมตร) สร้างข้ึนดว้ยแรงงานของคนนบัหม่ืนคน สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดย
จกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผน่ ตวัก าแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากนัว่าถา้น า
วสัดุท่ีใชก่้อสร้างก าแพงแห่งน้ีมาสร้างก าแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้ าแพงท่ีมีความยาว
รอบโลก จากความยาวมากดงักล่าวน้ีเอง ก าแพงน้ีจึงไดรั้บการขนานนาม อีกดว้ยว่า “ ก าแพงหม่ืนล้ี ”  ...
ใหท่้านไดส้มัผสั   ต  านานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เก่ียวกบัก าแพงเมืองจีนเม้ิงเจียนหน่ี     

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร…   น าท่านออกเดินทางสู่เมืองต้าถง (ใชเ้วลาประมาณ 3-4 
ชัว่โมง) อยูบ่ริเวณตอนเหนือของมณฑลซานซี อยูท่างทิศเหนือของประเทศจีน ซ่ึงมีเมืองไท่หยวน เป็น
เมืองเอกของมณฑล ตั้งอยูห่ลงัภูเขาไท่หังทางทิศตะวนัตก จึงไดรั้บขนานนามว่า ซานซี หรือมณฑลดา้น
ตะวนัตกของภูเขา มีพื้นท่ีติดกบัมณฑลเหอเป่ยทางทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตกและทิศใตมี้แม่น ้ าเหลือง 
และมีอาณาเขตอยู่ติดกบัมณฑลส่านซี ทิศตะวนัตกเฉียงเหนืออยู่ติดกบัเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน 
ทิศใตติ้ดกบัมณฑลเหอหนาน พื้นท่ีของมณฑลซานซีกวา่ 80 % หรือ 2 ใน 3 เป็นภูเขา 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร   

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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                        พกัที่     YAN  BEI   HOTEL  DATONG  หรือเทยีบเท่า 4 *  สาม       พระราชวังฤด  

วนัที2่9/12/59       ต้าถง - ถ า้หยุนกัง่- เสวียนคงซร่ือ (วดัลอยฟ้า ) - อู่ไถซาน          

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั...จากนั้นน าท่านสู่ ถ า้ผาหยุนกงัสือคู ซ่ึงเป็นสถานท่ี 1 ใน 3 
ของถ ้าอนัศกัด์ิสิทธ์ิของจีน 1.ถ ้าโม่เกาสือคู เมืองตุนหวงมณฑลกานซู 2. ถ ้าหลงเหมินสือคู เมืองลัว่หยาง 
มณฑลเหอ หนาน 3. หยนุกัง่สือคู เมืองตา้ถง มณฑลซานซี ณ สถานท่ีแห่งน้ีน่ีเอง ไดรั้บจดทะเบียนข้ึน
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม จากองคก์าร UNESCO ในอดีตนบัตั้งแต่ภิกษุผูใ้หญ่ ถนัเยีย่นเฟ่ิง ไดด้ าริให้
มีการขดุเจาะ ถ ้าผาท่ีเชิงเขาอู่โจวซาน ถ ้าผาหยนุถงัไดเ้ปล่งพลงัศรัทธาแห่งบวรพทุธศาสนามายาวนานถึง 
1,500 กว่าปีแลว้ ถ ้าผาหยนุกงัใชเ้วลาในการด าเนินการขดุเจาะถ ้า และช่องเขาทั้งท่ีปรากฏเป็นคูหาใหญ่
และเลก็รวมทั้งส้ินเกือบ 50 ปี ใชแ้รงงาน 40,000 กว่าคนในจ านวนน้ีผูมี้จิตศรัทธาจากประเทศศรีลงักา
เดินทางมาร่วมในการรังสรรคผ์ลงานคร้ังประวติัศาสตร์ ภายในแต่ละถ ้าไดป้ระดิษฐานพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ ดา้นขา้งมีการจ าหลกัของพระพทุธรูปองคเ์ลก็และเหล่านางอปัรากวา่หม่ืนองค ์แกะสลกังานศิลปะท่ี
ปรากฏอยูท่ ัว่ถ  ้าผาหยนุกงังามวิจิตรดว้ยฝีมือแกะสลกัอนัละเอียดลออ อีกดา้นหน่ึงก็เตม็ไปดว้ยมนตข์ลงั 
อลังการโอ่อ่าน่าเกรงขาม และยงัสะท้อนถึงศิลปะและเทคนิคการแกะสลกัหินหน้าผาอันล ้ าเลิศ ท่ี
เจริญรุ่งเรืองในสมยัราชวงศ์เว่ยเหนือ ซ่ึงตกทอดมาจากศิลปะแบบในสมยัฉิน-ฮัน่ โดยผสมผสานกบั
ศิลปะแบบคนัธาระ ของอินเดียมาไวอ้ยา่งกลมกลืนนบัเป็นงานศิลปะท่ีควรค่าในการศึกษาทั้งในแง่ศิลปะ
ศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ....น าท่านเดินทางผา่นหุบเขาท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติไป 
จนถึงหุบเขาเหิงซาน ซ่ึงเป็นจุดหมาย ณ บริเวณน้ีตรงหนา้ท่านจะเห็นหุบเขาสูงชนัสถานท่ีแห่งน้ีเองเป็น
ท่ีตั้งของ วดัเสวียนคงซ่ือ หรือ อารามลอยฟ้า เป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า1,500 ปี  ท่ีสร้างในราวตอนปลาย
ของราชวงศเ์ว่ย ในพุทธศตวรรษท่ี 6 ติดอยูบ่นหนา้ผาท่ีสูงชนั เป็นวดัเม่ือท่านมองข้ึนไปบนหนา้ผาท่ีสูง
ชนัของภูเขาเหิงซัน ท่านจะไดเ้ห็นวดัน้ีเหมือนกบัแขวนติดอยู่กบัหน้าผา ก่อให้เกิดความท่ึงกบัความ
ประทบัใจวา่เหตุไฉนวดัน้ีจึงแขวนไวบ้นหนา้ผาแห่งน้ีไดต้วัอาคารวดัสร้างดว้ยไมป้ระกอบดว้ยหอ้งใหญ่
นอ้ย 40 ห้อง สร้างเลียบไปตามหนา้ผาโดยใชเ้สาไมเ้ล็กๆ ค ้ายนัไว ้ภายในประกอบดว้ยภาพแกะสลกั
พระพุทธรูปโดยใชผ้นงัหินหนา้ผานั้นเอง ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างตวัอาคาร
เคร่ืองไมท่ี้แกะสลกัลวดลายดว้ยช่างท่ีมีฝีมืออนัละเอียดอ่อนกบัหินผาท่ีแกะสลกัเป็นพระพุทธรูปขนาด
ต่างๆ รวมทั้งสองเป็นผนงัห้องดว้ยความงดงามลงตวั แสดงถึงความชาญฉลาด และเป็นสถาปัตยกรรม 
และภูมิปัญญาอนัยิง่ใหญ่ของชาวจีนโบราณ วิหารแขวนแห่งน้ีไดย้อมรับจากหนงัสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นส่ิง
มหัศจรรยข์องโลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอู่ไถซาน  1 ใน 4 พุทธคีรี ท่ีส าคญัและศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด
ของประเทศจีน (อีก 3 แห่งคือ...เขาเอ๋อเหมยซาน  เขาจ่ิวหวัซานและเขาผูถ่่อซาน)  ภูเขาอู่ไถซาน หรือ ภู
ห้าหอ ซ่ึงตั้งตามสภาพภูมิประเทศ บนเขามีวดัวาอารามเก่าแก่มากมาย กล่าวกนัวา่ในยคุรุ่งเรืองสูงสุดสมยั
ราชวงศถ์งั ท่ีน่ีมีวดัเลก็ๆ กระจายอยูท่ ัว่กว่า 200 วดั และไดรั้บการกล่าวขานมาแต่คร้ังพุทธกาลว่า เป็น
สถานที่ที่ประทับของพระโพธิสัตว์มัญชุศรีหรือ เทพเหวินซู ผูเ้ป็นเลิศทางปัญญา อคัรสาวกฝ่ายซา้ยของ
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พระพุทธเจา้ตามนิกายมหายาน ภูเขาอู่ไถซาน ท่ีตั้งอยู่ใจกลางสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นป่า ท่ีสงบเหมาะแก่
การปฎิบติัธรรมอนัหาชมโดยทัว่ไปไดย้าก อู่ไถซานแห่งน้ีเป็นสถานท่ี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูงทั้งห้าลูก 
ท าใหมี้อากาศเยน็ตลอดปี โดยยอดเขาทั้งหา้นั้นจะมีพระโพธิสตัวป์ระทบัอยู ่  

ค า่                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

                        พกัที่  WUTAISHAN GOLDEN HILLS  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 *   

วนัที3่0/12/59        อู่ไถซาน – วดัผู่ซาติง่ – วดัเสียนทง – วดัถ่าหยวน - ศาลเจ้าอูเอ๋อเม่ียว (ว่านฝอเก๋อ)- ผงิเหยา  

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก... น าท่านไปยงั วัดผู่ซ่าติ่ง หน่ึงในหา้สุดยอดวิหารบนเขาอู่ไถ
ซาน ต านานเล่าว่ายอดเขาแห่งน้ีพระโพธิสัตวม์ญัชุศรีเคยสถิตประทบัอยู่ในช่วงปลายปีหย่งเล่อ ของ
ราชวงศห์มิง มีศาสนิกชนทิเบตและมองโกเลียเขา้ประจ าวิหารแห่งน้ีและมีพระลามะเอกร่วม พ านกัดว้ย
วิหารผู่ซาต่ิงก็เลยกลายเป็นสุดยอดวิหารลามะไปในสมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรด์ิคงัซี และเฉียนหลง เคย
เสด็จมาสักการะบูชาบนเขาอู่ไถหลายคร้ั งและทุกคร้ั งท่ีเสด็จถึงก็จะมาประทบัท่ีวิหารผูซ่าต่ิ งแห่งน้ีชม 
วหิารต้าเหวินซูเตีย้น ประดิษฐานรูปเคารพของพระโพธิสัตวเ์หวินซู ประทบันัง่บนดอกบวั.....จากนั้นน า 
ท่านสู่ วัดเสียนทง วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดบนอู่ไถซาน มีประวติัความเป็นมายาวนาน มีเน้ือท่ี
80,000 เมตร เป็นวดัพุทธแห่งท่ีสองของจีน รองจากวดัมา้ขาวท่ีเมืองลั ่วหยาง ภายในวดัมี วิหารท่ี
ปราศจากข่ือและคานลว้นใชอิ้ฐในการก่อสร้าง ชมวิหารซ่ึงสร้างจากทองเหลือง 50 ตนัท่ีน ามาฉาบดว้ย
ทองเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธเจา้มีพระพุทธรูปประมาณ 1 หม่ืนองค ์มีกุฏิและวิหารรวมกว่า 400 
แห่ง ท่ีแห่งน้ีมกัจะมีพุทธศาสนิกชนมากราบไหวม้ากท่ีสุดบนอู่ไถ่ซาน ภายในประกอบดว้ยพระพุทธรูป
จ านวนมาก .....จากนั้นน าท่านชม วดัถ่าหยวน ภายในมีเจดียสี์ขาวทรงระฆงัคว่าขนาดใหญ่แบบทิเบต ซ่ึง
ถือเป็นสัญลกัษณ์ของอู่ไท่ซาน ภายในเจดียข์าวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทอู่เหอเม่ียว 
….. น าท่านสู่ศาลเจ้า อูเอ๋อเม่ียว หรือ ว่านฝอเก๋อ ศาลเจา้น้ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง แต่มีการบูรณะ
ซ่อมแซมใหม่ในราชวงศชิ์ง เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนบัหม่ืนองคเ์จดียส์ถาปัตยกรรมทิเบต 
แกะสลกัจากหินวีเขียวความสูงประมาณ 4 เมตร และระฆงัทองสมัฤทธ์ิ หนกั 3 ตนัคร่ึง 

 เทีย่ง              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ เมืองโบราณผิงเหยา (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) ซ่ึง
เป็นเมืองโบราณในสมยัราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ความเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี ยงัคงสภาพได้
สมบูรณ์ ภายในเมืองและบริเวณใกลเ้คียงเป็นท่ีตั้งของโบราณสถานมากกว่า 300 แห่งมีอาคารบา้นเรือน
สมยัราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์งเกือบ 4,000 หลงัไดรั้บการอนุรักษใ์ห้คงลกัษณะเช่นเดิม ถนนต่างๆ 
ยงัคงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสมยัโบราณใน ปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลจีนไดป้ระกาศให้เมืองผิงเหยาเป็นเมือง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมประจ าชาติและต่อมาในปี พ.ศ. 2540 องค์การยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนเมือง
ผงิเหยาให้เป็นมรดกโลก   

ค า่                 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

                       พกัที่  PINGYAO   HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *   

http://th.wikipedia.org/wiki/ราชวงศ์หมิง
http://th.wikipedia.org/wiki/ยูเนสโก
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วนัที3่1/12/59        ผงิเหยา- ก าแพงเมืองโบราณผงิเหยา – ร้านแลกเงินยือ่เซิงชาง - ไท่หยวน – อารามจิน้ฉือ – 

                     รถไฟความเร็วสูง - ปักกิง่                                                               

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั... หลงัอาหารพาท่านเท่ียวชม ก าแพงเมืองโบราณ ก าแพงเมือง
ผงิเหยาสร้างข้ึนในปีท่ี 3 ของรัชสมยั จกัรพรรดิจูหยวนจาง (พ.ศ. 1913) มีประตูเมืองอยู ่6 ประตู โดย
ก าแพงดา้นทิศเหนือและทิศใตมี้ประตูดา้นละ 1 ประตู ส่วนดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกมีดา้นละ 2 
ประตู ท าให้ก าแพงเมืองมีลกัษณะเหมือนเต่า ตวัก าแพงสูงประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6,000 
เมตร นอกก าแพงมีคูเมืองกวา้ง 4 เมตร และลึก 4 เมตร บนก าแพงมีป้อมปราการตั้งท่ีมุมก าแพงทั้งส่ี และ
หอสังเกตการณ์ 72 หลงั มีประวติัศาสน์ 500 กว่าปี จากนั้นชม ธนาคารแห่งแรกของจีน (ร้านแลกเงินยื่อ
เชิงชาง) ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝากเงิน ปล่อยเงินกู ้และแลกเปล่ียนเงินตราในสมยัโบราณถือเป็นธนาคารแห่ง
แรกของประเทศจีน ปัจจุบนัรัฐบาลจีนไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑธุ์รกรรมทางการเงินของจีนแลว้   

เทีย่ง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ไท่หยวน เมืองไท่หยวนเป็น
เมืองอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจีน ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 
อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมเทคนิคการท าโลหะผสม อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล และ
อุตสาหกรรมเคมี นอกจากนั้นยงัมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคโทนิค อุตสาหกรรม
วสัดุส่ิงก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย นอกจากน้ี เมืองไท่
หยวนยงัเป็นแหล่งผลิตถ่านหินท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศจีน   .....น าท่านชม อารามจิน้ฉือ (Jinci 
Temple) อารามเก่าแก่และมีช่ือเสียงของประเทศจีนสร้างข้ึนในปี ค.ศ.400 เพื่อร าลึกถึงพระเจา้ซูอวี้  ซ่ึงมี
ชีวิตอยู่ในสมยัราชวงศ์โจวตะวนัตก ภายในอารามน้ีมีพื้นท่ีกวา้งขวางอาคารหลายหลงั ลว้นแสดงถึง
สถาปัตยกรรมจีนโบราณท่ีหาชมไดย้ากนกัโดยเฉพาะต าหนกัแม่ หรือ เส่ินหมู่เต้ียน เก่าท่ีสุดสร้างในสมยั
ราชวงศซ่์ง (ปีค.ศ.960-1279) 

ค า่                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร...หลงัอาหารน าท่านไปยงัสถานีรถไฟไท่หยวน 

20.14 น.       (เวลาโดยประมาณ) ออกเดินทางโดยรถไฟขบวนที่ G 628 

ค าแนะน า *** กระเป๋าสัมภาระควรมีขนาดกลาง มีคนัชกัและลอ้ลากสะดวกในการลากข้ึนลงบนัไดเล่ือนภายในสถานี  
ทุกท่านตอ้งดูแลกระเป๋าสมัภาระดว้ยตนเอง และในขบวนรถไม่มีหอ้งเกบ็กระเป๋าสมัภาระ *** 

23.11 น.        เดินทางถงึสถานีรถไฟปักกิง่  พาทุกท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 

  พกัที่     HUIDU  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 *   

วนัที ่01/01/60    ร้านหยก - หอฟ้าเทียนถาน  - ร้านนวดฝ่าเท้า - ปักกิง่ - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม…น าท่านชม “โรงงานผลติหยก”  ท่ีข้ึนช่ือของชาวจีน ท่ีมีความเช่ือว่า 
มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีให้ความคุม้ครอง    หลงัจากนั้นเดินทางสู่  หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียน
ถานน้ี จะเป็นจุดท่ีใชใ้น พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ช้ัน ซ่ึงจะหมายถึง โลก
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ของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเขา้ชม ท าได้
เพียงแต่ มองรูปท่ีน ามาโชวไ์วเ้ท่านั้น นอกจากนั้น ยงัมีสัญลกัษณ์ ขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบสุริยะ     
จากนั้นน าท่านสู่   อาคารบูชาสวรรค์ ซ่ึงท าจากหินอ่อนเช่นเดียวกนั เป็นทรงกลม และ มีหลงัคาทรงจัว่
แบบจีน จุดน้ี จะเป็นส่วนท่ีใชใ้นพิธีกรรมของการบูชา สวรรค ์ตรงจุดน้ีเขามีความเช่ือกนัว่าเป็น ศูนยก์ลาง
ของจกัรวาลซูโจว    น าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพร
จีน และนวดผอ่นคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ     

เทีย่ง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.30 น.        น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน  คาเธ่ย์  แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่ CX 331 

20.15 น.        เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง  แวะเปลีย่นเคร่ืองเพือ่เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

                      (  มีเวลาให้ทุกท่านอสิระสามารถช้อปป้ิงในสนามบินฮ่องกง ) 

22.00 น.        เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิน  คาเธ่ย์  แปซิฟิค  เทีย่วบินที่  CX 709 

หมายเหตุ :เวลาเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยตามไฟล์ทบิน ณวนัเดินทางน้ัน  สามารถสอบถามได้กบัเซลล์ 

23.55 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรควรทราบ :  
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเทีย่วเมอืงจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้

นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก คอื ร้านหยก  ร้านผ้าไหม  ร้านนวดฝ่าเท้า  ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทวัร์ เพราะมีผลกบั
ราคาทวัร์ จึงขอเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านทีใ่ส่ในรายการทวัร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

 ส าหรับท่านทีต้่องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็อายุต า่กว่า18ปี 
มีเตยีงและไม่มีเตยีง 

พกัเดีย่ว 

27 ธันวาคม  2559 – 01 มกราคม 2560  32,900 32,900 6,000 

http://www.wonderfulpackage.com/
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หมายเหตุ:  
       โปรแกรมนีเ้ดินทางโดยมีหัวหน้าทวัร์ไปดูแล   กรณมีีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัทขออนุญาติออก
เดินทางได้โดยไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีไกด์ไทยรอรับที่ปักกิง่ 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน   มาตรฐานวนัละ 10 หยวน x 5 วนั x 3 คน = 180 หยวน   

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิ 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้าน
สินคา้พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพิ่มร้านละ 350 หยวน / ท่าน 

 

การส ารองทีน่ั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการ
เรียกเกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี

ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ

ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+

สูง ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่
ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 
หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว หนา้
ตรง ไม่ยิม้ หา้มใส่แวน่ (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนและเป็นรูปทีถ่่ายจากร้าน
เท่าน้ัน) 
 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนา
ทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), ส าเนา
ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 
 กรณีเป็นเดก็ อาย ุ6-18 ปี ใช ้ สูตบิัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้ สูตบิัตร 
(ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัร
ประชาชนของบิดามารดา 
 เดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างาน
โดยระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วีซ่าดว้ยตนเอง 
 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วีซ่า 
 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 บริษทัฯ รับยืน่วีซ่าใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัทีส่ถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 
500-800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 

 กรณยีืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท 
 

 

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


 

 

หมายเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 

อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพ้ิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่าน
ตอ้งยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณทีีลู่กค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษัทฯจึงจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 
หนังสือเดนิทางต่างชาติ 

 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่+
ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยืน่วีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท 
สถานทูตจีนไม่รับยืน่วซ่ีา ในกรณ ีดงันี ้

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยนืเอียง 

หมายเหตุ ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการยืน่
วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
การปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เตมิได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
 
 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน                                                                       

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบยีนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบยีนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา................................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .............................................................................................................................................................................. 

  

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน ENG............................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณย์ี................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถอื........................................................ 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).......................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถอื..................................................... 

ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา ENG......................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ทีส่ามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 

ช่ือผู้ตดิต่อ (กรณฉุีกเฉิน) ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์............................................................... 
 


