
 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – เทยีนสนิ – น ั�งรถไฟความเร็วสงูสูป่กัก ิ�ง  
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ั+น 3 ประตทูางออกหมายเลข 5 เคา้เตอร ์6 สาย
การบนิ NOKSCOOT AIRLINE พบเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารเรื�องกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิ รับบัตรที�นั�งบน
เครื�องบนิ  
11.30 น. เหิรฟ้าสู่ นครเทียนจนิ ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที�ยวบนิที� 
XW880  
17.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่ประเทศเทศจนี (เวลาที�ประเทศจนีเร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) หลังจากผา่นขั 0นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ จากนั0น
นําท่าน โดยสารรถไฟความเร็วสงูสูก่รงุปกัก ิ�ง มรีะยะทางโดยประมาณ 120 กโิลเมตร ดว้ยความเร็ว 330-350
กโิลเมตร/ชั�วโมง จงึใชเ้วลาวิ�งแคเ่พยีง 33 นาทเีทา่นั0น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�าแบบกลอ่ง เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 
พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นหยก – พระราชวงัฤดรูอ้น           
รา้นไขม่กุ –ชมโชวก์ายกรรมปกัก ิ�ง  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเชา้นําท่านสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ตั 0งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ�ง ประเทศจนี เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่อันดับ
ตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื0นที�ทั 0งส ิ0น 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1 ลา้น
คน จัตรัุสแหง่นี0ถกูสรา้งขึ0นในสมัยราชวงศห์มงิ (เมื�อปีค.ศ. 1417) เดมิมชีื�อวา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปี
ค.ศ. 1651 ซึ�งเป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จื0อแห่งราชวงศช์งิมกีารบูรณะซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลี�ยนชื�อมาเป็น “เทยีน
อันเหมนิ” มาถงึปัจจุบัน จัตรัุสเทยีนอันเหมนิถอืเป็นสัญลักษณ์ที�สําคัญของประเทศจนีเพราะเป็นที�ตั 0งของสถานที�
สําคัญทางราชการอกีทั0งเคยมเีหตกุารณ์สําคัญทางการเมอืงในประวัตศิาสตรช์าตจินีเกดิขึ0นและจารกึไวม้ากมาย 
จากนั0นนําทา่นชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตั 0งอยูท่างทศิเหนอืของจตรัุสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวงัหลวงมาตั 0งแต่
สมัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวังตอ้งหา้มยังรูจั้กกันในนาม พพิธิภัณฑพ์ระราชวัง ครอบคลุม
พื0นที� 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้งทั0งหมด 9,999 หอ้ง และมพีระที�นั�ง 75 องค ์หอพระสมดุ หอ้ง
หับตา่งๆอกีมาก รวมทั0งยังมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชื�อมกันโดยตลอด มคีแูละกําแพงที�สงูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ 
ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งประมาณ 14 ปี ตั 0งแต่ พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวังแหง่นี0 เป็นเขตหวง
หา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั 0นสงูยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวังนี0วา่ "พระราชวัง
ตอ้งหา้ม" จักรพรรดจิะทรงประทับอยูใ่นพระราชวังแหง่นี0กั 0นพระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมกํานัล ขันท ีและ
ขา้หลวงรับใชซ้ ึ�งคนเหลา่นี0ตอ้งอาศัยอยูใ่นนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพื�อความสําราญของจักรพรรด ิในวงัจะมวีเิสท 
6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมกํานัล 9,000 นาง ซึ�งมขีันท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคํีาเลา่ลอืกันวา่ 
พระนางซสูไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึ�งเขา้วังแลว้จะ



 

   

 

 

  

  

 

 

ไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย นําทกุทา่นสู ่รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อเป็นของฝากอันลํ0า
คา่แกค่นที�ทา่นรัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ อี0เหอหยวน ตั 0งอยู่ในเขตไห่เตี0ยน ห่างจากตัวเมอืงปักกิ�งไปทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนอื 15 กโิลเมตร พระราชวงันี0มพีื0นที� 1,813 ไร ่สว่นใหญเ่ป็นทะเลสาบคนุหมงิ จากนั0นนําดนิไปถม
เป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา พรอ้มตําหนักนอ้ยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไมก้วา่ 300 แห่ง เดมินั0นเป็นวังหลวง
และสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารต่อเตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัย
พระเจา้คังซถีงึสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นที�
เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงที�ปักกิ�ง ในฤดรูอ้นมาประทับที�พระราชวังฤดรูอ้นแหง่นี0 ซ ึ�ง
เป็นที�ยอมรับกันวา่อุทยานแห่งนี0เป็นอุทยานหลวงที�งดงามที�สดุของจนี จากนั0นนําท่านเดนิทางกลับสูก่รุงปักกิ�ง 
ระหว่างทางนําท่านแวะชม รา้นไข่มุก เลือกซื0อครีมไข่มุกบํารุงผวิ ที�สกัดมาจากไข่มุกนํ0าจืด ที�เพาะเลี0ยงใน
ทะเลสาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนสูกุ ี+มองโก 
หลังอาหารเย็นนําท่านชม กายกรรมปักก ิ�ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและ
ความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดงหลายหลายชดุ แตล่ะการแสดงจะ 
แตกต่างกันไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลทเ์ลยคอืการขับ
มอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คันวนอยูใ่นพื0นที�จํากัดและโวกายกรรมปักกิ�งนั0นยังชื�อเป็นโชวก์ายกรรมที�มชี ื�อกอ้งโลกมาก 
พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที�สาม กาํแพงเมอืงจนีดา่นจหียง่กวน – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระวา่ยนํ +า                   
                    รา้นนวดฝ่าเทา้ - รา้นสมนุไพรเพื�อสขุภาพ(บวัหมิะ) – ถนนคนเดนิหวงัฝจู ิ�ง      
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี หรอืที�ชาวจนีเรยีกวา่ “กําแพหมื�นลี0” 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง 
สัญลักษณ์ทางประวัตศิาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสว่นใหญ่ที�ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึ 0นในสมัย
ราชวงศฉ์ิน ทั 0งนี0เพื�อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรอืซังหนู คําวา่ ซวงหนู ตั 0งแตส่มัยราชวงศโ์จว (ราว 450 ปี
กอ่นครสิตกาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาแหง่ชาตกิรงุปักกิ�ง หรอืที�รูจั้กในนาม “สนามกฬีารงันก” เป็นสนามกฬีาหลักที�ใชใ้น
การแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 สว่นที�เรยีก วา่ "สนามรังนก"นั0น เพราะลักษณะของสนามมกีารออกแบบให ้
ดคูลา้ย "รังนก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จนดคูลา้ยรังนกขนาดใหญ ่จผุูช้มได ้91,000 ที�นั�ง 
โดยเริ�มกอ่สรา้งขึ0นเมื�อเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2547 เสร็จสิ0นพรอ้มเปิดใชง้านเมื�อเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงาน
การออกแบบรว่มกันระหวา่ง Herzog & DeMeuron สถาปนกิชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ ที�ออกแบบรว่มกับ China 
Architecture Design Institute และบรษัิท Arup โดยม ีอา้ย เหวย่ เหวย่ ศลิปินรว่มสมัยชาวจนีเป็นคนใหคํ้าปรกึษา
ในการออกแบบ นําทา่นแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอกีวธิหีนึ�งในการผอ่นคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย บฟุเฟ่ตเ์จงกสีขา่น  
นําท่านเดนํิาเดนิทางสู ่รา้นยาสมนุไพรเพื�อสขุภาพ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืที�รูจั้กกันดใีนชื�อ “บัวหมิะ” สรรพคณุ
เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น  จากนั0นนําทา่นสู ่ถนนหวงัฝู
จ ิ�ง เป็นยา่นการคา้ที�เป็นถนนคนเดนิเพยีงแหง่เดยีวของกรุงปักกิ�ง เป็นศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชั�น
สมัยใหม ่แผงขายอาหารกทานเลน่และรา้นอาหารภัตตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บยีรส์ไตลต์ะวันตก เป็นแหลง่นัดพบ
ของวยัรุน่และแหลง่ที�นักทอ่งเที�ยวตา่งชาตมิักนยิมมาเยอืนของกรงุปักกิ�ง 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที�ส ี�           หอบชูาฟ้าเทยีนถาน – รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - ตลาดรสัเซยี – รา้นปี� เซยีะ 
                    นครเทยีนสนิ – ชมววิแมน่ํ +าไหเหอ และ TIANJIN EYE  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู ่หอบชูาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�โดง่ดัง
ที�สดุแหง่หนึ�งในจนี สรา้งขึ0นมาตั 0งแตส่มัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานที�ซ ึ�งจักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และ
ราชวงศ์ชงิใชเ้ป็นที�บวงสรวงเทพยดา เพื�อขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพ้ืชพันธุ์ธัญญาหารอุดม
สมบรูณ์เป็นประจําทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีื0นที�กวา่ 1,668.75 ไร่ อดุม
ไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แตล่ะตน้มอีายไุมตํ่�ากวา่รอ้ยปี จากนั0นนําทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื�องนอนเพื�อสขุภาพชนดิตา่งๆ  
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเป็ดปกัก ิ�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นชอ้ปปิ0งที� ตลาดรสัเซยี ซึ�งเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย 
อาทกิชุชี� พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือยา่งรองเทา้กฬีาชื�อดังไนกี0 อาดดิาสและแบรนดช์ั 0นนําอื�นๆ จนหลายคนที�บอกวา่
มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซื0อของเลยีนแบบจากที�นี� จากนั0นนําทา่นสู ่ รา้นปี� เซยีะ ส ิ�งศักดิhสทิธิhเกี�ยวกบัโชคลาภเงนิ
ทองของชาวจนี ที�นี�ทา่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะ
สําหรับทา่นที�ทําการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ นําทา่นเดนิทางสู ่นครเทยีนสนิ หรอืเทยีนจนิ “เพชรเม็ดงาม
แหง่อา่วโป๋ไห”่ เทยีนสนิเป็นเมอืงรมิชายฝั�งที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในจนีตอนเหนอื เป็นทา่เรอืทางทะเลขนาดใหญ ่
เต็มไปดว้ยความน่าสนใจทางประวตัศิาสตรท์ี�สามารถเดนิชมไดทั้�วไป ทา่นสามารถพบเห็นอาคารสไตลย์โุรปของ
เทยีนสนิในอดตีเมื�อครั0งยงัเป็นทา่เรอืในสนธสิญัญา ผสมกับสถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ในสมัยราชวงศช์งิ ซึ�ง
สามารถอยูร่ว่มกันไดอ้ยา่งลงตัว นําทา่น ชมววิแมน่ํ +าไหเหอ และ TIANJIN EYE ชงิชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนด์
มารค์แหง่ใหมข่องเมอืงเทยีนจนิ ตั 0งอยูร่มิแมนํ่0าไหเหอ เหนอืสะพานใจกลางเมอืง จดุศนูยก์ลางในการพักผอ่น
หยอ่นใจของชาวนครเทยีนสนิ “เทยีนจนิ อาย” เปิดตัวครั0งแรกในปี 2008 เป็นหนึ�งในสามของชงิชา้สวรรคย์ักษ์แหง่
ประเทศจนี มคีวามสงูถงึ 120 เมตร สรา้งอยูเ่หนอืสะพาน Yougle Bridge ชงิชา้สวรรคใ์ชว้สัดเุป็นเหล็กสขีาวที�ดู
โดดเดน่ในตอนกลางวนั ใหค้วามรูส้กึหรหูราแบบมนิมิอล โดยในตอนกลางคนืจะมกีารประดับประดาไฟรอบชงิชา้ที�
จะสะทอ้นเป็นสสีนัสวา่งกับผนืนํ0าอยา่งสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�หา้ สวนจิ+งหยวน - ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ – ถนนอติาล ี– เทยีนสนิ  
                    กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นยอ้นสูอ่ดตี ณ สวนจิ+งหยวน ซึ�งเป็นวงัเกา่ของฮอ่งเตป้ยู ีหรอื ของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของจนีที�นคร
เทยีนจนิ ซึ�งมอีายกุวา่ 100 ปี เป็นที�ประทับอันมชีื�อเสยีง รวมทั0งสถาปัตยกรรมสไตลจ์นีและยโุรป ซึ�งตอนนี0เป็นหนึ�ง
ในสถานที�มรดกภายใตก้ารคุม้ครองของเมอืงและสถาปัตยกรรม ที�สําคัญทางประวตัศิาสตร ์ภายใตเ้ขตคุม้ครองพเิศษ
ของเทยีนจนิ นําทา่นเดนิสู ่ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ หรอื “กูเ่หวนิฮั�วเจยี” อยูใ่นเขตหนานไค ถนน
กงหนัน เป็นสถานที�แห่งหนึ�งในเทียนจนิที�สรา้งอาคาร บา้นเรือนเลียนแบบในสมัยราชวงศช์งิ กู่เหวนิฮั�วเจีย
เปิดเป็นยา่นการคา้ตั 0งแตปี่ 1986 ถนนสายนี0มรีา้นรวงมากมาย โดยสนิคา้ที�วางจําหน่ายสว่นใหญเ่ป็นประเภทของที�
ระลกึทางวฒันธรรม อาท ิอปุกรณ์การเขยีนอักษรจนี แกะสลักตราประทับ ภาพวาดพูก่ัน สนิคา้หัตกรรมตา่งๆ 
นอกจากจะไดช้อ้ปปิ0งแลว้ที�นี0ยังมขีองกนินานาชนดิใหเ้ลอืกชมิระหวา่งเลอืกซื0อของอกีดว้ย 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นสู ่ ถนนอติาล ี บรรยากาศของถนนสายนี0 ทําใหรู้ส้กึเหมอืนไดไ้ปยนืในถนนสายใดสายหนึ�งของยโุรปจรงิๆ 
ที�นี�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายของยโุรปขนานแทด้ั 0งเดมิ สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง ซึ�งทกุๆวนัที�ถนนสายนี0จะคลาคลํ�าไป
ดว้ยนักทอ่งเที�ยวชาวจนีและชาวตา่งชาต ิ ที�แวะเวยีนมาเยี�ยมชมความงามกันมากมาย เดมิเคยยา่ยนี0เคยเป็นเขต
เชา่ของประเทศอติาล ีมากอ่น ภายหลังไดถ้กูอนุรักษ์และปรับเปลี�ยนเป็นรา้นคา้ตา่งๆแทน  
ใหอ้สิระทา่นไดช้อ้ปปิ0งและทานอาหารกันตามอัธยาศัย 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่
18.15 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOKSCOOT AIRLINE เที�ยวบนิที� XW879 
22.20 น.  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************************************* 
** หากทา่นที�ตอ้งออกตัpวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ที�ทกุครั0งกอ่นทําการออก

ตัpว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ+นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ั+งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ+นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ ***   

 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุํ�ากวา่  

20 ปี 
พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว̀ 

02 – 06 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

05 – 09 เมษายน 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

09 – 13 เมษายน 2562 16,999 19,999 4,500 7,900 

12 – 16 เมษายน 2562 23,999 26,999 5,500 11,900 

14 – 18 เมษายน 2562 21,999 24,999 5,500 11,900 

19 – 23 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

23 – 27 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

26 – 30 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

07 – 11 พฤษภาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

14 – 18 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย.2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

07 – 11 มถินุายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

14 – 18 มถินุายน 2562 14,999 17,999 4,500 7,900 

21 – 25 มถินุายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 



 

   

 

 

  

  

 

 

28 ม.ิย. -02 ก.ค.2562 14,999 17,999 4,500 7,900 

04 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

05 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

14 – 18 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

16 – 20 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

01 – 05 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

02 – 06 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

08 – 12 สงิหาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

09 – 13 สงิหาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

15 – 19 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

16 – 20 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

22 – 26 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

23 – 27 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

29 ส.ค. – 02 ก.ย.2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย.2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

06 – 10 กนัยายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

13 – 17 กนัยายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

20 – 24 กนัยายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค.2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

11 – 15 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

12 – 16 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

15 – 19 ตลุาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 



 

   

 

 

  

  

 

 

17 – 21 ตลุาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

18 – 22 ตลุาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

19 – 23 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

22 – 26 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

23 – 27 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

24 – 28 ตลุาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

25 – 29 ตลุาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื+นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 
หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก , รา้นปี� เซยีะ ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี+แจงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้ง
รบกวนทุกทา่นแวะชม ซื+อหรอืไมซ่ื+อข ึ+นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั+งส ิ+น 
และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก
คณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ+นจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300หยวน/
ทา่น/รา้น 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื0อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื0อ โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวรทั์ 0งส ิ0น แต่เป็นการบอกกล่าว
ลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนี+รวม 
� คา่ตัpวเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิ0น ไมเ่กนิ 20 กก.        
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื0อที�ระบใุนรายการ     
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี+ไมร่วม 
� คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   
     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั0น)   
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี�ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที�ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยว  
     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,800 บาท** 
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 



 

   

 

 

  

  

 

 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั0งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์0นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดังนี0 วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจน

ซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�อง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ
เงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิ
คา่บรกิารดังนี0 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั0งหมดทั0งนี0 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ย

ที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารอง
ที�นั�งตัpวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

2.4 เนื�องจากราคานี0เป็นราคาโปรโมชั�น ตัpวเครื�องบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึ�งเมื�อจองและจ่าย
มัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทั0งส ิ0น และในกรณีที�ออกตัpวเครื�องบนิไปแลว้ หากมกีาร
ยกิเลกิหรอืขอเลื�อนการเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรื�องขอคนืคา่ตัpวหรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ 0งหมดหรอืบางสว่น
ได ้

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื0อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรือค่าบรกิาร
ทั0งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว
และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี0สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั0น 
2. ทัวรน์ี0เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทั0งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่น
หรอืทั0งหมดใหแ้กท่า่น 



 

   

 

 

  

  

 

 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกทา่น
ยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้
ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัpวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั0งนี0 บรษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ0นของนักทอ่งเที�ยวที�
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี0คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั0น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิhในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ0น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัpวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื0อเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั0น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ0นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ0น 

และรวมกันทุกชิ0นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั0น ถา้สิ�งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั0น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั0น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ+นไปบนเครื�องบนิดงันี+ 
      แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึ0นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ0นเครื�องได ้
ไมม่กีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ0นเครื�องไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ0นเครื�องในทกุกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ั+น!! 

• สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
• สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปี 
• รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 
การทาํวซีา่กรุป๊ทอ่งเที�ยวใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยที�ชดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เอกสารที�ใชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ทั0งนี0ข ึ0นอยูก่ับตํารวจตรวจคนเขา้                 
                เมอืงนั�นๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทันหัน 

สําหรับบคุคลที�เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี0 ตั 0งแตว่นัที� 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถยื�นวซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซ ึ�งไดแ้ก ่



 

   

 

 

  

  

 

 

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์
11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.

ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์
 
 

 

 


