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เชียงใหม่บนิตรง ปักกิ่ง ก ำแพงเมืองจีน 5วัน 3 คืน 

เดนิทำง ตุลำคม – พฤศจกิำยน 2562  

 

 

 

 

รำคำเร่ิมต้นเพียง 22,900.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(สนำมบนิเชียงใหม)่ - ปักกิ่ง (สนำมบนิปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)  (CA824 : 23.00-04.30+1) 
วนัท่ี 2. ปักกิ่ง (สนำมบนิปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จตัรัุสเทียนอนัเหมนิ-พระรำชวงักู้กง-หอฟำ้เทียนถำน-กำยกรรมปักกิ่ง 
วนัท่ี 3. วดัลำมะ-ศนูย์วจิยัแพทย์แผนโบรำณ-พระรำชวงัฤดรู้อน-ร้ำนไขม่กุ-ถนนหวงัฟู่ จิง 

วนัท่ี 4. ผำ่นชมและถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสนำมกีฬำรังนก-ศนูย์หยก-ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจวีหยงกวน 

วนัท่ี 5. อิสระช้อปปิง้ตลำดรัสเซีย-ร้ำนชำ-ปักกิ่ง(สนำมบนิปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) -เชียงใหม ่(CA823 17.30-21.50 น.)  
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วันที่ 1 
เชียงใหม่ (สนำมบินเชียงใหม่) - ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอร์ท)  (CA824 : 23.00-04.30+1) 

20.00 น. 
 

คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบนิเชียงใหม่ บริเวณเคำท์เตอร์ สำยกำรบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีจำกทำงบริษัทฯ 
คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแดท่่ำนก่อนออกเดนิทำง 

23.00 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี CA824 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่2 
ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน-
พระรำชวังกู้กง-หอฟ้ำเทียนถำน-กำยกรรมปักกิ่ง  

04.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนำมบินนีไ้ด้เปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพ่ือเปิดให้บริกำร 
ต้อนรับกีฬำโอลมิปิก  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้มำกถึง  55  ล้ำนคนในปี 2015  สนำมบนิมีขนำดใหญ่กว่ำ
แพนตำกอนของ สหรัฐอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนักเดินทำงท่ีเข้ำถึงจิตใจผู้ โดยสำร ด้วยกำร
ออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้ำง ทอดตัวจำกทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพ่ือช่วยลดไอร้อนจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ให้
แสงแดดได้และใช้นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนภำย ในตวัอำคำร น ำท่ำนผำ่นพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมือง  
น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูต่วั เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีช่ือย่อว่ำ จิง นครปักกิ่งเป็นศนูย์กำรเมือง
วฒันธรรม วิทยำศำสตร์ กำรศึกษำและเขตชุมทำงกำรคมนำคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือดงัทัง้ใน
ประเทศจีนและในโลก ปัจจบุนัปักกิ่งเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกับ
มณฑล หลงัจำกปักกิ่งได้รับกำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80
ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักกิ่งได้พฒันำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเช่ือ มีกำรเปล่ียนแปลงจำกหน้ำมือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันีปั้กกิ่ง
มีถนนท่ีสลบักนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พียงแตรั่กษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองท่ีทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่
ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติ่มซ ำ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตรัุสท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตรัุสเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุง

ปักกิ่ง ควำมยำวตัง้แตท่ิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440 ,000 ตำรำง
เมตร สำมำรถจปุระชำกรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจัตรัุสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตรัุสใจกลำงเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
ล้อมรอบด้วยสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมส ำคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมนิท่ีตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจัตรัุส ธงแดงดำว 5 
ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัรัุส อนสุำวรีย์วีรชนใจกลำงจัตรัุส มหำศำลำประชำคมด้ำนทิศตะวันตกของ
จตัรัุส ตลอดจน พพิธิภณัฑ์กำรปฏิวตัแิห่งชำตแิละพพิธิภณัฑ์ประวตัิศำสตร์ชำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก  นอกจำกนีท้ำงด้ำน
ทิศใต้ยงัมีหอร ำลกึท่ำนประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมนิหรือเฉียนเหมนิ 
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 ท่ำนเดินสู่ พระรำชวังกู้กง สร้ำงขึน้ในสมยัจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้ำนและชีวิตของจักรพรรดิใน
รำชวงศ์หมงิและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระรำชวงัเก่ำแก่ท่ีมีประวตัิศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กู้
กง’ หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัต้องห้ำม’ เหตท่ีุเรียกพระรำชวงั
ต้องห้ำมเน่ืองมำจำกชำวจีนถือคตใินกำรสร้ำงวงัว่ำ จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรค์
จึงต้องเป็น ‘ท่ีต้องห้ำม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ำ้เข้ำไปได้ 

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หอฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยู่ทำงทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกต้ำร์เป็นสถำนซึ่งจกัรพรรดิแห่ง
รำชวงศ์หมิง และรำชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำในระยะย่ำงเข้ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ำยตำมจันทรคติทุกปีพระ
จกัรพรรดจิะเสดจ็ไปประกอบพระรำชพธีิบวงสรวงท่ีนัน่เพ่ือให้กำรเก็บเก่ียวได้ผลอุดมประกอบด้วยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น
ต ำหนกัหวงฉงอ่ีและลำนหยวนชิว เป็นต้น     

 

 
 น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชว์กำยกรรมท่ีตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กำยกรรมปักกิ่งเป็นกำรแสดง

ผสมผสำน ทัง้หวำดเสียวและต่ืนเต้น หลำกหลำยชุดกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ 
ด้ำน เช่น โชว์หมนุจำน โชว์ควงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู แตไ่ฮไลน์คือกำรขบัมอเตอร์ไซค์มำกกวำ่ 4 คนั ในลกูโลก
ด้วยควำมเร็วในพืน้ท่ีจ ำกดัท่ำนไมค่วรพลำดชมกำยกรรมปักกิ่งท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร   
ที่พัก โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที่ 3 
วัดลำมะ-ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบรำณ-พระรำชวังฤดูร้อน-ร้ำนไข่มุก-
ถนนหวังฟู่จงิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
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น ำท่ำนชม วัดลำมะยงเหอกง สถำนท่ีมีควำมวจิิตรและได้รับกำรบูรณะอย่ำงยอดเย่ียมท่ีสดุในปักกิ่ง  สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ.
1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต ำหนกัท่ีประทบัของจกัรพรรดหิย่งเจิน้ หรือองค์ชำยส่ีผู้เป็นพระรำชบิดำของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่ง
รำชวงศ์ชิง ตอ่มำตัง้แตช่่วงกลำงศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมำ ท่ีน่ีได้กลำยป็นศนูย์กลำงของศำสนำพทุธนิกำยมหำยำน และ
ศิลปะแบบธิเบต นมสักำรพระศรีอำรยเมตไตรท่ีงดงำมและสงูถึง 23 เมตร โดยเช่ือกันว่ำเป็นงำนแกะสลกัจำกไม้จันทน์
เพียงชิน้เดียว ซึ่งประดิษฐำนอยู่ภำยในศำลำหม่ืนสขุว่ำนฟู่ เก๋อน ำท่ำนสู่  ศนูย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณฟังเร่ืองรำว
เก่ียวกับกำรแพทย์โบรำณตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน กำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรจีนท่ีมีมำนำนนับพันปี พร้อมรับฟังกำร
วนิิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้เช่ียวชำญ 
หมำยเหตุ : ขอควำมร่วมมือ...ทุกท่ำนกรุณำแช่เท้ำ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรแช่) 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนชม พระรำชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน” ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองด้ำนทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระ

รำชอทุยำนท่ีมีทศันียภำพท่ีสวยงำมมำกแห่งหนึ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 290 เฮกต้ำร์ ประกอบด้วยเนือ้ท่ีท่ีเป็นน ำ้ 3 ส่วน เนือ้ท่ีท่ี
เป็นดนิ 1 สว่น ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน” และทะเลสำบ “คนุหมิงหู” บนเขำว่ำนโซ่วซำนได้สร้ำงวิหำร 
ต ำหนกั พลบัพลำ และเก๋งจีนอนังดงำมไว้หลำยรูปหลำยแบบตัง้อยู่ลดหลัน่รับกันกับภูมิภำพ ท่ีเชิงเขำมีระเบียงทำงเดินท่ี
มีระยะทำงไกลถึง 728เมตร ลดัเลำะไปตำมริมทะเลสำบคนุหมิง ในทะเลสำบคนุหมิงมีเกำะเล็กๆ เกำะหนึ่ง มีสะพำน 17 
โค้งอนัสวยงำมเช่ือมติดกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยำนจัดไว้ได้สดัส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะใน
กำรสร้ำงอทุยำนของจีน น ำท่ำนได้เลือกซือ้ผลติภณัฑ์จำก ไขม่กุ ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจำกไข่มกุ ครีม
ไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นต้น 

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร (เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
 น ำท่ำนสู ่ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศนูย์กลำงส ำหรับกำรช้อปปิง้ท่ีคกึคกัมำกท่ีสดุของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทัง้ห้ำงสรรพสินค้ำ

ช่ือดงัตำ่งๆ และร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรศนูย์กลำงควำมบนัเทิงมำกมำยท่ีจะสร้ำงสีสนัให้กบัผู้ ท่ีมำจับจ่ำยบนถนนคนเดินแห่งนี ้
เชิญท่ำนอิสระช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั 

ที่พัก โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที่ 4 
ผ่ำนชมและถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสนำมกีฬำรังนก-ศูนย์หยก-ก ำแพงเมืองจีน
ด่ำนจวีหยงกวน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก   
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 น ำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลิมปิกรังนก สนำมกีฬำโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถำปนิกชำว
สวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยำยำมให้เอือ้อ ำนวยต่อ
สิง่แวดล้อม ในสนำมจไุด้ 91,000 ท่ีนัง่ ใช้จดัพธีิเปิด-ปิดกำรแขง่ขนัโอลมิปิก 2008 มีลกัษณะภำยนอกคล้ำยกับ “รังนก” ท่ี
มีโครงตำขำ่ยเหลก็เหมือนกิ่งไม้เพดำนและผนังอำคำรท่ีท ำด้วยวสัดโุปร่งใส อัฒจันทร์มีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดงดคูล้ำย
กบัพระรำชวงัต้องห้ำมของจีน ซึ่งให้กลิน่อำยงดงำมแบบตะวนัออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สร้ำง
ขึน้เหนือจินตนำกำรคล้ำย “ก้อนน ำ้ส่ีเหล่ียมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดเุทฟลอนท ำเป็น
โครงร่ำง เน้นใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือให้ดเูหมือนน ำ้ท่ีสดุและใช้เทคโนโลยีจำกงำนวิจัยของนักฟิสิกส์จำก Dublin’s 
Trinity College ท่ีท ำให้ก ำแพงอำคำรดเูหมือนฟองน ำ้ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถต้ำนทำนแรงสัน่สะเทือนจำก
แผน่ดนิไหวได้ 
จำกนัน้แวะชม ร้ำนหยก ท่ีมีคณุภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน เป็นก ำแพงท่ีมีปอ้มคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบรำณสร้ำงในสมยัพระ

เจ้ำจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก ำแพงส่วนใหญ่ท่ีปรำกฏในปัจจุบนัสร้ำงขึน้ในสมยัรำชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันกำรรุกรำน
จำกพวกมองโกล และพวกเติร์กหลังจำกนัน้ยังมีกำรสร้ำงก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ด้วยกันแต่  ภำยหลงัก็มีเผ่ำเร่ร่อนจำก
มองโกเลียและแมนจเูรียสำมำรถบกุฝ่ำก ำแพงเมืองจีนได้ส ำเร็จมีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุกลำงด้วย เช่ือกนัวำ่ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนได้ 

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (เมนูพเิศษ ป้ิงย่ำง BBQ) 
ที่พัก โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที่ 5 
อิสระช้อปป้ิงตลำดรัสเซีย-ร้ำนชำ-ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอล 
แอร์พอร์ท) – เชียงใหม่(CA823/17.30 – 21.50) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนสู่ ตลำดรัสเซีย ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิง้สินค้ำต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกระเป๋ำ เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ และอ่ืนๆ อีก

มำกมำย ตำมอธัยำศยั 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร   (เมนูพเิศษ  สุกีม้องโกล) 
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 น ำท่ำนแวะ ชมิชำ สนิค้ำขึน้ช่ือของเมืองจีน สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิ 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนสู ่สนำมบนิปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 

17.30 น. ออกเดนิทำงสู ่เชียงใหม่ โดยเท่ียวบนิท่ี  CA823 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.50 น. เดนิทำงถึงสนำมบนิ สนำมบนิเชียงใหม่ โดยสวสัดภิำพ 

 

เชียงใหม่บินตรง ปักกิ่ง ก ำแพงเสียดฟ้ำ วังต้องห้ำม 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินแอร์ไชน่ำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเด่ียว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 23-27 ต.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,800.- 11,000.- 
วนัท่ี 16-20 พ.ย.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,800.- 11,000.- 
รำคำเดก็ทำรก(อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทำงกลับ) ท่ำนละ 6,900.- รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่ำจีน) 

 

รำคำ ไม่รวมค่ำวีซ่ำแบบเดี่ยว ท่ำนละ 1,000 บำท  
(ส ำหรับลูกค้ำที่มีทะเบียนบ้ำนอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภำคเหนือเท่ำนัน้ 

กรณีลูกค้ำ ที่ไม่ได้อยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภำคเหนือ เก็บเพิ่มท่ำนล่ะ 750 บำท) 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 80 หยวน/ท่ำน/ทริป 

 
อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลกิกำรเดนิทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

เช็คข้อมลูควำมถกูต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลำนัดหมำยทัวร์ หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำง
บริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทำง 
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4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทำง 15 วนั เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่กำรคืนเงินมดัจ ำ หรือคำ่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำร
เหมำจ่ำยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได้           
1. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนออกเดนิทำง (ไมมี่หวัหน้ำทวัร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดนิทำง (มีหวัหน้ำหวัหน้ำทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำน ไมอ่อกเดนิทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองท่ำนตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
4.  คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้ มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้ำท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัที่มีอำยมุำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัที่มีอำยนุ้อยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแห่ง + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดนิทำง 
2. คำ่ธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนวีซ่ำแบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร (1,000 บำท) 
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          (ย่ืนวีซ่ำจีนท่ีเชียงใหม)่ ผู้ ย่ืนค ำขอวีซ่ำจะต้องมีภมูลิ ำเนำในทะเบียนบ้ำนดงัต่อไปนี ้             1. เชียงใหม่ 
2. เชียงรำย 3. น่ำน 4. พะเยำ 5. แพร่ 6.ล ำปำง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล ำพูน9. อุตรดติถ์ 10. ตำก 11.
พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลูกค้ำท่ีไม่ได้มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดภำคเหนือ ต้องย่ืนวีซ่ำจีนท่ีกรุงเทพฯ 
คำ่ใช้จ่ำยเพิม่ 750 บำทจำกรำคำทวัร์ และไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เอกสำร)  

3. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีท่ีน ำ้หนกัเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบนิก ำหนด 23 กิโลกรัม/ท่ำน ส่วนเกินน ำ้หนักตำมสำย
กำรบนิก ำหนด 

4. คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองดื่ม , ค่ำอำหำรท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด

ฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนตำ่งชำตหิรือคนตำ่งด้ำว 
8. คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 80 หยวน /ท่ำน/ทริป 

       หวัหน้ำทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพนิิจและควำมพงึพอใจในกำรบริกำรของท่ำน 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ เหตกุำรณ์ไม่สงบ

ทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบตัิเหต,ุ ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำย
หรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ช้ำ เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หำกท่ำนยกเลกิก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คำ่บริกำรท่ีท่ำนได้ช ำระไว้แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเน่ืองมำจำกมีสิ่งผิด
กฎหมำย หรือเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูต้อง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม 

6. รำคำนีค้ดิตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
รำคำตัว๋เคร่ืองบนิตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปล่ียนแปลง กำร
บริกำรจำกสำยกำรบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีให้บริกำร บริษัทฯจะด ำเนินโดยสดุควำมสำมำรถท่ี
จะจดับริกำรทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส ำหรับคำ่บริกำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจำก
มีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 
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9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเท่ียว
สถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิกำรจดัหำนีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  

10. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทำงบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อม
คณะถือวำ่ท่ำนสละสทิธ์ิ ไมอ่ำจเรียกร้องคำ่บริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทำงบริษัท
จะเรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้ำน 

 

ส ำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์ต้องกำรขอยื่นวีซ่ำเดี่ยว(เชียงใหม่) 
เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ที่ถือพำสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่ำเด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คำ่บริกำรดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,000 บำท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท ำกำร 1,800 บำท  
**กรณีย่ืนวีซ่ำเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคำ่บริกำรดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,750 บำท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท ำกำร 2,875 บำท 
1. หนงัสือเดนิทำงท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรุด 
2. หนงัสือเดนิทำงต้องมีหน้ำวำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเตม็   
 รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพวิเตอร์  
 - ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเดด็ขำด เช่น เสือ้สีขำว ชุดนักศกึษำ หรือชุดข้ำรำชกำร 
 - ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้ำตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2 ข้ำง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทำงตำ่งด้ำว จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่ำนัน้ก่อน

กำรสง่เอกสำรย่ืนวีซ่ำ 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้เดนิทำง 
5. เอกสำรท่ีให้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ กรุณำกรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส ำเนำสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทำงพร้อมกบับดิำ มำรดำ ต้องแนบหนงัสืออนญุำตให้เดนิทำง 
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 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถำนท่ีศกึษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท ำงำน ญำติท่ีติดต่อได้
ในกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน ท่ีท ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้
วำ่ให้ข้อมลูเท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ (สถำนทตูมีกำรโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอย่ำงต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ำก่อนย่ืนวีซ่ำ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่ำงน้อย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดนิทำง) 

8. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสทิธ์ิของสถำนทตู และบำงครัง้บริษัททวัร์ไมท่รำบลว่งหน้ำ   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำรท ำวีซ่ำท่ำน
จะต้องรับผดิชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำรยกเว้นวีซ่ำใน
รำยละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
 - หำกไมไ่ด้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดนิทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงด้ำว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจำกผู้เดนิทำงจะต้องไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพิม่ 5,210 บำท  
2.  หนงัสือเดนิทำงของคนตำ่งชำตอ่ืินๆ จ่ำยเพิม่  1,750 บำท 

ยกเว้น แคนำดำ บรำซิล และอำร์เจนตนิ่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรท่ีต้องเตรียม   
1.พำสปอร์ต ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน ต้องมีหน้ำวำ่ง ส ำหรับประทับตรำวีซ่ำ และตรำเข้ำ-ออก
อย่ำงน้อย 2 หน้ำเตม็   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพวิเตอร์  
- ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเดด็ขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุข้ำรำชกำร 
- ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้ำตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2ข้ำง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือวำ่จ้ำงในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
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6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรำประทับร้ำนท่ี
แปล 

 
สถำนฑูตจีนอำจปฏเิสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรือแตง่หน้ำทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไว้เกินกวำ่ 6 เดือนมำใช้ 
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีววิด้ำนหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้ำง มำตดัใช้เพ่ือย่ืนท ำวีซ่ำ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จำกคอมพวิเตอร์ 
 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ  
ย่ืนวีซ่ำดว่น 2 วนั เสียคำ่ใช้จ่ำยเพิม่ท่ำนละ  1,125 บำท  
 
[ต่ำงชำตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้] 

 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทตูจีนอำจเปล่ียนกฎเกณฑ์กำรยื่นวีซ่ำโดย
ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกท่ีมีกำรปรับรำคำสงูขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง 
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**สถำนทตูจีนมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบคุวำมสมัพนัธ์ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกข้อมลูตำมควำมเป็นจริง 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด) 


