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ก าแพงเมืองจีน(นั่งกระเชา้)ดา่นซือหม่าไถ | เมืองโบราณกู่เป่ย  | พระราชวงักูก้ง | พระราชวงัฤดรูอ้น  

หอฟา้เทียนถาน | วดัเจา้แม่กวนอิมกู่ถ่า | เป็ดปักก่ิงโต๊ะละ 2 ตวั | สกีุม้องโกล | บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งเจงกิสขา่น  

 
 

  

 

 

 

 

  

เชียงใหม่บินตรง ปักกิ่ง เมืองโบราณกู่เป่ย กระเช้าซือหม่าไถ 5 วนั 3 คืน 

เดนิทาง 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 
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ราคาเพียง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ - ปักกิ่ง(สนามบนิปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์) (CA824 : 23.00-04.30+1) 
วนัท่ี 2. ปักกิ่ง(สนามบนิปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์) - ก าแพงเมืองจีนดา่นซือหมา่ไถ (นั่งกระเชา้)-เมืองโบราณกู่เป่ย 
วนัท่ี 3. ศนูยบ์วัหิมะ - พระราชวงัฤดรูอ้น - รา้นหยก - BEIJING ART FUN ถนนหวงัฝู่ จิ่ง     
วนัท่ี 4. จตรุสัเทียนอนัเหมนิ - พระราชวงักูก้ง - รา้นยางพารา - หอฟา้เทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง  
วนัท่ี 5. วดัเจา้แมก่วนอิมกู่ถ่า - รา้นผ่ีเซี๊ยะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - เชียงใหม(่สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอรพ์อรท์) - เชียงใหม่(CA823 17.30-
21.50 น.) 
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วันที ่1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์) (CA824 : 23.00-04.30+1) 

20.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิเชยีงใหม่ บรเิวณเคาทเ์ตอร ์ สายการบินแอรไ์ชน่า โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวกแดท่่านก่อนออกเดนิทาง 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี CA824 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที2่ 
ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์) - ก าแพงเมืองจนีด่านซือหม่า
ไถ (น่ังกระเช้า)-เมืองโบราณกู่เป่ย 

04.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์ กรุงปักกิ่ง สนามบนินีไ้ดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม ่เพ่ือเปิดใหบ้รกิาร ตอ้นรบั
กีฬาโอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอ
นของ สหรฐัอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางท่ีเขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบให้
แบง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตวัอาคาร น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติม่ซ า 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหม่ีหยุน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) อ  าเภอม่ีหยุนเป็นเมืองโบราณ มีประวัติศาสตรอ์ัน

ยาวนานไปประมาณ 10 ลา้นปี ท่ีผา่นมาบรรพบรุุษสรา้งเมืองในแผน่ดนินี ้พืน้ท่ี Miyun เป็นเนินเขาท่ีเงียบสงบ 
น าท่านเท่ียว ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย ์ซึ่งตัง้อยู่ในอ าเภอม่ีหยนุ อยู่ใตก้  าแพงเมืองจีนโบราณ มีประวตัิยาวนานถึง 4100 กว่าปี  
ซึ่งเป็นก าแพงเมืองจีนโบราณสว่นหนึ่งท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของจีน ใตเ้ชิงเขาท่ีตัง้ดา่นซือหมา่ไถ มีบอ่น า้พ ุ2 แห่ง ซึ่งแห่งหนึ่งเป็นน า้พุ
รอ้น และอีกแห่งหนึ่งเป็นน า้พเุย็น และน า้พทุัง้สองแห่งไหลมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบยวนหยางหู การสรา้งเมืองริมน า้นี ้
แห่งนีจ้ึงใช้ธารน ้าท่ีไหลจากทะเลสาบเป็นหลัก ให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารท่ีเลียนแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มงิและชิง ตลอดจนโซนจดัแสดงวฒันธรรมดัง้เดมิท่ีจดัแสดงไดอ้ย่างลงตวั 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเท่ียวชม ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (โดยสารกระเช้า Cable Carไป-กลับ) ก าแพงเมืองจีนด่านนีเ้ป็นด่านท่ีมี
ช่ือเสียงมาก ไดช่ื้อว่าเป็นสุดยอดแห่งก าแพงเมืองจีน เน่ืองจากเป็นก าแพงเมืองจีนท่ียังคงสภาพเดิมของสมยัราชวงศห์มิ
งเพียงแห่งเดียวของจีนท่ียงัไมผ่า่นการบรูณะซ่อมแซม อีกทัง้ยงัตัง้อยู่บนภมูปิระเทศท่ีเป็นผาสงูชนั ท าใหท้ิวทัศนส์วยงามมาก  
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ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสรา้งตามสันเขาท่ีสูงชัน เล่ืองช่ือเพราะความโดดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีป้อมปราการตัง้
ตระหง่านอยู่สองฟากของไหลเ่ขา ปอ้มปราการเหลา่นีเ้รียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก และมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป แต่ละป้อมมี
ระยะห่างเพียงประมาณ 140 ม. สวยงามอลงัการ ประกอบกบัขนุเขาท่ีสงูตระหง่าน ท าใหด้า่น ซือหมา่ไถเป็นก าแพงเมืองจีนท่ี
งดงามยิ่งนกั   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือย่อว่า จิง นครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง

วฒันธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือดงัทัง้ในประเทศ
จีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่ง ของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล 
หลงัจากปักกิ่งไดร้บัการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษท่ี 
20 เมืองปักกิ่งไดพ้ัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กกิ่งมีถนนท่ี
สลบักนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พียงแตร่กัษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่3 
ศูนยบั์วหิมะ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - BEIJING ART FUN ถนน
หวังฝู่จิง่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

ท่านเขา้ฟังบรรยาย ยาบัวหมิะ ท่ีสรรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น า้รอ้นลวก เป็นท่ีพสิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลาย ๆ เหตกุารณ์
ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้  
น าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน  ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระราช
อทุยานท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 290 เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนือ้ท่ีท่ีเป็นน า้ 3 ส่วน เนือ้ท่ีท่ีเป็นดิน 
1 ส่วน ประกอบดว้ยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และทะเลสาบ “คนุหมิงหู” บนเขาว่านโซ่วซานไดส้รา้งวิหาร ต  าหนัก 
พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ท่ีเชิงเขามีระเบียงทางเดินท่ีมีระยะ
ทางไกลถึง 728เมตร ลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคนุหมิง ในทะเลสาบคนุหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โคง้อัน
สวยงามเช่ือมติดกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยานจัดไวไ้ดส้ัดส่วนงดงามตระการตา ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะในการสรา้ง
อทุยานของจีน น าท่านไดเ้ลือกซือ้ผลิตภัณฑจ์าก ไข่มกุ ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดบัจากไข่มกุ ครีมไข่มกุ ผง
ไขม่กุ เป็นตน้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคล
ท่ีมีช่ือเสียง จากนัน้น าท่านสู่ย่าน  ART BEIJING FUN  มีพืน้ท่ีโดยรวม 146000 ตร. ย่านนีส้รา้งตามโครงการเมืองสถานท่ี
ส  าคญัทางวฒันธรรมใหม่และสรา้งเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบจีน”ส าหรับการปฏิบตัิการฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยังมี
แนะน าแบรนดข์องนานาชาตแิบรนดข์องแฟชั่นและแบรนดจี์นทนัสมยัอย่างรา้นหนังศือPageOneรา้นอาหาร Pinvita โรงแรม 
MUJI HOTEL และน าท่านแวะชม รา้นกาแฟ STARBUCK Reserve Tevana 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
 

 
 น าท่านสู ่ถนนหวังฝูจิง่ ซึ่งเป็นศนูยก์ลางส าหรบัการชอ้ปปิง้ท่ีคกึคกัมากท่ีสดุของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทัง้หา้งสรรพสินคา้ช่ือ

ดงัตา่งๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลางความบนัเทิงมากมายท่ีจะสรา้งสีสนัใหก้ับผูท่ี้มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญ
ท่านอิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 

ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 
จตุรัสเทยีนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านยางพารา - หอฟ้าเทียนถาน 
- กายกรรมปักกิ่ง    
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น าท่านเดนิทางสู ่จัตุรัสเทยีนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตรุสัเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรุสัเทียนอันเหมินนับเป็นจัตรุสัใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมนิท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตัรุสั อนสุาวรียวี์รชนใจกลางจตัรุสั มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวันตกของจัตรุสั ตลอดจน 
พพิธิภณัฑก์ารปฏิวตัแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวตัิศาสตรช์าติจีนทางฝ่ังตะวนัออก  นอกจากนีท้างดา้นทิศใตย้ังมีหอร  าลึก
ท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิหรือเฉียนเหมนิ 

 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวังกู้กง สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทัง้บา้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

ราชวงศห์มงิและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดมิ มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตท่ีุเรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม
เน่ืองมาจากชาวจีนถือคตใินการสรา้งวงัวา่ จกัรพรรดเิปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ท่ี
ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เขา้ไปได ้

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ บุฟเฟตป้ิ์งย่างเจงกิสข่าน ) 

 น าท่านเขา้ชมศนูยส์นิคา้ ผลิตภัณฑจ์ากยางพารา เป็นในลกัษณะสนิคา้ท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคา้เพือสขุภาพ
พรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภณัฑ ์
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 น าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องกรุงปักกิ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกตา้รเ์ป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดหูนาวถึงเดือนอา้ยตามจันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิ
จะเสดจ็ไปประกอบพระราชพธีิบวงสรวงท่ีนั่นเพ่ือใหก้ารเก็บเก่ียวไดผ้ลอดุมประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้นต าหนักหวงฉง
อ่ีและลานหยวนชิว เป็นตน้     

 

 
 น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชวก์ายกรรมท่ีตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดง

ผสมผสาน ทัง้หวาดเสียวและต่ืนเตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกตา่งกนัไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น 
เช่น โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสงู แต่ไฮไลนค์ือการขบัมอเตอรไ์ซคม์ากกว่า 4 คนั ในลกูโลกดว้ย
ความเรว็ในพืน้ท่ีจ  ากดัท่านไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักกิ่งท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่5 
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า-ร้านผ่ีเซี๊ยะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง -เชียงใหม่ 
(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์) -เชียงใหม่ (CA823:17.30-21.50 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านนมสัการ องคเ์จ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจา้แม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจง้ อยู่ภายในสวนกู๋ถ่ากงหยวนหรือ

สวนวดัเก่า อดีตพืน้ท่ีภายในสวนแห่งนีเ้คยเป็นวดัเก่าสมยัราชวงศห์มิง จากหลกัฐานท่ีบนัทึกไวร้าวๆ  เม่ือปี ค.ศ. 1545 หรือ
เม่ือ 470 กวา่ปีก่อน สว่นองคพ์ระแมก่วนอิมประดษิฐานเม่ือ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2552  ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง รวม 3 ,000 
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ลา้นหยวน บนเนือ้ท่ี 836 ไร ่ภายในอทุยานมี เจดียแ์ปดเหล่ียมเกา้ชัน้ ฐานสรา้งในปีหมงิเจียจิง้ 1538 ก่อตัง้ขึน้ในราชวงศห์มิง 
(เพ่ือบชูาพระวญิญาณของผูเ้สียชีวิต) ดา้นหนา้ของเจดียเ์รียกว่าวดัส่งเสริมดวงชะตาชีวิต ปลายราชวงศห์มิงและไดร้บัการ
สรา้งใหมจ่วบจนปัจจบุนั น าท่านแวะศูนยผ์ีเซี๊ยะ  เครื่องรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพเิศษ  สุกีม้องโกล) 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนเนม และสินคา้COPY ย่ีหอ้ดงัมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนิปักกิ่ง แคปิตอล แอรพ์อรท์ 
17.30 น. ออกเดนิทางสู ่เชยีงใหม่ โดยเท่ียวบนิท่ี  CA823 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
21.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิเชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพ 

 

เชียงใหม่ ปักก่ิง เมืองโบราณกู๋เป่ย กระเช้าซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 29 ธ.ค.-02 ม.ค.63 24,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 9,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาจนี) 

 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ทา่นละ 1,650 บาท  
(ส าหรับลูกค้าทีม่ทีะเบยีนบ้านอยู่ในพืน้ที ่12 จังหวัดภาคเหนือเทา่น้ัน 

กรณีลูกค้า ทีไ่ม่ได้อยู่ในพืน้ที ่12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิม่ทา่นล่ะ 750 บาท) 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทริป 
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อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
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6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วนัท าการ (1,650บาท) 

          (ย่ืนวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม)่ ผูย่ื้นค  าขอวีซ่าจะตอ้งมีภมูลิ  าเนาในทะเบียนบา้นดงัตอ่ไปนี ้ 
1. เชยีงใหม่ 2. เชยีงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน9. อุตรดติถ ์
10. ตาก 11.พษิณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลกูคา้ท่ีไมไ่ดมี้ภมูลิ  าเนาอยู่ในจงัหวดัภาคเหนือ ตอ้งย่ืนวีซ่าจีนท่ี
กรุงเทพฯ คา่ใชจ้่ายเพิม่ 750 บาทจากราคาทวัร ์และไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 23 กิโลกรมั/ท่าน ส่วนเกินน า้หนักตามสาย
การบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

       หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิิจและความพงึพอใจในการบรกิารของท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สทิธิใ์นการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัท
จะเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/รา้น 

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คา่บรกิารดงันี ้** 

- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  

- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
**กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บรกิารดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,750 บาท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,875 บาท 
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้สีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
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 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ีติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์
อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออก
อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
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2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทับรา้นท่ี

แปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


