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ราคาเร่ิมต้นเพียง 16,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(สนามบนิเชียงใหม)่ – คนุหมงิ (สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) – ปักกิ่ง (สนามบนิปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) (MU2570: 16.20-23.35) 
วนัท่ี 2. ปักกิ่ง – จตรัุสเทียนอนัเหมนิ –  พระราชวงักู้กง – พระราชวงัฤดรู้อน – ถนนเฉียนเหมนิ – กายกรรมปักกิ่ง 
วนัท่ี 3. ศนูย์หยก – ก าแพงเมืองจีนดา่นจีหยงกวน – สวนผลไม้ตามฤดกูาล – ศนูย์บวัหิมะ – ถ่ายรูปด้านลา่งหอคอยโอลมิปิคทาวเวอร์     
วนัท่ี 4. หอฟา้เทียนถาน – ศนูย์ยางพารา – วดัเจ้าแมก่วนอิมกู๋ถ่า – ศนูย์ผีเซ๊ียะ – ย่านซานหล่ีถนุ  
วนัท่ี 5. ปักกิ่ง (สนามบนิปักกิ่งแคปปิตอลแอร์พอร์ท) – คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) – เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ (MU2569/09.55-15.20 น.) 
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วันที่ 1 
เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) – คุนหมิง (สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – 
ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) (MU2570: 16.20-23.35) 

13.30 น. 
 

คณะพร้อมกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ บริเวณเคาท์เตอร์  สายการบินไชน่าอิสเทิร์น โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอย
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแดท่่านก่อนออกเดนิทาง 

16.20  น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี MU2570  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ : เคร่ืองบนิแวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่สนามบนิคุนหมิง ประมาณ 1 ช่ัวโมง  จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมืองปักกิ่ง 

23.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนามบนินีไ้ด้เปิดสว่นขยายแห่งใหม ่เพ่ือเปิดให้บริการ ต้อนรับ
กีฬาโอลมิปิก 2008 คาดวา่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอ
นของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางท่ีเข้าถึงจิตใจผู้ โดยสาร ด้วยการออกแบบให้
แบง่เป็น 2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตวัอาคาร น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
ท่ีพกั  

ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่2 
ปักกิ่ง – จตุรัสเทียนอันเหมิน –  พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – 
ถนนเฉียนเหมิน – กายกรรมปักกิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรัุสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตรัุสเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรัุสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตรัุสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมนิท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตัรัุส อนสุาวรีย์วีรชนใจกลางจตัรัุส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตรัุส ตลอดจน 
พพิธิภณัฑ์การปฏิวตัแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก  นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยังมีหอร าลึก
ท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิหรือเฉียนเหมนิ 

 

 
  



3 เชียงใหม่เชียงใหมบ่ินตรง ปักกิง่ พระราชวงัต้องห้าม ถนนเฉียนเหมิน 5 วนั 4 คืน  โดย สายการบินไชน่าอิสเทิร์น                      [GQ1CNXPEK-MU001]                          

 

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวังกู้กง สร้างขึน้ในสมยัจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้านและชีวิตของจักรพรรดิใน
ราชวงศ์หมงิและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง
หมายถึงพระราชวงัเดมิ มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตท่ีุเรียกพระราชวงัต้องห้าม
เน่ืองมาจากชาวจีนถือคตใินการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดเิปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ี
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เข้าไปได้ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน”  ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระราช
อทุยานท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนือ้ท่ีท่ีเป็นน า้ 3 ส่วน เนือ้ท่ีท่ีเป็นดิน 
1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และทะเลสาบ “คนุหมิงหู” บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ต าหนัก 
พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ท่ีเชิงเขามีระเบียงทางเดินท่ีมีระยะ
ทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคนุหมิง ในทะเลสาบคนุหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โ ค้งอัน
สวยงามเช่ือมติดกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะในการสร้าง
อทุยานของจีน   

 

 
 น าท่านสู ่ถนนเฉียนเหมิน  (Qianmen Street)  เป็นถนนสายวฒันธรรมซึ่งเป็นท่ีรู้จกักนัดีในกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนกรุง

ปักกิ่ง ถนนสายนีต้ัง้อยู่  ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจตรัุสเทียนอันเหมิน มีประวตัิความเป็นมากกว่า 600 ปี  มีซุ้มประตไูม้
ห้าช่องขนาดใหญ่ศลิปะสมยัราชวงศ์ชิง ตัง้อยู่ด้านหน้า ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเส้นตรงยาวท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร 
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และช้อปปิง้แบรนด์เนมมากมาย และ ไม่มีรถราให้ต้องหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงาม และอีก
หนึ่งไฮไลท์ส าหรับท่ีน่ีคือ ร้านกาแฟ STARBUCKS สไตล์จีนท่ีสวยท่ีสดุ มีลักษณะเป็นตึก 3 ชัน้ทรงโบราณแบบจีนสมัย
ราชวงศ์ชิง หน้าต่างไม้กรอบสีแดงตดักับผนังสีเขียว เสริมความสวยด้วยหลงัคามงุกระเบือ้งจีนโบราณตามลกัษณะอาคาร
ดัง้เดมิบนถนนสายประวตัศิาสตร์นี ้การตกแตง่ภายในทัง้ 3 ชัน้เป็นแบบเคร่งขรึมอบอุ่นตามสไตล์สตาร์บคัส์ ใช้สีด า สีน า้ตาล
เป็นหลกั เฟอร์นิเจอร์ท่ีเลือกใช้มีทัง้เฟอร์นิเจอร์แบบจีน เช่น เก้าอีท้รงหมวกขนุนางสีด า โต๊ะท่ีมีรายละเอียดลวดลายจีน เคาร์
เตอร์ self service ก็ใช้เป็นตู้บานเปิดแบบจีน แตก่็ไมท่ิง้ความสบายน่านัง่ด้วยโซฟาหนงัหนานุ่มสีด าในหลายจดุผสมผสานกัน
ไป ท าให้สาขานีเ้ป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียวท่ีต้องแวะมาเช็คอินสกัครัง้เม่ือมาถึงปักกิ่ง 

 
 น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ ง การแสดงโชว์กายกรรมท่ีตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดง

ผสมผสาน ทัง้หวาดเสียวและต่ืนเต้น หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกตา่งกนัไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน 
เช่น โชว์หมนุจาน โชว์ควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสงู แต่ไฮไลน์คือการขบัมอเตอร์ไซค์มากกว่า 4 คนั ในลกูโลกด้วย
ความเร็วในพืน้ท่ีจ ากดัท่านไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักกิ่งท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก   

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   (เมนูพเิศษ เป็ดปักกิ่ง) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วันที่ 3 
ศูนย์หยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – 
ศูนย์บัวหมิะ – ถ่ายรูปด้านล่างหอคอยโอลิมปิคทาวเวอร์     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคล
ท่ีมีช่ือเสียง น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สร้าง
ในสมยัพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการ
รุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตร์ิก หลงัจากนัน้ยงัมีการสร้างก าแพงตอ่อีกหลายครัง้ด้วยกันแต่ภายหลงัก็มีเผ่าเร่ร่อนจาก
มองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จ มีความยาวทัง้หมดถึง  6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุกลางด้วย เช่ือกนัวา่ หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้ก าแพงอาคาร
ดเูหมือนฟองน า้ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดนิไหวได้ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านแวะชม สวนผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปกับสวนผลไม้ตามอัธยาศยั โดยในแต่ละเดือนจะมีผลไม้ให้
ท่านได้เท่ียวชมแตกตา่งกนัไป  ถ้าเป็นช่วงเดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน เป็นสวนสตรอเบอร่ี  เดือนพฤษภาคม-มถิุนายน เป็นสวน
เชอรร่ี เดือนกรกฏาคม-สงิหาคม สวนลกูท้อหรือสวนแอปเปิล้  เดือนกนัยายน-ตลุาคม เป็นสวนลกูพลบั )  
หมายเหต ุ: หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย..มีผลท าให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักท่องเท่ียวเข้าชม...ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิไมคื่นเงิน และเปล่ียนเป็นรายการเท่ียว พพิธิภณัฑ์ภาพ3 มติแิทน   
น าท่านเข้าฟังบรรยาย ยาบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก เป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ 
เหตกุารณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้  น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวั 
เมืองปักกิ่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านแวะถ่ายรูปด่านล่างหอคอยโอลิมปิก ทาวเวอร์( Olympic Tower) (ไมร่วมคา่ขึน้) ซึ่งหอคอยโอลมิปิกแห่งนี ้เป็นอีก

หนึ่งแลนด์มาร์คของปักกิ่ง สร้างขึน้เพ่ือต้อนรับ มหกรรมกีฬาโอลิมปิก ปี 2008 ท่ีจัดขึน้ท่ีกรุงปักกิ่ง และได้ท าการเปิดให้เข้า
ชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบท่ีได้รับรางวลัการออกแบบประจ าชาต ิด้วยความสงูถึง 258 เมตร อิวระให้ท่าน
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4 
หอฟ้าเทียนถาน – ศูนย์ยางพารา – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า – ศูนย์ผีเซี๊ยะ 
– ย่านซานหล่ีถุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกต้าร์เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่ง

ราชวงศ์หมงิ และราชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดหูนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิ
จะเสดจ็ไปประกอบพระราชพธีิบวงสรวงท่ีนัน่เพ่ือให้การเก็บเก่ียวได้ผลอดุมประกอบด้วยต าหนักฉีเหนียนเตีย้นต าหนักหวงฉง
อ่ีและลานหยวนชิว เป็นต้น น าท่านเข้าชมศนูย์สนิค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลกัษณะสินค้าท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ี
นอน และสนิค้าเพือสขุภาพพร้อมวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภณัฑ์ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ บุฟเฟต์ป้ิงย่างเจงกิสข่าน ) 

 น าท่านนมสัการ องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้ง อยู่ภายในสวนกู๋ถ่ากงหยวนหรือ
สวนวดัเก่า อดีตพืน้ท่ีภายในสวนแห่งนีเ้คยเป็นวดัเก่าสมยัราชวงศ์หมิง จากหลกัฐานท่ีบนัทึกไว้ราวๆ  เม่ือปี ค.ศ. 1545 หรือ
เม่ือ 470 กวา่ปีก่อน สว่นองค์พระแมก่วนอิมประดิษฐานเม่ือ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2552 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวม 3,000 
ล้านหยวน บนเนือ้ท่ี 836 ไร่ ภายในอทุยานมี เจดีย์แปดเหล่ียมเก้าชัน้ ฐานสร้างในปีหมงิเจียจิง้ 1538 ก่อตัง้ขึน้ในราชวงศ์หมิง 
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(เพ่ือบชูาพระวญิญาณของผู้ เสียชีวิต) ด้านหน้าของเจดีย์เรียกว่าวดัส่งเสริมดวงชะตาชีวิต ปลายราชวงศ์หมิงและได้รับการ
สร้างใหมจ่วบจนปัจจบุนั 

 

 
 น าท่านแวะศูนย์ผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน  น าท่านสู่ ย่านซานหล่ีถุน  ตัง้อยู่ในเขต

เฉาหยาง ของเมืองปักกิ่ง เป็นแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีมีทัง้อาหาร เคร่ืองดื่ม สขุภาพความงาม และแฟชั่น เสือ้ผ้า กระเป๋า 
รองเท้าแบรนด์เนมตา่งๆ  ท่ีทนัสมยั รวมถึงยงัมีสถานบนัเทิง  ผบั บาร์อีกด้วย ซานหล่ีถุน ถือว่าเป็นย่านท่ีคึกคกัมากท่ีสดุแห่ง
หน่ึงของปักกิ่งท่ีนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะชาวตา่งชาตนิิยมมาเดินเล่น ถ่ายรูป ช้อปปิง้และนั่งชิลล์ๆร้านอาหาร  อิสระให้ท่านช้
อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ  สุกีม้องโกล) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 5 
ปักกิ่ ง (สนามบินปักกิ่ งแคปปิตอลแอร์พอร์ท) – คุนหมิง(สนามบินคุนหมิง
ฉางสุ่ย) – เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (MU2569/09.55-15.20 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนิปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่เชียงใหม่ โดยเท่ียวบนิท่ี  MU2569 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
หมายเหต ุ: เคร่ืองบนิแวะรับ-สง่ผู้โดยสารท่ีสนามบนิคนุหมงิ ประมาณ 1 ชัว่โมง  จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่ชียงใหม ่
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15.20 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิเชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ 
 

เชียงใหม่บนิตรง ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม ถนนเฉียนเหมนิ 5วัน 4คืน โดย สายการบนิไชน่าอิสเทร์ิน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 19-23 ก.ย. 62 17,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 8,900.- 
วนัท่ี 11-15 ต.ค. 62 18,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 8,900.- 
วนัท่ี 23-27 ต.ค. 62 17,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 8,900.- 
วนัท่ี 07-11 พ.ย. 62 16,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 8,900.- 
วนัท่ี 21-25 พ.ย. 62 17,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 8,900.- 
วนัท่ี 05-09 ธ.ค. 62 17,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัท่ี 29 ธ.ค.-02 ม.ค.63 22,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 9,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคาไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้ 

กรณีลูกค้า ที่ไม่ได้อยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป 

กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์เก็บเพิ่ม 2,000 บาทจากราคาทวัร์ 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 100000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วนัท าการ (10000 บาท) 
          (ย่ืนวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม)่ ผู้ ย่ืนค าขอวีซ่าจะต้องมีภมูลิ าเนาในทะเบียนบ้านดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน9. อุตรดติถ์ 
10. ตาก 11.พษิณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลกูค้าท่ีไมไ่ด้มีภมูลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัภาคเหนือ ต้องย่ืนวีซ่าจีนท่ี
กรุงเทพฯ คา่ใช้จ่ายเพิม่ 750 บาทจากราคาทวัร์ และไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

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

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนต่างด้าว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม  200 หยวน /ท่าน/ทริป 

       หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพนิิจและความพงึพอใจในการบริการของท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัท
จะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 10000 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 10800 บาท  
**กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,750 บาท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,875 บาท 
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้สีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
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3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
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- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับร้านท่ี

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  10125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


