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   ก ำหนดกำรเดินทำง  

วันที่ 28 ก.ค.-01 ส.ค. 61 23,900.- 
วันที่  11-13 ส.ค. 61 23,900.- 
วันที่  22-26 ก.ย. 61 21,900.- 
วันที่  20-24 ต.ค. 61 21,900.- 
วันที่ 10-14 พ.ย. 61 21,900.- 

บินตรง !! เชียงใหม่  

ปักกิ่ง พิชิตก ำแพงเมืองจีน   

 5 วัน 3 คืน  (CA) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 21,900.- 

 

 ชมความงดงาม และความยิง่ใหญข่องมหานครปักกิง่ 

    ชมก าแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยช์องโลก 

 ชมความยิง่ใหญข่องพระราชวังกูก้ง และจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ 

 ชมความงดงามของพระราชวังฤดรูอ้น และ หอฟ้าเทยีนถาน 

 ตืน่ตาตืน่ใจ..กบั กายกรรมปักกิง่..ทีโ่ดง่ดังระดับโลก 

 เมนูพเิศษ..เป็ดปักกิง่ / สกุีม้องโกล / ป้ิงยา่งBBQ 

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

 รวมคา่วซีา่จนี (วซีา่เดยีว) แลว้จา้ 
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รำคำ รวมค่ำวีซ่ำแบบเดี่ยว ท่ำนละ 1,000 บำท แล้ว 
(ส ำหรับลูกค้ำที่มีทะเบียนบ้ำนอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภำคเหนือเท่ำนั้น 

กรณีลูกค้ำ ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภำคเหนือ เก็บเพิ่ม ท่ำนล่ะ 600 บำท) 
รำคำยังไมร่วมค่ำทิปไกด์ + คนขับรถท่ำนละ 80 หยวน 

 

โปรแกรมกำรเดินทำง 

วันที ่1 สนำมบินเชียงใหม่-ปักกิ่ง 
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินเชียงใหม่ บริเวณเคาท์เตอร์ สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก

ทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

23.20น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA824 

วันที ่2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง-หอฟ้ำเทียนถำน-กำยกรรมปักกิ่ง 
04.50น. เดินทางถึงสนำมบิน กรุงปักกิ่ง  สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพ่ือเปิดให้ 

บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิค  2008  คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55 ล้านคนในปี 2015
สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนัก
เดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้างทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพ่ือ
ช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนภายในตัวอาคาร น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทาง 
เข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมือง
หลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้

  เส้นทำงกำรเดินทำง 

 โปรแกรมเดินทำง เช้ำ 
เที่ย
ง 

ค่ ำ โรงแรมท่ีพัก 

1 เชียงใหม่ – ปักก่ิง CA824 23.20-04.50 น.   ✈  

2 
ปักก่ิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง 
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง 

� � � Rosedale Hotel หรือ
เทียบเท่า 4 ดาว 

3 
วัดลามะ-ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน 
ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟู่จิง 

� � � Rosedale Hotel หรือ
เทียบเท่า 4 ดาว 

4 
ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก 
ศูนย์หยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ 

� � � Rosedale Hotel หรือ
เทียบเท่า 4 ดาว 

5 
อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักก่ิง-เชียงใหม่ CA823  
18.00-22.20 น. 

� � ✈  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 

                            1-CNXPEK-CA001    หนา้ 3 จาก 13 
 

ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น16เขตและ2อ าเภอเป็นนครที่
ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พ้ืนที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16 ,800 ตารางกิโลเมตร นครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อ
ดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่ง
มีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 
1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่  20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมือง
โบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำ ณ ภัตตำคำร   
 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจ

กลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร 
พ้ืนที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมิน
นับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญ ได้แก่ หอประตู
เทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลาง
จัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การ
ปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอร าลึก
ท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน  
ให้ท่านเดินสู่พระรำชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบ้านและชีวิตของ
จักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 
ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า 
‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิ
เปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่
สามารถล่วงล้ าเข้าไปได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู BBQ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่หอฟ้ำเทียนถำนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์เป็นสถานซึ่ง
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้าย
ตามจันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพ่ือให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม
ประกอบด้วยต าหนักฉีเหนียนเตี้ยนต าหนักหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านชม กำยกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงที่มีชื่อเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พักที่ Rosedale Hotel หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที ่3 วัดลำมะ-ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบรำณ-พระรำชวังฤดูร้อน-ร้ำนไข่มุก-ถนนหวังฟู่จิง 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชม วัดลำมะยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักก่ิง สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของ
จักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่  18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลาง
ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 
เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่
เกอ๋น าท่านสู่ ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  หมำย
เหตุ : ขอควำมร่วมมือ...ทุกท่ำนกรุณำแช่เท้ำ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรแช่) 
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กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชมพระรำชวังฤดูร้อนอว้ีเหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง

เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้ อที่ที่
เป็นน ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนห
มิงหู”บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ต าหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบตั้งอยู่
ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มี ระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริม
ทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่งทั่ว
ทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน 
จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางส าหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้ง

ห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้าร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มา
จับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

   พักที่  Rosedale Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที ่4 ผ่ำนชมและถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสนำมกีฬำรังนก-ศูนย์หยก-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายาม
ให้เอ้ืออ านวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มี
ลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดานและผนังอาคารที่ท าด้วยวัสดุ
โปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบ
ตะวันออก ผ่ำนชมสระว่ำยน้ ำแห่งชำติสระว่ายน้ าแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ า
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือให้ดูเหมือนน้ าที่สุดและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity 
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College ที่ท าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้จากนั้น น าท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ 
ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง 

กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูสุกี้มองโกล 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน เป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้าง

ในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลังจากนั้นยังมีการสร้างก าแพงต่ออีกหลายครั้ง
ด้วยกันแต่ ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จมีความ
ยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมอง
เมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้จากนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
   พักที่ Rosedale Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่5 อิสระช้อปปิ้งตลำดรัสเซีย-ร้ำนบัวหิมะ-ปักกิ่ง-เชียงใหม่ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

กลำงวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม ยำบัวหิมะที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวกเป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ

เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้สมควรแก่
เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

18.00 น.   อ าลากรุง ปักกิ่ง เดินทางกลับเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ CA823 
22.20 น. เดินทางกลับถึง สนำมบินเชียงใหม่  โดยสวัสดิภาพ… 

 
 

  
 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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บินตรง !! เชียงใหม่ ปักกิ่ง พิชิตก ำแพงเมืองจีน  5 วัน 3 คืน (CA) 
(GO1-CNXPEK-CA001) 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็ก 8-12 ปี(เสริม
เตียง) 
ท่ำนละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่ำนละ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,800.- 11,500.- 

11-15 ส.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,800.- 11,500.- 

22-26 ก.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,800.- 10,800.- 

20-24 ต.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,800.- 10,800.- 

10-14 พ.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,800.- 10,800.- 

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 

***รำคำทัวร์ข้ำงต้นรวมค่ำวีซ่ำท่ำนละ 1,000 บำทแล้ว*** 
***รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 

ท่ำนละ 80 หยวน /ทริป/ต่อท่ำน // หัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ*** 
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก, ร้านผ้า

ไหม ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้าน

จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ือเช็ค

ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
    4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทำงได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยื่นวีซ่าจีนที่เชียงใหม่) ผู้ยื่นค าขอวีซ่าจะต้องมีภูมิล าเนาในทะเบียนบ้านดังต่อไปนี้ 1. เชียงใหม่ 2. เชียงรำย 3. น่ำน 4. 
พะเยำ 5. แพร่ 6.ล ำปำง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล ำพูน9. อุตรดิตถ์ 10. ตำก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลูกค้าที่ไม่ได้มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ต้องยื่นวีซ่าจีนที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 600 บาทจากราคาทัวร์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งเอกสาร) 

 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
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 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน  
9.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ าหนักตามสายการบิน

ก าหนด 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าทิปไกด ์วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน  เดินทางทั้งหมด  6 วัน จ่ายทิป

ไกด ์60 หยวน คนขับรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 
 

กรณีคณะออกเดินทำงได้           
1.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3.  คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ท่ีถือพำสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ ** 
-ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเท่านั้น**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
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5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี

ฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ 
อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 
8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง

รับผิดชอบ 
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด 

/ ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้าง
อยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านั้น 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย 2 

หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**  
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 



 

                            1-CNXPEK-CA001    หนา้ 12 จาก 13 
 

- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสือว่าจ้างในการท างาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปลสถำน
ฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

 
(ต่ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 
 
ประกำศ 
เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันข้ึนในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


