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ก ำแพงเมืองจีน |พระรำชวงักู้กง | พระรำชวงัฤดรู้อน | หอฟำ้เทียนถำน 
เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล | ปิง้ย่ำง BBQ 

 

เชียงใหม่บนิตรง ปักกิ่ง ก ำแพงเมืองจีน 5วัน 3 คืน 

เดนิทำง ตุลำคม – พฤศจกิำยน 2562  

 

 

 
รำคำเร่ิมต้นเพยีง 22,900.- 
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วันที่ 1 
เชียงใหม่ (สนำมบินเชียงใหม่) - ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอร์ท)  (CA824 : 23.00-04.30+1) 

20.00 น. 
 

คณะพร้อมกนัที่ สนำมบินเชียงใหม่ บริเวณเคำท์เตอร์ สำยกำรบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทฯ 
คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแดท่ำ่นก่อนออกเดินทำง 

23.00 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA824 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

04.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนำมบินนีไ้ด้เปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริกำร 
ต้อนรับกีฬำโอลมิปิก  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้มำกถงึ  55  ล้ำนคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กวำ่
แพนตำกอนของ สหรัฐอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงที่เข้ำถึงจิตใจผู้ โดยสำร ด้วยกำร
ออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้ำง ทอดตวัจำกทิศใต้ไปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ให้
แสงแดดได้และใช้นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนภำย ในตวัอำคำร น ำทำ่นผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง  
น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสูต่วั เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีช่ือย่อว่ำ จิง นครปักก่ิงเป็นศนูย์กำรเมือง
วฒันธรรม วิทยำศำสตร์ กำรศึกษำและเขตชุมทำงกำรคมนำคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือดงัทัง้ใน
ประเทศจีนและในโลก ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกบั
มณฑล หลงัจำกปักก่ิงได้รับกำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80
ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงได้พฒันำอยำ่งรวดเร็วอยำ่งเหลอืเช่ือ มีกำรเปลีย่นแปลงจำกหน้ำมือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันีปั้กก่ิง
มีถนนที่สลบักนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พียงแตรั่กษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองที่ทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่
ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติ่มซ ำ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตรัุสที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จตัุรัสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุง

ปักก่ิง ควำมยำวตัง้แตท่ิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440,000 ตำรำง
เมตร สำมำรถจุประชำกรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรัุสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรัุสใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
ล้อมรอบด้วยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยูท่ำงทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดำว 5 
ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสำธงกลำงจตัรัุส อนสุำวรีย์วีรชนใจกลำงจตัรัุส มหำศำลำประชำคมด้ำนทิศตะวันตกของ
จตัรัุส ตลอดจน พิพิธภณัฑ์กำรปฏิวตัิแหง่ชำติและพิพิธภณัฑ์ประวตัิศำสตร์ชำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก  นอกจำกนีท้ำงด้ำน

เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(สนำมบินเชียงใหม)่ - ปักก่ิง (สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท)  (CA824 : 23.00-04.30+1) 
วนัท่ี 2. ปักก่ิง (สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จตัรัุสเทียนอนัเหมิน-พระรำชวงักู้กง-หอฟำ้เทียนถำน-กำยกรรมปักก่ิง 
วนัท่ี 3. วดัลำมะ-ศนูย์วิจยัแพทย์แผนโบรำณ-พระรำชวงัฤดรู้อน-ร้ำนไขม่กุ-ถนนหวงัฟู่ จิง 

วนัท่ี 4. ผำ่นชมและถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสนำมกีฬำรังนก-ศนูย์หยก-ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจวีหยงกวน 

วนัท่ี 5. อิสระช้อปปิง้ตลำดรัสเซีย-ร้ำนชำ-ปักก่ิง(สนำมบินปักก่ิง แคปิตอล แอร์พอร์ท) -เชียงใหม ่(CA823 17.30-21.50 น.)  
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ทิศใต้ยงัมีหอร ำลกึทำ่นประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมินหรือเฉียนเหมิน 

 
 ท่ำนเดินสู่ พระรำชวังกู้กง สร้ำงขึน้ในสมยัจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้ำนและชีวิตของจักรพรรดิใน

รำชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวตัิศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กู้
กง’ หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัต้องห้ำม’ เหตทุี่เรียกพระรำชวงั
ต้องห้ำมเนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสร้ำงวงัว่ำ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของบตุรแห่งสวรรค์
จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้ำม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ำ้เข้ำไปได้ 

 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นเดินทำงสู ่หอฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยูท่ำงทิศใต้ของกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกต้ำร์เป็นสถำนซึง่จกัรพรรดิแหง่
รำชวงศ์หมิง และรำชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดำในระยะย่ำงเข้ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ำยตำมจันทรคติทุกปีพระ
จกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นัน่เพื่อให้กำรเก็บเก่ียวได้ผลอดุมประกอบด้วยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้น
ต ำหนกัหวงฉงอี่และลำนหยวนชิว เป็นต้น     

 

 
 น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชว์กำยกรรมที่ตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กำยกรรมปักก่ิงเป็นกำรแสดง
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ผสมผสำน ทัง้หวำดเสยีวและตื่นเต้น หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ 
ด้ำน เช่น โชว์หมนุจำน โชว์ควงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู แตไ่ฮไลน์คือกำรขบัมอเตอร์ไซค์มำกกวำ่ 4 คนั ในลกูโลก
ด้วยควำมเร็วในพืน้ท่ีจ ำกดัทำ่นไมค่วรพลำดชมกำยกรรมปักก่ิงที่มีช่ือเสยีงก้องโลก   

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

วันที่ 3 
วัดลำมะ-ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบรำณ-พระรำชวังฤดูร้อน-ร้ำนไข่มุก-
ถนนหวังฟู่ จงิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 

น ำทำ่นชม วัดลำมะยงเหอกง สถำนท่ีมีควำมวิจิตรและได้รับกำรบรูณะอย่ำงยอดเยี่ยมที่สดุในปักก่ิง สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ.
1694 แตเ่ดิมเคยเป็นต ำหนกัที่ประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจิน้ หรือองค์ชำยสีผู่้ เป็นพระรำชบิดำของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่ง
รำชวงศ์ชิง ตอ่มำตัง้แต่ช่วงกลำงศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมำ ที่นี่ได้กลำยป็นศนูย์กลำงของศำสนำพทุธนิกำยมหำยำน และ
ศิลปะแบบธิเบต นมสักำรพระศรีอำรยเมตไตรที่งดงำมและสงูถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัว่ำเป็นงำนแกะสลกัจำกไม้จันทน์
เพียงชิน้เดียว ซึ่งประดิษฐำนอยู่ภำยในศำลำหมื่นสขุว่ำนฟู่ เก๋อน ำท่ำนสู่ ศูนย์วิจยัทำงกำรแพทย์แผนโบรำณฟังเร่ืองรำว
เก่ียวกับกำรแพทย์โบรำณตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน กำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรจีนที่มีมำนำนนับพันปี  พร้อมรับฟังกำร
วินิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชำญ 
หมำยเหตุ : ขอควำมร่วมมือ...ทุกท่ำนกรุณำแช่เท้ำ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรแช่) 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
 น ำทำ่นชม พระรำชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน” ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองด้ำนทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงเป็นพระ

รำชอทุยำนท่ีมีทศันียภำพที่สวยงำมมำกแหง่หนึง่ มีเนือ้ที่ทัง้หมด 290 เฮกต้ำร์ ประกอบด้วยเนือ้ที่ที่เป็นน ำ้ 3 สว่น เนือ้ที่ที่
เป็นดิน 1 สว่น ประกอบด้วยสองสว่นคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน” และทะเลสำบ “คนุหมิงห”ู บนเขำว่ำนโซ่วซำนได้สร้ำงวิหำร 
ต ำหนกั พลบัพลำ และเก๋งจีนอนังดงำมไว้หลำยรูปหลำยแบบตัง้อยูล่ดหลัน่รับกนักบัภมูิภำพ ที่เชิงเขำมีระเบียงทำงเดินที่
มีระยะทำงไกลถึง 728เมตร ลดัเลำะไปตำมริมทะเลสำบคนุหมิง ในทะเลสำบคนุหมิงมีเกำะเล็กๆ เกำะหนึ่ง มีสะพำน 17 
โค้งอนัสวยงำมเช่ือมติดกบัฝ่ังทัว่ทัง้อทุยำนจดัไว้ได้สดัสว่นงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะใน
กำรสร้ำงอทุยำนของจีน น ำทำ่นได้เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์จำก ไขม่กุ ที่มีช่ือเสยีงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจำกไขม่กุ ครีม
ไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นต้น 

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำร (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
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 น ำทำ่นสู ่ถนนหวังฝูจ่ิง ซึง่เป็นศนูย์กลำงส ำหรับกำรช้อปปิง้ที่คกึคกัมำกที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้ห้ำงสรรพสินค้ำ
ช่ือดงัตำ่งๆ และร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรศนูย์กลำงควำมบนัเทิงมำกมำยที่จะสร้ำงสสีนัให้กบัผู้ที่มำจบัจ่ำยบนถนนคนเดินแหง่นี ้
เชิญทำ่นอิสระช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั 

ที่พกั โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันที่ 4 
ผ่ำนชมและถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสนำมกีฬำรังนก-ศูนย์หยก-ก ำแพงเมืองจีน
ด่ำนจวีหยงกวน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลิมปิกรังนก สนำมกีฬำโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถำปนิกชำว

สวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดงัของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยำยำมให้เอือ้อ ำนวยต่อ
สิง่แวดล้อม ในสนำมจไุด้ 91,000 ที่นัง่ ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดกำรแขง่ขนัโอลมิปิก 2008 มีลกัษณะภำยนอกคล้ำยกบั “รังนก” ที่
มีโครงตำขำ่ยเหลก็เหมือนก่ิงไม้เพดำนและผนงัอำคำรที่ท ำด้วยวสัดโุปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดงดคูล้ำย
กบัพระรำชวงัต้องห้ำมของจีน ซึง่ให้กลิน่อำยงดงำมแบบตะวนัออก ผำ่นชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สร้ำง
ขึน้เหนือจินตนำกำรคล้ำย “ก้อนน ำ้สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดเุทฟลอนท ำเป็น
โครงร่ำง เน้นใช้พลงังำนแสงอำทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน ำ้ที่สดุและใช้เทคโนโลยีจำกงำนวิจัยของนกัฟิสิกส์จำก Dublin’s 
Trinity College ที่ท ำให้ก ำแพงอำคำรดเูหมือนฟองน ำ้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถต้ำนทำนแรงสัน่สะเทือนจำก
แผน่ดินไหวได้ 
จำกนัน้แวะชม ร้ำนหยก ที่มีคณุภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสยีง 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร   
 น ำทำ่นเดินทำงสู ่ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีปอ้มคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบรำณสร้ำงในสมยัพระ

เจ้ำจ๋ินซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก ำแพงสว่นใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบนัสร้ำงขึน้ในสมยัรำชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกนักำรรุกรำน
จำกพวกมองโกล และพวกเติร์กหลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสร้ำงก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ด้วยกนัแต่  ภำยหลงัก็มีเผ่ำเร่ร่อนจำก
มองโกเลยีและแมนจเูรียสำมำรถบกุฝ่ำก ำแพงเมืองจีนได้ส ำเร็จมีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุกลำงด้วย เช่ือกนัวำ่ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนได้ 

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (เมนูพิเศษ ป้ิงย่ำง BBQ) 
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ที่พกั โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเทำ่ 4 ดำว 

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

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

มำกมำย ตำมอธัยำศยั 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร   (เมนูพิเศษ  สุกีม้องโกล) 

 น ำทำ่นแวะ ชิมชำ สนิค้ำขึน้ช่ือของเมืองจีน สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นสู ่สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 

17.30 น. ออกเดินทำงสู ่เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่  CA823 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.50 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนำมบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภำพ 

 

เชียงใหม่บนิตรง ปักกิ่ง ก ำแพงเสียดฟ้ำ วงัต้องห้ำม 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบนิแอร์ไชน่ำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
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.- 
รำคำเด็กทำรก(อำยุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ) ท่ำนละ 6,900.- รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่ำจนี) 

 

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

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

 
อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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 เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรือยกเลกิกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้ำต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คข้อมลูควำมถกูต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลำนดัหมำยทวัร์ หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำง
บริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมดัจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำที่พกั

โดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือคำ่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจำกค่ำตัว๋เป็นกำร
เหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทำงได้           

1. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่นออกเดินทำง (ไมม่ีหวัหน้ำทวัร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหน้ำหวัหน้ำทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมที่พกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4.  คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเที่ยวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้ มครองในว งเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  
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 ** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพ่ิมเติมกบัทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัที่มีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัที่มีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 
2. คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซำ่เข้ำประเทศจีนวีซำ่แบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร (1,000 บำท) 
          (ยื่นวีซำ่จีนท่ีเชียงใหม่) ผู้ยื่นค ำขอวีซำ่จะต้องมีภมูิล ำเนำในทะเบียนบ้ำนดงัต่อไปนี ้             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 กรณีลกูค้ำที่ไม่ได้มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวดัภำคเหนือ ต้องยื่นวีซ่ำจีนที่กรุงเทพฯ 
คำ่ใช้จ่ำยเพิ่ม 750 บำทจำกรำคำทวัร์ และไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เอกสำร)  

3. กระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่น ำ้หนกัเกินกวำ่ที่สำยกำรบินก ำหนด 23 กิโลกรัม/ท่ำน สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำย
กำรบินก ำหนด 

4. คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง 
5. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองดื่ม , ค่ำอำหำรที่สัง่เพิ่มเอง, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด

ฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตที่กลบัเข้ำประเทศของคนตำ่งชำติหรือคนตำ่งด้ำว 
8. คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 80 หยวน /ทำ่น/ทริป 

       หวัหน้ำทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและควำมพงึพอใจในกำรบริกำรของทำ่น 
9.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่ำจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ เหตุกำรณ์ไม่สงบ

ทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำย
หรือเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ช้ำ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หำกทำ่นยกเลกิก่อนรำยกำรทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คำ่บริกำรท่ีทำ่นได้ช ำระไว้แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิด
กฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไมถ่กูต้อง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
รำคำตัว๋เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ลำ่ช้ำ เปลี่ยนแปลง กำร
บริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงำนที่ให้บริกำร บริษัทฯจะด ำเนินโดยสดุควำมสำมำรถที่
จะจดับริกำรทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส ำหรับคำ่บริกำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจำก
มีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยว
สถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิกำรจดัหำนีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  

10. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทำงบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อม
คณะถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิ ไมอ่ำจเรียกร้องคำ่บริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทำงบริษัท
จะเรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้ำน 

 

ส ำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์ต้องกำรขอยื่นวีซ่ำเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ที่ถอืพำสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซำ่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคำ่บริกำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,000 บำท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 1,800 บำท  
**กรณียื่นวีซำ่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคำ่บริกำรดงันี ้** 
-ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,750 บำท  
-ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 2,875 บำท 
1. หนงัสอืเดินทำงที่มีอำยกุำรใช้งำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรุด 
2. หนงัสอืเดินทำงต้องมีหน้ำวำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวีซำ่และตรำเข้ำ-ออก อยำ่งน้อย 2 หน้ำเต็ม   
 รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
 - ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้สีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร 
 - ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน  6 เดือน 
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 - รูปต้องหน้ำตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2 ข้ำง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทำงต่ำงด้ำว จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่ำนัน้ก่อน

กำรสง่เอกสำรยื่นวีซำ่ 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้ เดินทำง 
5. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ กรุณำกรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทำ่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส ำเนำสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทำงพร้อมกบับิดำ มำรดำ ต้องแนบหนงัสอือนญุำตให้เดินทำง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ท ำงำน ต ำแหน่งงำน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท ำงำน ญำติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน ที่ท ำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบได้
วำ่ให้ข้อมลูเท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซำ่ เล่มที่มีปัญหำ (สถำนทตูมีกำรโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอยำ่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ำก่อนยื่นวีซำ่ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ 
อยำ่งน้อย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทตูจีนอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม
หรือเปลีย่นระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสทิธ์ิของสถำนทตู และบำงครัง้บริษัททวัร์ไมท่รำบลว่งหน้ำ   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำรท ำวีซ่ำท่ำน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำรยกเว้นวีซ่ำใน
รำยละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของทำ่นเป็นอยำ่งดี หำกทำ่นท ำบตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ทำ่นอำจต้องตกค้ำงอยูป่ระเทศจีนอยำ่งน้อย 2 อำทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทำงชำวตำ่งชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 
 - หำกไมไ่ด้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซำ่เข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงด้ำว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจำกผู้ เดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทตูจีน 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพิ่ม 5,210 บำท  
2.  หนงัสอืเดินทำงของคนตำ่งชำติอื่นๆ จ่ำยเพิ่ม  1,750 บำท 

ยกเว้น แคนำดำ บรำซิล และอำร์เจนตินำ่(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรที่ต้องเตรียม   
1.พำสปอร์ต ที่มีอำยกุำรใช้งำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน ต้องมีหน้ำวำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำ และตรำเข้ำ-ออก
อยำ่งน้อย 2 หน้ำเต็ม   
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2.รูปถ่ำยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
- ห้ำมสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุข้ำรำชกำร 
- ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้ำตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2ข้ำง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสอืวำ่จ้ำงในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรำประทบัร้ำนที่

แปล 
 
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรือแตง่หน้ำทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไว้เกินกวำ่ 6 เดือนมำใช้ 
3. น ำรูปถ่ำยที่มีวิวด้ำนหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้ำง มำตดัใช้เพื่อยื่นท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยที่เป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จำกคอมพิวเตอร์ 
 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
ยื่นวีซำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มทำ่นละ  1,125 บำท  
 
[ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้] 

 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจนีอำจเปล่ียนกฎเกณฑ์กำรยื่นวีซ่ำโดย
ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มนัโลกท่ีมีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 
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**สถำนทตูจีนมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 

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

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทตูจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

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


