
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14754 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
กําแพงเมืองจีน(นัง่กระเช้า)ดา่นซือหมา่ไถ | เมืองโบราณกู่เป่ย  | พระราชวงักู้กง | พระราชวงัฤดรู้อน  

หอฟ้าเทียนถาน | วดัเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า | เป็ดปักก่ิงโต๊ะละ 2 ตวั | สกีุม้องโกล | บฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งเจงกิสขา่น  

 
 

 

เชียงใหม่บนิตรง ปักกิ่ง เมืองโบราณกู่เป่ย กระเช้าซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 

33  

ราคาเพยีง 24,900.- 



  

 

 

 

 

  

วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - ปักกิ่ ง(สนามบินปักกิ่ งแคปิตอลแอร์
พอร์ท) (CA824 : 23.00-04.30+1) 

20.00 น. 
 

คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินเชียงใหม่ บริเวณเคาท์เตอร์  สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกแดท่า่นก่อนออกเดินทาง 

23.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA824 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่2 
ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) - ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่า
ไถ (น่ังกระเช้า)-เมืองโบราณกู่เป่ย 

04.30 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนามบินนีไ้ด้เปิดสว่นขยายแหง่ใหม ่เพื่อเปิดให้บริการ ต้อนรับ
กีฬาโอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กวา่แพนตากอ
นของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้ โดยสาร ด้วยการออกแบบให้
แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตวัอาคาร นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองหมี่หยุน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่ วโมง) อําเภอมี่หยุนเป็นเมืองโบราณ มีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานไปประมาณ 10 ล้านปี ท่ีผา่นมาบรรพบรุุษสร้างเมืองในแผน่ดินนี ้พืน้ท่ี Miyun เป็นเนินเขาที่เงียบสงบ 
นําทา่นเที่ยว ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย์ ซึง่ตัง้อยูใ่นอําเภอมี่หยนุ อยูใ่ต้กําแพงเมืองจีนโบราณ มีประวตัิยาวนานถึง 4100 กว่าปี  
ซึง่เป็นกําแพงเมอืงจีนโบราณสว่นหนึง่ที่เก่าแก่ที่สดุของจีน ใต้เชิงเขาที่ตัง้ดา่นซือหมา่ไถ มีบอ่นํา้พ ุ2 แหง่ ซึง่แหง่หนึง่เป็นนํา้พุ
ร้อน และอีกแหง่หนึ่งเป็นนํา้พเุย็น และนํา้พทุัง้สองแห่งไหลมารวมกนักลายเป็นทะเลสาบยวนหยางห ูการสร้างเมืองริมนํา้นี ้
แห่งนีจ้ึงใช้ธารนํา้ที่ไหลจากทะเลสาบเป็นหลกั ให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารที่เลียนแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ตลอดจนโซนจดัแสดงวฒันธรรมดัง้เดิมที่จดัแสดงได้อยา่งลงตวั 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ - ปักก่ิง(สนามบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท) (CA824 : 23.00-04.30+1) 
วนัท่ี 2. ปักก่ิง(สนามบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท) - กําแพงเมืองจีนดา่นซือหมา่ไถ (นัง่กระเช้า)-เมืองโบราณกู่เป่ย 
วนัท่ี 3. ศนูย์บวัหิมะ - พระราชวงัฤดรู้อน - ร้านหยก - BEIJING ART FUN ถนนหวงัฝู่ จ่ิง     
วนัท่ี 4. จตรัุสเทียนอนัเหมิน - พระราชวงักู้กง - ร้านยางพารา - หอฟา้เทียนถาน - กายกรรมปักก่ิง  
วนัท่ี 5. วดัเจ้าแมก่วนอิมกู่ถ่า - ร้านผ่ีเซี๊ยะ - ตลาดหงเฉียว - ปักก่ิง - เชียงใหม(่สนามบินปักก่ิง แคปิตอล แอร์พอร์ท) - เชียงใหม่(CA823 17.30-
21.50 น.) 

 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเที่ยวชม ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (โดยสารกระเช้า Cable Carไป-กลับ) กําแพงเมืองจีนด่านนีเ้ป็นด่านที่มี
ช่ือเสียงมาก ได้ช่ือว่าเป็นสดุยอดแห่งกําแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นกําแพงเมืองจีนที่ยงัคงสภาพเดิมของสมยัราชวงศ์หมิ
งเพียงแหง่เดียวของจีนท่ียงัไมผ่า่นการบรูณะซอ่มแซม อีกทัง้ยงัตัง้อยูบ่นภมูิประเทศที่เป็นผาสงูชนั ทําให้ทิวทศัน์สวยงามมาก  
กําแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสนัเขาที่สูงชัน เลื่องช่ือเพราะความโดดเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์ มีป้อมปราการตัง้
ตระหง่านอยูส่องฟากของไหลเ่ขา ปอ้มปราการเหลา่นีเ้รียงรายอยูเ่ป็นจํานวนมาก และมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป แต่ละป้อมมี
ระยะหา่งเพียงประมาณ 140 ม. สวยงามอลงัการ ประกอบกบัขนุเขาที่สงูตระหง่าน ทําให้ดา่น ซือหมา่ไถเป็นกําแพงเมอืงจีนท่ี
งดงามยิ่งนกั   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองปักกิ่ ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือย่อว่า จิง นครปักก่ิงเป็นศูนย์การเมือง

วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือดงัทัง้ในประเทศ
จีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล 
หลงัจากปักก่ิงได้รับการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษที่ 
20 เมืองปักก่ิงได้พฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลงัมือ ปัจจุบันนีปั้กก่ิงมีถนนที่
สลบักนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พียงแตรั่กษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองที่ทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3 
ศูนย์บัวหมิะ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - BEIJING ART FUN ถนน
หวังฝู่จิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 ทา่นเข้าฟังบรรยาย ยาบัวหิมะ ที่สรรพคณุในการแก้แผลไฟไหม้ นํา้ร้อนลวก เป็นท่ีพิสจูน์สรรพคณุมาแล้วหลาย ๆ เหตกุารณ์



ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้  
นําทา่นชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน  ตัง้อยูใ่นเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงเป็นพระราช
อทุยานท่ีมีทศันียภาพที่สวยงามมากแหง่หนึง่ มีเนือ้ที่ทัง้หมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนือ้ที่ท่ีเป็นนํา้ 3 สว่น เนือ้ที่ที่เป็นดิน 
1 สว่น ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา ‚ว่านโซ่วซาน‛ และทะเลสาบ ‚คุนหมิงห‛ู บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตําหนกั 
พลบัพลา และเก๋งจีนอนังดงามไว้หลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลัน่รับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะ
ทางไกลถึง 728เมตร ลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคนุหมิง ในทะเลสาบคนุหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอนั
สวยงามเช่ือมติดกบัฝ่ังทัว่ทัง้อทุยานจัดไว้ได้สดัส่วนงดงามตระการตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะในการสร้าง
อทุยานของจีน นําท่านได้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จาก ไข่มกุ ที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจากไข่มกุ ครีมไข่มกุ ผง
ไขม่กุ เป็นต้น 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นแวะชม หยก ที่มีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคล
ที่มีช่ือเสียง จากนัน้นําท่านสูย่่าน  ART BEIJING FUN  มีพืน้ที่โดยรวม 146000 ตร. ย่านนีส้ร้างตามโครงการเมืองสถานที่
สําคญัทางวฒันธรรมใหม่และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบจีน‛สําหรับการปฏิบตัิการฟืน้ฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยงัมี
แนะนําแบรนด์ของนานาชาติแบรนด์ของแฟชัน่และแบรนด์จีนทนัสมยัอยา่งร้านหนงัศือPageOneร้านอาหาร Pinvita โรงแรม 
MUJI HOTEL และนําทา่นแวะชม ร้านกาแฟ STARBUCK Reserve Tevana 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
 

 
 นําทา่นสู ่ถนนหวังฝูจ่ิง ซึง่เป็นศนูย์กลางสาํหรับการช้อปปิง้ที่คกึคกัมากที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้ห้างสรรพสินค้าช่ือ

ดงัตา่งๆ และร้านค้า ร้านอาหารศนูย์กลางความบนัเทิงมากมายที่จะสร้างสีสนัให้กบัผู้ที่มาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญ



ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
ที่พกั โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4 
จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านยางพารา - หอฟ้าเทียนถาน 
- กายกรรมปักกิ่ง    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่เป็นจตัรัุสที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรัุสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรัุสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรัุสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสาํคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยูท่างทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตัรัุส อนสุาวรีย์วีรชนใจกลางจตัรัุส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจตัรัุส ตลอดจน 
พิพิธภณัฑ์การปฏิวตัิแห่งชาติและพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก  นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยงัมีหอรําลกึ
ทา่นประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมินหรือเฉียนเหมิน 

 

 
 นําทา่นเดินทางสู ่พระราชวังกู้กง สร้างขึน้ในสมยัจกัรพรรดิหย่งเลอ่แห่งราชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้านและชีวิตของจกัรพรรดิใน

ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่ว่า ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตทุี่เรียกพระราชวงัต้องห้าม
เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแหง่สวรรค์ ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งลํา้เข้าไปได้ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ป้ิงย่างเจงกิสข่าน ) 

 นําทา่นเข้าชมศนูย์สนิค้า ผลิตภณัฑ์จากยางพารา เป็นในลกัษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพือสขุภาพ



พร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภณัฑ์ 
 นําท่านเดินทางสู ่หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกต้าร์เป็นสถานซึ่งจกัรพรรดิแห่ง

ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะยา่งเข้าฤดหูนาวถึงเดือนอ้ายตามจนัทรคติทกุปีพระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นัน่เพื่อให้การเก็บเก่ียวได้ผลอดุมประกอบด้วยตําหนกัฉีเหนียนเตีย้นตําหนกัหวงฉง
อี่และลานหยวนชิว เป็นต้น     

 

 
 นําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชว์กายกรรมที่ตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดง

ผสมผสาน ทัง้หวาดเสยีวและตื่นเต้น หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกตา่งกนัไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน 
เช่น โชว์หมนุจาน โชว์ควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนที่สงู แต่ไฮไลน์คือการขบัมอเตอร์ไซค์มากกว่า 4 คนั ในลกูโลกด้วย
ความเร็วในพืน้ท่ีจํากดัทา่นไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักก่ิงที่มีช่ือเสยีงก้องโลก   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 5 
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า-ร้านผี่ เซี๊ยะ-ตลาดหงเฉียว -ปักกิ่ ง-เชียงใหม่ 
(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) -เชียงใหม่ (CA823:17.30-21.50 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทา่นนมสัการ องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้ง อยู่ภายในสวนกู๋ถ่ากงหยวนหรือ

สวนวดัเก่า อดีตพืน้ท่ีภายในสวนแหง่นีเ้คยเป็นวดัเก่าสมยัราชวงศ์หมิง จากหลกัฐานที่บนัทึกไว้ราวๆ  เมื่อปี ค.ศ. 1545 หรือ
เมื่อ 470 กวา่ปีก่อน สว่นองค์พระแมก่วนอิมประดิษฐานเมื่อ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2552  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวม 3,000 
ล้านหยวน บนเนือ้ที่ 836 ไร่ ภายในอทุยานมี เจดีย์แปดเหลีย่มเก้าชัน้ ฐานสร้างในปีหมิงเจียจิง้ 1538 ก่อตัง้ขึน้ในราชวงศ์หมิง 
(เพื่อบชูาพระวิญญาณของผู้ เสียชีวิต) ด้านหน้าของเจดีย์เรียกว่าวดัสง่เสริมดวงชะตาชีวิต ปลายราชวงศ์หมิงและได้รับการ
สร้างใหมจ่วบจนปัจจบุนั นําทา่นแวะศูนย์ผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน   



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   (เมนูพิเศษ  สุกีม้องโกล) 

 นําท่านเดินทางสู ่ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนเนม และสินค้าCOPY ยี่ห้อดงัมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผ้า 
รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 สมควรแก่เวลานําทา่นสู ่สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 
17.30 น. ออกเดินทางสู ่เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่  CA823 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ 

 

เชียงใหม่ ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ย กระเช้าซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 29 ธ.ค.-02 ม.ค.63 24,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 9,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 7,900.- ราคานี้

รวมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซีา่จนี) 
 

ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้ 

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

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  



 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือค่ามดัจําที่พกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพ่ิมเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าประเทศจีนวีซา่แบบธรรมดา 4 วนัทําการ (1,000 บาท) 
          (ยื่นวีซา่จีนท่ีเชียงใหม่) ผู้ยื่นคําขอวีซา่จะต้องมีภมูิลาํเนาในทะเบียนบ้านดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน9. อุตรดิตถ์ 
10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลกูค้าที่ไมไ่ด้มีภมูิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนือ ต้องยื่นวีซ่าจีนที่
กรุงเทพฯ คา่ใช้จ่ายเพิ่ม 750 บาทจากราคาทวัร์ และไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน สว่นเกินนํา้หนกัตามสาย
การบินกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 

       หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 



9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัท
จะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,000 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 1,800 บาท  
**กรณียื่นวีซา่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,750 บาท  
-ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 2,875 บาท 
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้สีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สาํหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุํ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, สําเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ 
อยา่งน้อย 5-7 วนัทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   



 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นทําบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 



[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นํา้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 



**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

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

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่
สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
.....................................................................................................................................................
.... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ
...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
.....................................................................................................................................................
.... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์
................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ
...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์
ใหญ่) ................................................................ 
ตําแหน่งงาน
...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
.....................................................................................................................................................
.... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์
................................................ 



 

 

 
 
 
 

โทรศพัท์............................................................ มือถือ
...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      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 (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด) 


