
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15016 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน | หอฟ้าเทยีนถาน | พระราชวังกูก้ง | 
พระราชวงัฤดรูอ้น  

สวนผลไมต้ามฤดกูาล | วดัเจา้แมก่วนอมิกูถ่า่ | เป็ดปักกิง่ | สกุีม้อง
โกล | บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งเจงกสิขา่น  

 
 

  

เชียงใหม่บนิตรง ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง กันยายน-ธันวาคม 62 

33  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 16,900.- 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วนัที ่
1 

เชยีงใหม่ (สนามบนิเชยีงใหม่) – คุนหมงิ (สนามบนิคุนหมงิ
ฉางสุย่) – ปกักิง่ (สนามบนิปกัก ิง่แคปิตอลแอรพ์อรท์)  
(MU2570: 16.20-23.35) 

 

 
13.30 น. 

 

 
คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิเชยีงใหม ่บรเิวณเคาทเ์ตอร ์ สายการบนิแอรไ์ชน่า โดย
มเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออก
เดนิทาง 

16.20  น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปักกิง่ โดยเที่ยวบนิที่ MU2570  (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
หมายเหตุ : เครือ่งบนิแวะรบั-สง่ผูโ้ดยสารทีส่นามบนิคุนหมงิ ประมาณ 1 
ช ัว่โมง  จากน ัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงปกักิง่ 

23.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิปกักิง่แคปิตอลแอรพ์อรท์ กรงุปกักิง่ สนามบนินีไ้ดเ้ปิดสว่น
ขยายแหง่ใหม ่เพือ่เปิดใหบ้รกิาร ตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก 2008 คาดว่าสามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่กว่าแพนตากอ
นของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึ
จติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสู่ทศิ
ตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ตต่ดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใช ้

นวัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตัวอาคาร นําท่านผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก  

ทีพ่กั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัที2่ 
ปกักิง่ – จตรุสัเทยีนอนัเหมนิ –  พระราชวงักูก้ง – พระราชวงัฤดู
รอ้น – ถนนเฉยีนเหมนิ – -กายกรรมปกักิง่ 

 

 
เชา้ 

 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
จัตุรัสเทียนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้
880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตาราง
เมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตรุัสเทยีนอันเหมนินับเป็น

เส้นทางการเดนิทาง 

วันที ่1. เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่ – คนุหมงิ (สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) – ปักกิง่ (สนามบนิ
ปักกิง่แคปิตอลแอรพ์อรท์) (MU2570: 16.20-23.35) 
วันที ่2. ปักกิง่ – จตรุัสเทยีนอนัเหมนิ –  พระราชวังกูก้ง – พระราชวังฤดรูอ้น – ถนนเฉียนเหมนิ – 
กายกรรมปักกิง่ 
วันที ่3. ศูนยห์ยก – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – สวนผลไมต้ามฤดกูาล – ศนูยบ์ัวหมิะ – 
ถา่ยรปูดา้นลา่งหอคอยโอลมิปิคทาวเวอร ์    
วันที ่4. หอฟ้าเทยีนถาน – ศนูยย์างพารา – วัดเจา้แมก่วนอมิกูถ๋า่ – ศนูยผ์เีซี๊ยะ – ย่านซานหลี่
ถนุ  
วันที ่5. ปักกิง่ (สนามบนิปักกิง่แคปปิตอลแอรพ์อรท์) – คุนหมงิ(สนามบนิคุนหมงิฉางสุ่ย) – 
เชยีงใหม(่สนามบนิเชยีงใหม)่ – กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (MU2569/09.55-15.20 น.) 



จัตุรัสใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามสําคัญ 
ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวง
ผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหา
ศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ารปฏวิัตแิห่งชาติ
และพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก  นอกจากนีท้างดา้นทศิใตย้ังมี
หอรําลกึทา่นประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิหรอืเฉียนเหมนิ 
 

 

 
  

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแหง่ราชวงศห์
มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์
พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มชีือ่ในภาษาจีนว่า „กูก้ง
หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า „จือ่จิน้เฉงิ‟ ซึง่แปลว่า „พระราชวัง
ตอ้งหา้ม‟ เหตทุีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้มเนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังว่า 
จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ดังนัน้วังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น „ที่
ตอ้งหา้ม‟ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล้ําเขา้ไปได ้
 

 
 

 
กลางวนั 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านชม พระราชวงัฤดรูอ้น “อวีเ้หอหยวน”  ตัง้อยู่ในเขตชานเมอืงดา้นทศิ
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอุทยานทีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามมาก
แหง่หนึง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 290 เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน้ํา 3 สว่น เนื้อทีท่ี่
เป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขา “วา่นโซว่ซาน” และทะเลสาบ “คนุหมงิ
หู” บนเขาว่านโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ตําหนัก พลับพลา และเก๋งจนีอันงดงามไว ้



หลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมภิาพ ทีเ่ชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิที่มี
ระยะทางไกลถงึ 728เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคนุหมงิ
มเีกาะเล็กๆ เกาะหนึง่ มสีะพาน 17 โคง้อันสวยงามเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยานจัด
ไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการตา ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้ง
อทุยานของจนี 
   

 

 
  

นําทา่นสู ่ถนนเฉยีนเหมนิ  (Qianmen Street)  เป็นถนนสายวัฒนธรรมซึง่เป็นที่
รูจ้ักกันดใีนกลุม่นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนกรุงปักกิง่ ถนนสายนี้ตัง้อยู่  ณ ใจกลางกรุง
ปักกิง่ ใกลก้ับจตรัุสเทยีนอันเหมนิ มปีระวัตคิวามเป็นมากกว่า 600 ปี  มซีุม้ประตไูม ้
หา้ช่องขนาดใหญ่ศลิปะสมัยราชวงศช์งิ ตัง้อยู่ดา้นหนา้ ถนนเฉียนเหมนิเป็นถนน
เสน้ตรงยาวทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมมากมาย และ ไม่
มรีถราใหต้อ้งหลบหลกี เหมาะกับการเดนิเล่นชมบรรยากาศความสวยงาม และอกี
หนึง่ไฮไลทสํ์าหรับทีน่ี่คอื รา้นกาแฟ STARBUCKS สไตลจ์นีทีส่วยทีส่ดุ มลีักษณะ
เป็นตกึ 3 ชัน้ทรงโบราณแบบจนีสมยัราชวงศช์งิ หนา้ตา่งไมก้รอบสแีดงตัดกับผนังสี

เขยีว เสรมิความสวยดว้ยหลงัคามงุกระเบือ้งจนีโบราณตามลักษณะอาคารดัง้เดมิบน
ถนนสายประวัตศิาสตรน์ี้ การตกแต่งภายในทัง้ 3 ชัน้เป็นแบบเคร่งขรมึอบอุ่นตาม
สไตลส์ตารบ์ัคส ์ใชส้ดํีา สน้ํีาตาลเป็นหลัก เฟอรน์เิจอรท์ีเ่ลอืกใชม้ทีัง้เฟอรน์เิจอร์
แบบจนี เชน่ เกา้อีท้รงหมวกขนุนางสดํีา โต๊ะทีม่รีายละเอยีดลวดลายจนี เคารเ์ตอร ์
self service ก็ใชเ้ป็นตูบ้านเปิดแบบจนี แตก่็ไมท่ิง้ความสบายน่าน่ังดว้ยโซฟาหนัง
หนานุ่มสีดําในหลายจุดผสมผสานกันไป ทําใหส้าขานี้ เป็นที่ประทับใจของ
นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งแวะมาเชค็อนิสกัครัง้เมือ่มาถงึปักกิง่ 
 

 



 นําทา่นชม กายกรรมปกักิง่ การแสดงโชวก์ายกรรมทีต่ืน่เตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ี
เสียง กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงผสมผสาน ทั ้งหวาดเสียวและตื่นเตน้ 
หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกตา่งกันไป โชวค์วามสามารถหลายๆ 
ดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนทีส่งู แตไ่ฮไลนค์อืการ
ขับมอเตอรไ์ซคม์ากกว่า 4 คัน ในลูกโลกดว้ยความเร็วในพืน้ทีจํ่ากัดท่านไม่ควร
พลาดชมกายกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก   
 

 
 
 

ค า่ 

 
รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร   (เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่) 

ทีพ่กั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัที ่
3 

ศูนยห์ยก – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – สวนผลไมต้าม
ฤดกูาล – ศนูยบ์วัหมิะ – ถา่ยรปูดา้นลา่งหอคอยโอลมิปิคทาวเวอร ์    

 

 
เชา้ 

 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

นําท่านแวะชม หยก ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 
กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง นําท่านเดนิทางสู ่ก าแพง
เมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นกําแพงที่มป้ีอมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ 
สรา้งในสมัยพระเจา้จิ๋นซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก กําแพงส่วนใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบัน
สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวก
เตริก์ หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งกําแพงต่ออกีหลายครัง้ดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่า
เร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบุกฝ่ากําแพงเมอืงจนีไดสํ้าเร็จ มคีวาม
ยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์ของโลกยุค
กลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมอืงจนีได ้
กําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทาน
แรงสัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้



 

 
 

 
กลางวนั 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นแวะชม สวนผลไมต้ามฤดกูาล ใหท้่านไดช้ม และถา่ยรูปกับสวนผลไมต้าม
อธัยาศยั โดยในแตล่ะเดอืนจะมผีลไมใ้หท้า่นไดเ้ทีย่วชมแตกตา่งกันไป  ถา้เป็นชว่ง
เดอืนกมุภาพันธ-์เมษายน เป็นสวนสตรอเบอรี ่ เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน เป็นสวน
เชอรรี่ เดือนกรกฏาคม-สงิหาคม สวนลูกทอ้หรือสวนแอปเป้ิล  เดือนกันยายน-
ตลุาคม เป็นสวนลกูพลบั   
หมายเหต ุ: หากสภาพอากาศไม่เอือ้อํานวย..มผีลทําใหท้างสวนผลไมป้ระกาศปิด
ไม่ใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชม...ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงิน และเปลี่ยนเป็น
รายการเทีย่ว พพิธิภัณฑภ์าพ3 มติแิทน   
นําทา่นเขา้ฟังบรรยาย ยาบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น้ํารอ้นลวก เป็น
ทีพ่สิจูน์สรรพคณุมาแลว้หลาย ๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่างกาย 
สามารถใชย้านี้ทาลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้นําท่านเดนิทางกลับสู่ตัว เมอืง
ปักกิง่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  
 นําทา่นแวะถา่ยรปูดา่นลา่งหอคอยโอลมิปิก ทาวเวอร(์ Olympic Tower) (ไม่

รวมค่าขึน้) ซึง่หอคอยโอลมิปิกแห่งนี้ เป็นอกีหนึ่งแลนดม์ารค์ของปักกิง่ สรา้งขึน้
เพือ่ตอ้นรับ มหกรรมกฬีาโอลมิปิก ปี 2008 ทีจ่ัดขึน้ทีก่รุงปักกิง่ และไดทํ้าการเปิด
ใหเ้ขา้ชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบที่ไดร้ับรางวัลการออกแบบ
ประจําชาต ิดว้ยความสงูถงึ 258 เมตร อวิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั 
 

 

 
 

 
ทีพ่กั 

 
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 



วนัที ่
4 

หอฟ้าเทยีนถาน – ศนูยย์างพารา – วดัเจา้แมก่วนอมิกูถ๋า่ – ศนูยผ์ี
เซีย๊ะ – ยา่นซานหลีถ่นุ 

 

 

เชา้ 

 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 นําทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 
273 เฮกตา้ร์เป็นสถานซึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศ์หมงิ และราชวงศ์ชงิใชเ้ป็นที่
บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถงึเดือนอา้ยตามจันทรคตทิุกปีพระ
จักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงที่น่ันเพือ่ใหก้ารเก็บเกีย่วไดผ้ล
อดุมประกอบดว้ยตําหนักฉเีหนยีนเตีย้นตําหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ นํา
ท่านเขา้ชมศูนย์สนิคา้ ผลติภณัฑจ์ากยางพารา เป็นในลักษณะสนิคา้ทีแ่ปรรูป 
เช่น หมอน ที่นอน และสนิคา้เพือสุขภาพพรอ้มวิทยากรบรรยายสรรพคุณของ
ผลติภัณฑ ์
 

 

 
 

 
กลางวนั 

 
รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  (เมนพูเิศษ บฟุเฟตป้ิ์งยา่งเจงกสิขา่น ) 

 นําท่านนมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอมิกู๋ถ่า เจา้แม่กวนอมิปางยืนและประดษิฐาน
กลางแจง้ อยู่ภายในสวนกู๋ถ่ากงหยวนหรอืสวนวัดเก่า อดตีพืน้ทีภ่ายในสวนแห่งนี้
เคยเป็นวัดเก่าสมัยราชวงศห์มงิ จากหลักฐานทีบ่ันทกึไวร้าวๆ  เมือ่ปี ค.ศ. 1545 
หรอืเมือ่ 470 กว่าปีกอ่น สว่นองคพ์ระแมก่วนอมิประดษิฐานเมือ่ เดอืนตลุาคม พ.ศ. 
2552 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง รวม 3,000 ลา้นหยวน บนเนื้อที่ 836 ไร่ ภายใน
อุทยานมี เจดีย์แปดเหลี่ยมเกา้ชัน้ ฐานสรา้งในปีหมงิเจียจิง้ 1538 ก่อตัง้ขึน้ใน
ราชวงศห์มงิ (เพือ่บูชาพระวญิญาณของผูเ้สยีชวีติ) ดา้นหนา้ของเจดยีเ์รยีกว่าวัด
สง่เสรมิดวงชะตาชวีติ ปลายราชวงศห์มงิและไดรั้บการสรา้งใหมจ่วบจนปัจจบุนั 



 

 
  

นําทา่นแวะศนูยผ์เีซีย๊ะ  เครือ่งรางของขลังตามความเชือ่เรือ่งโชคลาภของชาวจนี  
นําท่านสู ่ยา่นซานหลีถุ่น  ตัง้อยู่ในเขตเฉาหยาง ของเมอืงปักกิง่ เป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงขนาดใหญ ่ทีม่ทีัง้อาหาร เครือ่งดืม่ สขุภาพความงาม และแฟชัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้แบรนดเ์นมตา่งๆ  ทีท่ันสมยั รวมถงึยังมสีถานบนัเทงิ  ผับ บารอ์กีดว้ย ซานห
ลีถุ่น ถอืว่าเป็นย่านทีค่กึคักมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของปักกิง่ทีนั่กท่องเทีย่วโดยเฉพาะ
ชาวตา่งชาตนิยิมมาเดนิเลน่ ถา่ยรปู ชอ้ปป้ิงและน่ังชลิล์ๆ รา้นอาหาร  อสิระใหท้่านช ้

อปป้ิงตามอธัยาศยั 
 

 
 

ค า่ 

 

 
รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ  สกุ ีม้องโกล) 

ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่5 
ปกักิง่ (สนามบนิปักกิง่แคปปิตอลแอรพ์อรท์) – คนุหมงิ(สนามบนิ
คนุหมงิฉางสุ่ย) – เชยีงใหม(่สนามบนิเชยีงใหม)่ – กรุงเทพฯ
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (MU2569/09.55-15.20 น.) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่สนามบนิปกักิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์ 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่เชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่ MU2569  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
หมายเหตุ : เครือ่งบนิแวะรับ-ส่งผูโ้ดยสารทีส่นามบนิคุนหมงิ ประมาณ 1 ชัว่โมง  
จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่ชยีงใหม ่

15.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ 



เชยีงใหมบ่นิตรง ปกัก ิง่ พระราชวงัตอ้งหา้ม ถนนเฉยีนเหมนิ 5วนั 4คนื  
โดย สายการบนิไชนา่อสิเทริน์ 

ก าหนดการ
เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุม่
เกนิ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุม่
เกนิ 20 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่19-23 ก.ย.  17,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่11-15 ต.ค.  18,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่23-27 ต.ค.  17,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่07-11 พ.ย.  16,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่21-25 พ.ย.  17,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่05-09 ธ.ค.  17,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,900.- ราคานี้
รวมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซีา่จนี) 

 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,000 บาท  
(ส าหรบัลกูคา้ทีม่ทีะเบยีนบา้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอื

เทา่น ัน้ 
กรณีลกูคา้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอื เก็บเพิม่ทา่น

ละ่ 750 บาท) 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 200 

หยวน/ทา่น/ทรปิ 
กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์เก็บเพิม่ 2,000 บาทจากราคา

ทวัร ์
 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 
กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีคร ัง้ 

 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้
ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการ
เดนิทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อ
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของ
รายการทัวร์รวมทั ้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผดิพลาด ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 



3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 

บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์

เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํา

กับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่
ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้

ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิ

ทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่น
ละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถ
สอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทํา

การ (1,000 บาท) 
          (ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ ผูย้ืน่คําขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลํิาเนาในทะเบยีน

บา้นดงัตอ่ไปนี้  
1. เชยีงใหม ่2. เชยีงราย 3. นา่น 4. พะเยา 5. แพร ่6.ล าปาง 7. 
แมฮ่่องสอน 8. ล าพูน9. อุตรดติถ ์10. ตาก 11.พษิณุโลก 12.
สโุขทยั กรณีลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีูมลํิาเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ตอ้งยืน่วี
ซา่จีนที่กรุงเทพฯ ค่าใชจ้่ายเพิม่ 750 บาทจากราคาทัวร์ และไม่รวม
คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เอกสาร)  



3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 
กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน้ําหนักตามสายการบนิกําหนด 

4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารที่

สัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
8. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม  200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

   หวัหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่

เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ 

ภัยธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่
ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้
ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้
หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ
เป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับ
สูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์
ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมี
การยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ 
หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้า
สญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มี
การคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 
หยวน/คน/รา้น 

 
 
 
 
 
 
 



ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เดีย่ว(เชยีงใหม)่ 
 
เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วทีเ่ชยีงใหมม่คีา่บรกิารดงันี ้** 
- ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,000 บาท  
- ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 1,800 บาท  
**กรณียืน่วซีา่เดีย่วทีก่รงุเทพมคีา่บรกิารดงันี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,750 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,875 บาท 
1. หนังสือเดนิทางที่มีอายุการใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพ

สมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้สขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุด

ขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 

ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี่ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื่องแจง้ เขา้-ออก 

หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์

ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูิ

บตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล  
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/ )            
  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสือ

อนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจรงิเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่

ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ต ิดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลข
โทรศัพทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา 
(สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณา
เตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 วันทําการ (ก่อน
ออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่
ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็น
เอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการ
เดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ 

http://www.consular.go.th/


9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่
ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ทํางานใน

ประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่

เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการ

ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดง
ตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่าง
บรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง 
สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 
เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุด
ขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2
ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรส

ฉบบัแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล 
 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แต่สง่รูปถา่ยทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทา

ปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่

ทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์



 
อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นส่งหนงัสอื

เดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท  
 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 
25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี 
ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส 
สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์
การยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ทําใหส้าย
การบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
  

 



**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี 
กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง** 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME................................................... 
SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่ 

   
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คู่

สมรส ................................................................................. 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
..............................................................................................
........................................................... 
................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์...........................................................  
มอืถอื...................................................................... 
 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
..............................................................................................
........................................................... 
..................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์...........................................................  
มอืถอื...................................................................... 
 
ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์
ใหญ)่ ................................................................ 
ตําแหน่งงาน
..............................................................................................
........................................ 
ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
..............................................................................................
........................................................... 
..................................................................................... 



 

 

 
 
 
 

รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์...........................................................  
มอืถอื...................................................................... 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะ
มกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

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 ์
(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................ 
SURNAME........................................ 
RELATION...............................................................................
..................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................ 
SURNAME........................................ 
RELATION...............................................................................
..................................................... 
หมายเหต ุ
** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสาร
เพิม่เตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัว
ทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


