
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15548 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน | พระรำชวงักู้กง | หอฟำ้เทียนถำน | พระรำชวงัฤดรู้อน 
ART BEIJING FUN | ถนนหวงัฝู่ จิ่ง | เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล  

 
   

เชียงใหม่บนิตรง ปักกิ่ง ท่องแดนมังกร พชิติก ำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน 

งใหม่ 5 วัน 3 คืน เดนิทำง ตุลำคม-ธันวำคม 2562  

 

 

 

 

รำคำเร่ิมต้น18,900.- 



 

 

 

  

 

 

 

วันที่ 1 เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่ – ปักกิง่ (สนามบนิปกัก ิง่แคปิตอลแอรพ์อรท์) (CA824 : 
23.00-04.30+1) 

20.00 น. 
 

คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิเชียงใหม่ บรเิวณเคาท์เตอร์  สายการบินแอร์ไชน่า (CA) โดยมี
เจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปกัก ิง่ โดยเทีย่วบนิที ่CA824 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 

วนัที ่2 ปกักิง่ – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – หอฟ้าเทยีนถาน – กายกรรมปกัก ิง่ 

04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิปักก ิง่ แคปิตอลแอรพ์อรท์ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม ่เพือ่เปิด
ใหบ้รกิาร ตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนใน
ปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & 
Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้ง 
ทอดตัวจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให ้
แสงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อนภาย ในตัวอาคาร  หลังจากผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืง 
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปกัก ิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี  ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขต
การปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี ซึง่มฐีานะเทยีบเทา่กับมณฑล หลังจากปักกิง่
ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80
ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลอืเชือ่ มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็น
หลังมอื ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกัน ตกึสงูๆ โดยไม่เพยีงแต่รักษาสภาพเมอืงโบราณ และยัง
แสดงถงึสภาพเมอืงทีทั่นสมัย กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบติม่ซ า 
 น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก จัตรัุสเทยีนอันเห

มนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิ
ตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน 
ปัจจุบันจัตุ รัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลอ้มรอบดว้ย
สถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนือสดุของจัตรัุส ธง
แดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตุรัส มหา
ศาลาประชาคมดา้นทศิตะวนัตกของจัตรัุส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ารปฏวิัตแิหง่ชาตแิละพพิธิภัณฑ์
ประวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอร าลกึท่านประธานเหมา
และหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ  

เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที่ 1.    เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่) – ปักกิง่ (สนามบนิปักกิง่แคปิตอลแอร์พอร์ท) (CA824 : 23.00-
04.30+1) 

วนัที ่2.   ปักกิง่ – จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – หอฟ้าเทยีนถาน – กายกรรมปักกิง่ 
วนัที ่3.   ศนูยผ์เีซยีะ – พระราชวงัฤดรูอ้น – โรงงานไขม่กุ – ART BEIJING FUN – ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 
วนัที ่4.  ศูนยย์าบัวหมิะ – ก าแพงเมอืงจีนด่านจีหยงกวน – สวนผลไมต้ามฤดูกาล – นย์หยก – ผ่านชม

สนามกฬีารังนกและสระวา่ยน ้า 
วนัที ่5.  ศนูยผ์ลติภัณฑย์างพารา – ชอ้ปป้ิงตลาดหงเฉียว – ปักกิง่ (สนามบนิ ปักกิง่แคปิตอลแอรพ์อรท์) – 

เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่ (CA823 17.30-21.50 น.) 



 

 
  

น าทา่นเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและ
ชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวงัเกา่แกท่ีม่ปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานกวา่ 500 ปี มชีือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึ่งวา่ 
‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอื
คตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้ง
เป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้
 

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยูท่างทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีทั่ง้หมด 273 เฮกตาร ์

เป็นสถานซึง่จักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา ในระยะยา่งเขา้
ฤดูหนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงที่
น่ันเพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้น ต าหนักหวงฉงอีแ่ละลาน
หยวนชวิ เป็นตน้  



 

 
  

น าท่านชม กายกรรมปักก ิง่ การแสดงโชว์กายกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง 
กายกรรมปักกิง่เป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้หวาดเสยีวและตืน่เตน้ หลากหลายชดุการแสดง และ
การแสดงจะแตกต่างกันไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงสิง่ของ 
กายกรรมผาดโผนบนทีส่งู เป็นตน้ 
  

 

 
  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  (เมนพูเิศษ  เป็ดปกัก ิง่) 
ทีพ่กั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  4 ดาว 

 

วนัที ่3 ศนูยผ์เีซยีะ – พระราชวงัฤดรูอ้น – โรงงานไขม่กุ – ART BEIJING FUN – ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าท่านแวะศูนยผ์เีซี๊ยะ  เครื่องรางของขลังตามความเชื่อเรื่องโชคลาภของชาวจีน  น าท่าน
เดนิทางสู ่ พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือ
ของกรงุปักกิง่หา่งจากตัวเมอืงปักกิง่ประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิเป็น
สวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาไดน้ า
งบประมาณของกองทัพเรอืมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะทีเ่ห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวัง
ประกอบดว้ย ต าหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซไีทเฮา ต าหนักเริน่โช่วเตี้ยน 
สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโสว้ซาน ทะเลสาบคุนหมงิ เก๋งพระหอม 
ต าหนักเรยีงเมฆ เตอ๋เหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิตกแตง่
ดว้ยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนักตา่งๆ อกีมากมาย 



 

 
  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านแวะชม ศูนยไ์ขม่กุ ใหท้่านไดช้มและเลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากไขม่กุ อาทเิชน่ ครมี

ไขมุ่ก ผงไขมุ่ก  และเครือ่งประดับที่ใชไ้ขมุ่กใรการตกแต่งใหส้วยงาม  เป็นตน้ จากนัน้น าท่านสู่

ยา่น  ART BEIJING FUN  มพีืน้ทีโ่ดยรวม 146000 ตร. ย่านนี้สรา้งตามโครงการเมอืงสถานที่
ส าคัญทางวัฒนธรรมใหม่และสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติแบบจีน”ส าหรับการปฏบิัตกิารฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมประเทศจนี ยังมแีนะน าแบรนดข์องนานาชาตแิบรนดข์องแฟชั่นและแบรนดจ์นีทันสมัย
อย่างรา้นหนังศือ PageOne รา้นอาหาร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL รา้นกาแฟ STARBUCK 
Reserve Tevana น าท่านสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศนูยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากทีส่ดุ
ของเมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนยก์ลางความ
บันเทงิมากมายทีจ่ะสรา้งสสีันใหก้ับผูท้ีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดนิแห่งนี้เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย 
 

 

 
  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL    หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

วนัที ่4 
ศูนยย์าบวัหมิะ – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – สวนผลไมต้ามฤดูกาล – ศูนยห์ยก – 
ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระวา่ยน า้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเขา้ฟังบรรยาย ยาบวัหมิะ ที่สรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก เป็นที่พิสูจน์

สรรพคณุมาแลว้หลาย ๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่างกาย สามารถใชย้านี้ทาลด
อาการพองหรอืแสบรอ้นได ้น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ี
ป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่น
ใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล 



และพวกเตริก์ หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงต่ออกีหลายครัง้ดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อน
จากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 
กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กันวา่ หากมองเมอืงจีน
จากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้ าที่เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้
 

 

 
  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านแวะชม สวนผลไมต้ามฤดกูาล ใหท้่านไดช้ม และถา่ยรูปกับสวนผลไมต้ามอัธยาศัย โดย

ในแต่ละเดอืนจะมผีลไมใ้หท้่านไดเ้ทีย่วชมแตกต่างกันไป  ถา้เป็นช่วงเดอืนกุมภาพันธ-์เมษายน 
เป็นสวนสตรอวเ์บอรร์ ีเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน เป็นสวนเชอรรี ่เดอืนกรกฏาคม-สงิหาคม สวนลกู
ทอ้หรอืสวนแอปเป้ิล  เดอืนกันยายน-ตลุาคม เป็นสวนลกูพลับ )  
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย มีผลท าใหท้างสวนผลไมป้ระกาศปิดไม่ให ้
นักท่องเทีย่วเขา้ชม...ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ และเปลีย่นเป็นรายการเทีย่ว พพิธิภัณฑ์
ภาพ3 มติแิทน   
 

 หมายเหต:ุ ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งปีใหม ่วันที ่29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63  ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวสวนผลไมต้ามฤดูกาล เป็นเที่ยวลานสก ีSNOW WORLD  
แทน 
น าท่านเดนิทางสู่ลานสก ีSNOW WORLD ซึง่มีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 
เซนตเิมตร สถานทีจ่ะท าใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ บนลานสก ี(ไม่รวมค่าเชา่อุปกรณ์, 
คา่เครือ่งเลน่ และคา่ครฝึูกอปุกรณ์ตา่งๆ)  ใหท้า่นไดอ้สิระเลน่สกตีามอัธยาศัย   

  
น าท่านแวะชม หยก ที่มคีุณภาพและมีชือ่เสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ก าไรหยก 
แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลที่มชี ือ่เสยีง  น าท่าน ผ่านชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอ
ลมิปิครงันก สนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de 
Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเ้อื้ออ านวยต่อ
สิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ที่น่ัง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก2008 มีลักษณะ
ภายนอกคลา้ยกับ “รังนก”ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดานและผนังอาคารทีท่ าดว้ยวัสดุ
โปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่
อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน ้ าแห่งชาติ สระว่ายน ้ าแห่งชาติ สรา้งขึ้นเหนือ
จนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลี่ยมขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุ
เทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ใหดู้เหมอืนน ้าทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยี
จากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 



วนัที ่5 
ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – ชอ้ปป้ิงตลาดหงเฉยีว – ปกักิง่ (สนามบนิ ปกัก ิง่แคปิตอลแอร์
พอรท์) – เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่ (CA823 17.30-21.50 น.) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 เขา้ชมศูนยส์นิคา้ ผลติภณัฑจ์ากยางพารา เป็นในลักษณะสนิคา้ที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน 

และสนิคา้เพอืสขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภัณฑ ์ น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดหง
เฉยีว ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนม และสนิคา้COPY ยี่หอ้ดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   (เมนพูเิศษ สกุ ีม้องโกล) 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเชยีงใหม ่

17.30 น. ออกเดนิทางกลับสู ่เชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่CA823  (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
21.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เชยีงใหมบ่นิตรง ปกักิง่  ทอ่งแดนมงักร พชิติก าแพงเมอืงจนี 5 วนั 3 คนื โดย สายการ
บนิแอรไ์ชนา่ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 
20 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุม่
เกนิ 20 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พกั
เดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วม
ต ัว๋ 

ทา่นละ 

วันที ่23 - 27 ต.ค. 62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่16 - 20 พ.ย. 
62 

18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่29 ธ.ค. 62 - 02 
ม.ค. 63 

22,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 7,900.- ราคานีร้วม
รายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ(ไมร่วมวซีา่จนี) 

 

ราคา ไมร่วมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,000 บาท  
(ส าหรบัลกูคา้ทีม่ทีะเบยีนบา้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอืเทา่น ัน้ 

กรณีลกูคา้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอื เก็บเพิม่ทา่นละ่ 750 
บาท) 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/
ทรปิ 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบัคดิคา่บรกิาร
เพิม่ ทา่นละ 3,000 บาท 

 
อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีคร ัง้ 
 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้
ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการ
เดนิทาง 

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

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    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 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ า
กับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่
ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้

ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

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

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

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่อง
สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
   
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนีวซี่าแบบธรรมดา 4 วันท า

การ (1,000 บาท) 
          (ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ ผูย้ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาในทะเบยีน

บา้นดงัตอ่ไปนี ้           
1. เชยีงใหม ่2. เชยีงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร ่6.ล าปาง 7. 
แมฮ่อ่งสอน 8. ล าพนู9. อตุรดติถ ์10. ตาก 11.พษิณุโลก 12.สโุขทัย   
กรณีลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจงัหวัดภาคเหนอื หรอืทางสถานฑตู
เชยีงใหมไ่มรั่บยืน่วซีา่ และตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รงุเทพฯ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
750 บาทจากราคาทวัร ์และไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เอกสาร 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  23 
กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารที่

สัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 



7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่

เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ 

ภัยธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่
ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้
ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้
หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ
เป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับ
สูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์
ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมี
การยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ 
หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ า
สญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจาก
ธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มี
การคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

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

11. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 
หยวน/คน/รา้น 

 
 



ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เดีย่ว(เชยีงใหม)่ 
เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

 
**ยืน่วซีา่เดีย่วทีเ่ชยีงใหมม่คีา่บรกิารดงันี ้** 
- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,000 บาท  
- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 1,800 บาท  
 
**กรณียืน่วซีา่เดีย่วทีก่รงุเทพมคีา่บรกิารดงันี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,750 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,875 บาท 
 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพ

สมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 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. ส าหรับผูท้ี่ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก 

หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์

ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูิ

บตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ได ้
ที ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกับบิดา มารดา ตอ้งแนบหนังสือ
อนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่
ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ต ิดต่อไดใ้นกรณี ฉุกเฉิง หมายเลข
โทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา 
(สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

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

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่
ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็น
เอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   



 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการ
เดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ 

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

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานใน

ประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่

เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการ

ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดง
ตนทีส่ถานทตูจนี 

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

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง 
ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 
เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุด
ขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2
ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรส

ฉบบัแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทา

ปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่

ท าวซีา่ 



4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซี่าด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านส่งหนงัสอื

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 สถานทตูจนีอาจ
เปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้าย
การบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**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.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกข้อมลูตำมควำมเป็นจริง 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่เติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่



 

 

 

 


