
  1 เชียงใหมบ่ินตรงปักก่ิง  ทอ่งแดนมงักร พิชิตก ำแพงเมืองจีน 5 วนั 3 คืน โดยแอรไ์ชนำ่             [GQ1CNXPEK-CA003] 
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ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน | พระรำชวงักูก้ง | หอฟำ้เทียนถำน | พระรำชวงัฤดรูอ้น 

ART BEIJING FUN | ถนนหวงัฝู่ จิ่ง |เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล | เป็ดปักก่ิง 
 

   

 เชยีงใหม่บนิตรงปักกิง่ ทอ่งแดนมังกร พชิติก ำแพงเมืองจนี 5 วัน 3 คนื 

คนื 

งใหม่ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทำง มีนำคม- มิถุนำยน 2563  

 

 

 

 

รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพยีง 15,900.- 



  2 เชียงใหมบ่ินตรงปักก่ิง  ทอ่งแดนมงักร พิชิตก ำแพงเมืองจีน 5 วนั 3 คืน โดยแอรไ์ชนำ่             [GQ1CNXPEK-CA003] 

 

 

 

 

 

  

 

 

วันที ่1 
เชียงใหม่(สนำมบินเชียงใหม่) -ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์)  (CA824 : 23.00-04.30+1) 

20.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนัท่ี สนำมบินเชียงใหม่ บรเิวณเคำทเ์ตอร ์สำยกำรบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจำ้หนำ้ที่จำกทำงบริษัทฯ คอย
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกแดท่ำ่นก่อนออกเดินทำง 

23.00 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA824 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทยีนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง – หอฟ้ำเทยีนถำน – 
กำยกรรมปักกิ่ง 

04.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อรท์ สนำมบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริกำร ตอ้นรบักีฬำ
โอลมิปิก  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนข
อง สหรฐัอเมรกิำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงที่เขำ้ถึงจิตใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ต่ติดสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหม่ที่ช่วยลดปริมำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร  หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมือง
ปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีน  ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แหง่ของจีน ซึ่ง
มีฐำนะเทียบเทำ่กบัมณฑล หลงัจำกปักก่ิงไดร้บักำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะ
หลงัจำกสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเช่ือ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหนำ้มือเป็นหลงัมือ 
ปัจจุบันนีปั้กก่ิงมีถนนที่สลบักัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษำสภำพเมืองโบรำณ และยังแสดงถึงสภำพเมืองที่ทันสมัย 
กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติ่มซ ำ 
 น ำทำ่นเดินทำงสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่เป็นจตัรุสัที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักก่ิง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจปุระชำกรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรุสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสัใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยูท่ำงทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนือเสำธงกลำงจตัรุสั อนสุำวรยีว์ีรชนใจกลำงจตัรุสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวนัตกของจตัรุสั ตลอดจน 
พิพิธภณัฑก์ำรปฏิวตัิแห่งชำติและพิพิธภณัฑป์ระวตัิศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้งัมี หอร ำลกึ
ทำ่นประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรอืเฉียนเหมิน  

เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.    เชียงใหม ่(สนำมบินเชียงใหม)่ - ปักก่ิง (สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์)  (CA824 : 23.00-04.30+1) 
วนัท่ี 2   ปักก่ิง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง – หอฟำ้เทียนถำน – กำยกรรมปักก่ิง 
วนัท่ี 3   ศนูยผี์เซียะ – พระรำชวงัฤดรูอ้น – โรงงำนไขม่กุ – ART BEIJING FUN – ถนนหวงัฝู่ จ่ิง 
วนัท่ี 4.  ศนูยย์ำบวัหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจีหยงกวน – สวนผลไมต้ำมฤดกูำล-ศนูยห์ยก – ผำ่นชมสนำมกีฬำรงันกและสระวำ่ยน ำ้ 
วนัท่ี 5.  ศนูยผ์ลติภณัฑย์ำงพำรำ – ชอ้ปป้ิงตลำดหงเฉียว – ปักก่ิง (สนำมบิน ปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์) -เชียงใหม ่(สนำมบินเชียงใหม)่(CA823 

17.30-21.50 น.) 



  3 เชียงใหมบ่ินตรงปักก่ิง  ทอ่งแดนมงักร พิชิตก ำแพงเมืองจีน 5 วนั 3 คืน โดยแอรไ์ชนำ่             [GQ1CNXPEK-CA003] 

 

 

 
 น ำท่ำนเดินสู่ พระรำชวังกู้กง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มิง เป็นทัง้บำ้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

รำชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวตัิศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ 
หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรยีกอีกอยำ่งหนึง่ว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัตอ้งหำ้ม’ เหตทุี่เรียกพระรำชวงัตอ้งหำ้ม 
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสรำ้งวงัวำ่ จกัรพรรดิเปรยีบเสมือนบตุรแหง่สวรรค ์ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ำ้เขำ้ไปได ้

 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 น ำท่ำนเดินทำงสู ่หอฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยู่ทำงทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึ่งจกัรพรรดิแห่ง
รำชวงศห์มิง และรำชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำ ในระยะยำ่งเขำ้ฤดหูนำวถึงเดือนอำ้ยตำมจนัทรคติทกุปี พระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อใหก้ำรเก็บเก่ียวไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนกัหวง
ฉงอี่และลำนหยวนชิว เป็นตน้  



  4 เชียงใหมบ่ินตรงปักก่ิง  ทอ่งแดนมงักร พิชิตก ำแพงเมืองจีน 5 วนั 3 คืน โดยแอรไ์ชนำ่             [GQ1CNXPEK-CA003] 

 

 

 
 น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชวก์ำยกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักก่ิงเป็นกำรแสดง

ผสมผสำน ทัง้หวำดเสยีวและตื่นเตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกตำ่งกนัไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น 
เช่น โชวห์มนุจำน โชวค์วงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้  

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิง่) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทียบเทำ่  4 ดำว 

วันที ่3 
ศูนยผ์ีเซยีะ – พระรำชวังฤดูร้อน – โรงงำนไข่มุก – ART BEIJING FUN – 
ถนนหวังฝู่จิง่ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 

น ำทำ่นแวะศูนยผี์เซ๊ียะ  เครือ่งรำงของขลงัตำมควำมเช่ือเรือ่งโชคลำภของชำวจีน  น ำทำ่นเดินทำงสู ่ พระรำชวังฤดูร้อนอวี้

เหอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่ำงจำกตวัเมืองปักก่ิงประมำณ 15 กิโลเมตร 
พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซี
ไทเฮำไดน้ ำงบประมำณของกองทพัเรือมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะที่เห็นในปัจจุบนั ภำยในพระรำชวงัประกอบดว้ย 
ต ำหนกัเลอโช่วถงั สถำนท่ีประทบัของพระนำงฉือซีไทเฮำ ต ำหนกัเริน่โช่วเตีย้น สถำนท่ีวำ่รำชกำรของพระนำงฉือซีไทเฮำ ภเูขำ
ว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต ำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลดัเลำะไปตำมริม
ทะเลสำบคนุหมิงตกแตง่ดว้ยภำพวำดตำ่งๆ) และต ำหนกัตำ่งๆ อีกมำกมำย 



  5 เชียงใหมบ่ินตรงปักก่ิง  ทอ่งแดนมงักร พิชิตก ำแพงเมืองจีน 5 วนั 3 คืน โดยแอรไ์ชนำ่             [GQ1CNXPEK-CA003] 

 

 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 น ำท่ำนแวะชม ศูนยไ์ข่มุก ใหท้่ำนไดช้มและเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ท  ำมำจำกไข่มุก อำทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก  และ
เครื่องประดบัที่ใชไ้ข่มุกใรกำรตกแต่งใหส้วยงำม  เป็นตน้ จำกนัน้น ำท่ำนสู่ย่ำน  ART BEIJING FUN  มีพืน้ที่โดยรวม 
146000 ตร. ยำ่นนีส้รำ้งตำมโครงกำรเมืองสถำนท่ีส ำคญัทำงวฒันธรรมใหมแ่ละสรำ้งเสรมิประสบกำรณชี์วิตแบบจีน”ส ำหรบั
กำรปฏิบตัิกำรฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยงัมีแนะน ำแบรนดข์องนำนำชำติแบรนดข์องแฟชั่นและแบรนดจี์นทนัสมยัอย่ำง
รำ้นหนงัศือ PageOne รำ้นอำหำร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL รำ้นกำแฟ STARBUCK Reserve Tevana น ำท่ำนสู ่ถนน
หวังฝูจ่ิง ซึ่งเป็นศนูยก์ลำงส ำหรบักำรชอ้ปป้ิงที่คึกคกัมำกที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้หำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดงัต่ำงๆ และ
รำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศนูยก์ลำงควำมบนัเทิงมำกมำยที่จะสรำ้งสสีนัใหก้บัผูท้ี่มำจบัจ่ำยบนถนนคนเดินแหง่นีเ้ชิญท่ำนอิสระชอ้ป
ป้ิงตำมอธัยำศยั 

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำร  
ที่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL    หรอืเทียบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วันที ่4 
ศูนยย์ำบัวหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน – สวนผลไม้ตำม
ฤดูกำล-ศูนยห์ยก –ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสระว่ำยน ำ้ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนเขำ้ฟังบรรยำย ยำบัวหิมะ ที่สรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม ้น ำ้รอ้นลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมำแลว้หลำย ๆ 

เหตกุำรณท์ี่เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้ำ่งกำย สำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบรอ้นได้ น ำท่ำนเดินทำงสู ่ก ำแพง
เมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีปอ้มคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบรำณ สรำ้งในสมยัพระเจำ้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก 
ก ำแพงสว่นใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจบุนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกนักำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติรก์ 
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หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงตอ่อีกหลำยครัง้ดว้ยกันแตภ่ำยหลงัก็มีเผำ่เรร่อ่นจำกมองโกเลียและแมนจูเรียสำมำรถบกุฝ่ำ
ก ำแพงเมืองจีนไดส้  ำเรจ็ มีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลำงดว้ย เช่ือ
กนัวำ่ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนไดก้ ำแพงอำคำรดเูหมือนฟองน ำ้ที่เคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลำ 
สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผน่ดินไหวได ้

 

 
  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร  
 น ำทำ่นแวะชม สวนผลไม้ตำมฤดูกำล ใหท้ำ่นไดช้ม และถ่ำยรูปกบัสวนผลไมต้ำมอธัยำศยั โดยในแต่ละเดือนจะมีผลไมใ้ห้

ทำ่นไดเ้ที่ยวชมแตกตำ่งกนัไป  ถำ้เป็นช่วงเดอืนกมุภำพนัธ-์เมษำยน เป็นสวนสตรอเบอรี ่ เดือนพฤษภำคม-มิถนุำยน เป็นสวน
เชอรรี่ เดือนกรกฏำคม-สิงหำคม สวนลกูทอ้หรือสวนแอปเป้ิล  เดือนกนัยำยน-ตลุำคม เป็นสวนลกูพลบั ) หมำยเหตุ : หำก
สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย..มีผลท ำใหท้ำงสวนผลไมป้ระกำศปิดไมใ่หน้กัทอ่งเที่ยวเขำ้ชม...ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน 
และเปลีย่นเป็นรำยกำรเที่ยว พิพิธภณัฑภ์ำพ3 มิติแทน   

 น ำทำ่นแวะชม หยก ที่มีคณุภำพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคล
ที่มีช่ือเสียง  น ำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลิมปิครังนก สนำมกีฬำโอลิมปิครงันกออกแบบโดยสถำปนิก
ชำวสวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดงัของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยต่อ

สิง่แวดลอ้ม ในสนำมจไุด ้91,000 ที่นั่ง ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดกำรแขง่ขนัโอลมิปิก2008 มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกบั “รงันก”ที่มี
โครงตำขำ่ยเหลก็เหมือนก่ิงไม ้เพดำนและผนงัอำคำรที่ท  ำดว้ยวสัดโุปรง่ใส อฒัจนัทรม์ีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดง ดคูลำ้ยกบั
พระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่นอำยงดงำมแบบตะวนัออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สรำ้งขึน้

เหนือจินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ำ้สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท ำเป็นโครง
รำ่ง เนน้ใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยเ์พื่อใหดู้เหมือนน ำ้ที่สดุ และใชเ้ทคโนโลยีจำกงำนวิจัยของนกัฟิสิกสจ์ำก Dublin’s Trinity 
College 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
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วันที ่5 
ศูนยผ์ลิตภณัฑย์ำงพำรำ – ช้อปป้ิงตลำดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนำมบิน ปักกิ่งแคปิ
ตอลแอรพ์อรท์) -เชยีงใหม่ (สนำมบนิเชยีงใหม่)(CA823 17.30-21.50 น.) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 เขำ้ชมศนูยส์ินคำ้ ผลิตภัณฑจ์ำกยำงพำรำ เป็นในลกัษณะสินคำ้ที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินคำ้เพือสขุภำพพรอ้ม

วิทยำกรบรรยำยสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดหงเฉียว ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้แบรนเนม และสินคำ้
COPY ยี่หอ้ดงัมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอื่นๆอีกมำกมำย 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร   (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 
 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นออกเดินทำงสู ่สนำมบินเชียงใหม่ 

17.30 น. ออกเดินทำงกลบัสู ่เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ CA823  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
21.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินเชียงใหม่ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

อัตรำค่ำบริกำร : เชียงใหม่บนิตรงปักกิง่ ทอ่งแดนมังกร พชิิตก ำแพงเมืองจนี 5 วัน 3 คืนโดยแอรไ์ชน่ำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 11-15 เม.ย.63 25,900.- 28,900.- 28,900.- 4,000.- 10,900.- 

วนัท่ี 02-06 พ.ค.63 17,900.- 20,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 30 พ.ค.-03 มิ.ย.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 13-17 มิ.ย.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 27 มิ.ย.-01 ก.ค.63 15,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 6,900.- 

รำคำเดก็ทำรก(อำยุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทำงกลับ) ท่ำนละ 5,900.- รำคำนี้รวมรำยกำรทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ(ไม่รวมวีซ่ำจนี) 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำจนีแบบเดีย่ว ท่ำนละ 1,650 บำท  
(ส ำหรับลูกค้ำทีม่ีทะเบยีนบ้ำนอยู่ในพืน้ที ่12 จังหวัดภำคเหนือเทำ่น้ัน 

กรณีลูกค้ำ ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในพืน้ที ่12 จังหวัดภำคเหนือ เกบ็เพิม่ทำ่นล่ะ 750 บำท) 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทำ่น/ทริป 

กรณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ ์นับจำกวันเดนิทำงกลับคิดค่ำบริกำรเพิม่ ท่ำนละ 3,000 บำท 
 

อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทำงไทยเทำ่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
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1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  
 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำง
บรษัิทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำที่พกั

โดยตรงหรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำร
เหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้           
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดินทำง (ไมม่ีหวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดินทำง 
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อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมที่พกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  คำ่รถรบัสง่และระหวำ่งน ำเที่ยวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
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 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 
2. คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซำ่เขำ้ประเทศจีนวีซำ่แบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร (1,650 บำท) 
          (ยื่นวีซำ่จีนท่ีเชียงใหม่) ผูย้ื่นค ำขอวีซำ่จะตอ้งมีภมูิล  ำเนำในทะเบียนบำ้นดงัตอ่ไปนี ้           
            1. เชียงใหม่ 2. เชียงรำย 3. น่ำน 4. พะเยำ 5. แพร่ 6.ล ำปำง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล ำพูน9. 

อุตรดิตถ ์10. ตำก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย  กรณีลกูคำ้ที่ไมไ่ดม้ีภมูิล  ำเนำอยู่ในจงัหวดัภำคเหนือ หรือ
ทำงสถำนฑตูเชียงใหมไ่มร่บัยื่นวีซำ่ และตอ้งยื่นวีซำ่จีนท่ีกรุงเทพฯ มีคำ่ใชจ้่ำยเพิ่ม 750 บำทจำกรำคำทวัร ์
และไมร่วมคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัสง่เอกสำร)  

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

4. คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง 
5. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่ม , ค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด

ฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำติหรอืคนตำ่งดำ้ว 
8. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

       หวัหนำ้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพินิจและควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของทำ่น 
          9.        คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 

หมำยเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุกำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ เหตุกำรณไ์ม่สงบ

ทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หำกทำ่นยกเลกิก่อนรำยกำรทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คำ่บรกิำรท่ีทำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิด
กฎหมำย หรอืเอกสำรเดินทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองที่นั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั
รำคำตั๋วเครือ่งบินตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ลำ่ชำ้ เปลี่ยนแปลง กำร
บรกิำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร บริษัทฯจะด ำเนินโดยสดุควำมสำมำรถที่
จะจดับรกิำรทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  ำหรบัคำ่บรกิำรนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนกังำน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำก
มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยว
สถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิกำรจดัหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหนำ้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทำงบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพรอ้ม
คณะถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิ ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทำงบริษัท
จะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงิน 300 หยวน/คน/รำ้น 

 

ส ำหรับผู้ทีม่ีควำมประสงคต้์องกำรขอยืน่วซ่ีำเดีย่ว(เชยีงใหม่) 
เอกสำรในกำรยืน่วีซ่ำจีนส ำหรับผู้ที่ถอืพำสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซำ่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคำ่บรกิำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,650 บำท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 2,775 บำท  
**กรณียื่นวีซำ่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคำ่บรกิำรดงันี ้** 
-ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,750 บำท  
-ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 2,875 บำท 
1. หนงัสอืเดินทำงที่มีอำยกุำรใชง้ำนไมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์มช่ ำรุด 
2. หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้สีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรบัผูท้ี่ถือหนงัสอืเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้ก่อน

กำรสง่เอกสำรยื่นวีซำ่ 
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
5. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส ำเนำสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสอือนญุำตใหเ้ดินทำง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ท  ำงำน ต ำแหน่งงำน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท  ำงำน ญำติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ที่ท ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบได้
วำ่ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซำ่ เลม่ที่มีปัญหำ (สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
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7. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้ก่อนยื่นวีซำ่ ดงันัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้ริษัททวัร ์
อยำ่งนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทตูจีนอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม
หรอืเปลีย่นระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสทิธ์ิของสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจำกบริษัททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำรยกเวน้วีซ่ำใน
รำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของทำ่นเป็นอยำ่งดี หำกทำ่นท ำบตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทำงชำวต่ำงชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท  ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 
 - หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซำ่เขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนที่สถำนทตูจีน 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิ่ม 5,210 บำท  
2.  หนงัสอืเดินทำงของคนตำ่งชำติอื่นๆ จ่ำยเพิ่ม  1,750 บำท 

ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนตินำ่(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรที่ตอ้งเตรยีม   
1.พำสปอรต์ ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และตรำเขำ้-ออก
อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
2.รูปถ่ำยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชดุนกัศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำประทบัรำ้นที่

แปล 
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยที่มีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยื่นท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยที่เป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์
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อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
ยื่นวีซำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มทำ่นละ  1,125 บำท  
 
[ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้ำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำดว่นได]้ 

 

**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยืน่วซ่ีำโดย
ไม่แจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มนัโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึ่งทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจรงิ 
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**สถำนทูตจีนมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต ำแหนง่งำน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดินทำงไปตำ่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 
** ถำ้เอกสำรสง่ถึงบริษัทแลว้ไมค่รบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกิดควำมไมส่ะดวก
ภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จงึขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเครง่ครดั) 
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