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ก ำแพงเมืองจีน(นัง่กระเช้ำ)ดำ่นซือหมำ่ไถ | เมืองโบรำณกู่เป่ย  | พระรำชวงักู้กง | พระรำชวงัฤดรู้อน  

หอฟ้ำเทียนถำน | วดัเจ้ำแม่กวนอิมกู่ถ่ำ | เป็ดปักก่ิงโต๊ะละ 2 ตวั | สกีุม้องโกล | บฟุเฟ่ต์ปิง้ยำ่งเจงกิสขำ่น  

 
 

  

 

 

 

 

  

เชียงใหม่บนิตรง ปักกิ่ง เมืองโบราณกู่เป่ย กระเช้าซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 

33  

ราคาเพยีง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม(่สนำมบินเชียงใหม)่ - ปักก่ิง(สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท) (CA824 : 23.00-04.30+1) 
วนัท่ี 2. ปักก่ิง(สนำมบินปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท) - ก ำแพงเมืองจีนดำ่นซือหมำ่ไถ (นัง่กระเช้ำ)-เมืองโบรำณกู่เป่ย 
วนัท่ี 3. ศนูย์บวัหิมะ - พระรำชวงัฤดรู้อน - ร้ำนหยก - BEIJING ART FUN ถนนหวงัฝู่ จ่ิง     
วนัท่ี 4. จตรัุสเทียนอนัเหมิน - พระรำชวงักู้กง - ร้ำนยำงพำรำ - หอฟ้ำเทียนถำน - กำยกรรมปักก่ิง  
วนัท่ี 5. วดัเจ้ำแมก่วนอิมกู่ถ่ำ - ร้ำนผ่ีเซี๊ยะ - ตลำดหงเฉียว - ปักก่ิง - เชียงใหม(่สนำมบินปักก่ิง แคปิตอล แอร์พอร์ท) - เชียงใหม่(CA823 17.30-
21.50 น.) 
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วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - ปักกิ่ ง(สนามบินปักกิ่ งแคปิตอลแอร์
พอร์ท) (CA824 : 23.00-04.30+1) 

20.00 น. 
 

คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินเชียงใหม่ บริเวณเคำท์เตอร์  สำยกำรบินแอร์ไชน่ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทฯ คอยต้อนรับ
และอ ำนวยควำมสะดวกแดท่ำ่นก่อนออกเดินทำง 

23.00 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA824 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

04.30 น. เดินทำงถึง สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนำมบินนีไ้ด้เปิดสว่นขยำยแหง่ใหม ่เพื่อเปิดให้บริกำร ต้อนรับ
กีฬำโอลมิปิก  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้มำกถึง  55  ล้ำนคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กวำ่แพนตำกอ
นของ สหรัฐอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงที่เข้ำถึงจิตใจผู้ โดยสำร ด้วยกำรออกแบบให้
แบ่งเป็น 2 ข้ำง ทอดตวัจำกทิศใต้ไปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ให้แสงแดดได้และใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนภำย ในตวัอำคำร น ำทำ่นผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองหมี่หยุน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่ วโมง) อ ำเภอมี่หยุนเป็นเมืองโบรำณ มีประวัติศำสตร์อัน

ยำวนำนไปประมำณ 10 ล้ำนปี ท่ีผำ่นมำบรรพบรุุษสร้ำงเมืองในแผน่ดินนี ้พืน้ท่ี Miyun เป็นเนินเขำที่เงียบสงบ 
น ำทำ่นเที่ยว ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย์ ซึง่ตัง้อยูใ่นอ ำเภอมี่หยนุ อยูใ่ต้ก ำแพงเมืองจีนโบรำณ มีประวตัิยำวนำนถึง 4100 กว่ำปี  
ซึง่เป็นก ำแพงเมอืงจีนโบรำณสว่นหนึง่ที่เก่ำแก่ที่สดุของจีน ใต้เชิงเขำที่ตัง้ดำ่นซือหมำ่ไถ มีบอ่น ำ้พ ุ2 แหง่ ซึง่แหง่หนึง่เป็นน ำ้พุ
ร้อน และอีกแหง่หนึ่งเป็นน ำ้พเุย็น และน ำ้พทุัง้สองแห่งไหลมำรวมกนักลำยเป็นทะเลสำบยวนหยำงห ูกำรสร้ำงเมืองริมน ำ้นี ้
แห่งนีจ้ึงใช้ธำรน ำ้ที่ไหลจำกทะเลสำบเป็นหลกั ให้ท่ำนเดินชมและเก็บภำพควำมประทับใจของตัวอำคำรที่เลียนแบบ
สถำปัตยกรรมสมยัรำชวงศ์หมิงและชิง ตลอดจนโซนจดัแสดงวฒันธรรมดัง้เดิมที่จดัแสดงได้อยำ่งลงตวั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น ำท่ำนเที่ยวชม ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (โดยสารกระเช้า Cable Carไป-กลับ) ก ำแพงเมืองจีนด่ำนนีเ้ป็นด่ำนที่มี
ช่ือเสียงมำก ได้ช่ือว่ำเป็นสดุยอดแห่งก ำแพงเมืองจีน เนื่องจำกเป็นก ำแพงเมืองจีนที่ยงัคงสภำพเดิมของสมยัรำชวงศ์หมิ
งเพียงแหง่เดียวของจีนท่ียงัไมผ่ำ่นกำรบรูณะซอ่มแซม อีกทัง้ยงัตัง้อยูบ่นภมูิประเทศที่เป็นผำสงูชนั ท ำให้ทิวทศัน์สวยงำมมำก  
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ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถสร้ำงตำมสนัเขำที่สูงชัน เลื่องช่ือเพรำะควำมโดดเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์ มีป้อมปรำกำรตัง้
ตระหง่ำนอยูส่องฟำกของไหลเ่ขำ ป้อมปรำกำรเหลำ่นีเ้รียงรำยอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก และมีรูปแบบท่ีแตกตำ่งกนัไป แต่ละป้อมมี
ระยะหำ่งเพียงประมำณ 140 ม. สวยงำมอลงักำร ประกอบกบัขนุเขำที่สงูตระหง่ำน ท ำให้ดำ่น ซือหมำ่ไถเป็นก ำแพงเมอืงจีนท่ี
งดงำมยิ่งนกั   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองปักกิ่ ง เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีช่ือย่อว่ำ จิง นครปักก่ิงเป็นศูนย์กำรเมือง

วฒันธรรม วิทยำศำสตร์ กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำรคมนำคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือดงัทัง้ในประเทศ
จีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกับมณฑล 
หลงัจำกปักก่ิงได้รับกำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80ศตวรรษที่ 
20 เมืองปักก่ิงได้พฒันำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเช่ือ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหน้ำมือเป็นหลงัมือ ปัจจุบันนีปั้กก่ิงมีถนนที่
สลบักนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พียงแตรั่กษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองที่ทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

ทำ่นเข้ำฟังบรรยำย ยาบัวหิมะ ที่สรรพคณุในกำรแก้แผลไฟไหม้ น ำ้ร้อนลวก เป็นท่ีพิสจูน์สรรพคณุมำแล้วหลำย ๆ เหตกุำรณ์
ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่ำงกำย สำมำรถใช้ยำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบร้อนได้  
น ำทำ่นชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน  ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมืองด้ำนทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงเป็นพระรำช
อทุยำนท่ีมีทศันียภำพที่สวยงำมมำกแหง่หนึง่ มีเนือ้ที่ทัง้หมด 290 เฮกต้ำร์ ประกอบด้วยเนือ้ที่ท่ีเป็นน ำ้ 3 สว่น เนือ้ที่ที่เป็นดิน 
1 สว่น ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน” และทะเลสำบ “คุนหมิงห”ู บนเขำว่ำนโซ่วซำนได้สร้ำงวิหำร ต ำหนกั 
พลบัพลำ และเก๋งจีนอนังดงำมไว้หลำยรูปหลำยแบบตัง้อยู่ลดหลัน่รับกันกับภูมิภำพ ที่เชิงเขำมีระเบียงทำงเดินที่มีระยะ
ทำงไกลถึง 728เมตร ลดัเลำะไปตำมริมทะเลสำบคนุหมิง ในทะเลสำบคนุหมิงมีเกำะเล็กๆ เกำะหนึ่ง มีสะพำน 17 โค้งอนั
สวยงำมเช่ือมติดกบัฝ่ังทัว่ทัง้อทุยำนจัดไว้ได้สดัส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะในกำรสร้ำง
อทุยำนของจีน น ำท่ำนได้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จำก ไข่มกุ ที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจำกไข่มกุ ครีมไข่มกุ ผง
ไขม่กุ เป็นต้น 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น ำทำ่นแวะชม หยก ที่มีคณุภำพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน ให้ทำ่นได้เลอืกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคล
ที่มีช่ือเสียง จำกนัน้น ำท่ำนสูย่่ำน  ART BEIJING FUN  มีพืน้ที่โดยรวม 146000 ตร. ย่ำนนีส้ร้ำงตำมโครงกำรเมืองสถำนที่
ส ำคญัทำงวฒันธรรมใหม่และสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิตแบบจีน”ส ำหรับกำรปฏิบตัิกำรฟืน้ฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยงัมี
แนะน ำแบรนด์ของนำนำชำติแบรนด์ของแฟชัน่และแบรนด์จีนทนัสมยัอยำ่งร้ำนหนงัศือPageOneร้ำนอำหำร Pinvita โรงแรม 
MUJI HOTEL และน ำทำ่นแวะชม ร้ำนกำแฟ STARBUCK Reserve Tevana 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
 

 
 น ำทำ่นสู ่ถนนหวังฝูจ่ิง ซึง่เป็นศนูย์กลำงส ำหรับกำรช้อปปิง้ที่คกึคกัมำกที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้ห้ำงสรรพสินค้ำช่ือ

ดงัตำ่งๆ และร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรศนูย์กลำงควำมบนัเทิงมำกมำยที่จะสร้ำงสีสนัให้กบัผู้ที่มำจบัจ่ำยบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญ
ทำ่นอิสระช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั 

ที่พกั โรงแรม 5L Hotel Beijing  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4 
จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านยางพารา - หอฟ้าเทียนถาน 
- กายกรรมปักกิ่ง    
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำทำ่นเดินทำงสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่เป็นจตัรัุสที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรัุสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักก่ิง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจปุระชำกรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรัุสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรัุสใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยูท่ำงทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนือเสำธงกลำงจตัรัุส อนสุำวรีย์วีรชนใจกลำงจตัรัุส มหำศำลำประชำคมด้ำนทิศตะวันตกของจตัรัุส ตลอดจน 
พิพิธภณัฑ์กำรปฏิวตัิแห่งชำติและพิพิธภณัฑ์ประวตัิศำสตร์ชำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก  นอกจำกนีท้ำงด้ำนทิศใต้ยงัมีหอร ำลกึ
ทำ่นประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมินหรือเฉียนเหมิน 

 

 
 น ำทำ่นเดินทำงสู ่พระราชวังกู้กง สร้ำงขึน้ในสมยัจกัรพรรดิหย่งเลอ่แห่งรำชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้ำนและชีวิตของจกัรพรรดิใน

รำชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวตัิศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กู้กง’ 
หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยำ่งหนึง่ว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัต้องห้ำม’ เหตทุี่เรียกพระรำชวงัต้องห้ำม
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสร้ำงวงัวำ่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแหง่สวรรค์ ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่
ต้องห้ำม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ำ้เข้ำไปได้ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ป้ิงย่างเจงกิสข่าน ) 

 น ำทำ่นเข้ำชมศนูย์สนิค้ำ ผลิตภณัฑ์จากยางพารา เป็นในลกัษณะสินค้ำที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้ำเพือสขุภำพ
พร้อมวิทยำกรบรรยำยสรรพคณุของผลติภณัฑ์ 
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 น ำท่ำนเดินทำงสู ่หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทำงทิศใต้ของกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกต้ำร์เป็นสถำนซึ่งจกัรพรรดิแห่ง
รำชวงศ์หมิง และรำชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำในระยะยำ่งเข้ำฤดหูนำวถึงเดือนอ้ำยตำมจนัทรคติทกุปีพระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นัน่เพื่อให้กำรเก็บเก่ียวได้ผลอดุมประกอบด้วยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้นต ำหนกัหวงฉง
อี่และลำนหยวนชิว เป็นต้น     

 

 
 น ำท่ำนชม กายกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชว์กำยกรรมที่ตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กำยกรรมปักก่ิงเป็นกำรแสดง

ผสมผสำน ทัง้หวำดเสยีวและตื่นเต้น หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกตำ่งกนัไป โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน 
เช่น โชว์หมนุจำน โชว์ควงสิ่งของ กำยกรรมผำดโผนบนที่สงู แต่ไฮไลน์คือกำรขบัมอเตอร์ไซค์มำกกว่ำ 4 คนั ในลกูโลกด้วย
ควำมเร็วในพืน้ท่ีจ ำกดัทำ่นไมค่วรพลำดชมกำยกรรมปักก่ิงที่มีช่ือเสยีงก้องโลก   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเทำ่ 4 ดำว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น ำทำ่นนมสักำร องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ ถ่า เจ้ำแม่กวนอิมปำงยืนและประดิษฐำนกลำงแจ้ง อยู่ภำยในสวนกู๋ถ่ำกงหยวนหรือ

สวนวดัเก่ำ อดีตพืน้ท่ีภำยในสวนแหง่นีเ้คยเป็นวดัเก่ำสมยัรำชวงศ์หมิง จำกหลกัฐำนที่บนัทึกไว้รำวๆ  เมื่อปี ค.ศ. 1545 หรือ
เมื่อ 470 กวำ่ปีก่อน สว่นองค์พระแมก่วนอิมประดิษฐำนเมื่อ เดือนตลุำคม พ.ศ. 2552  ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง รวม 3,000 
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ล้ำนหยวน บนเนือ้ที่ 836 ไร่ ภำยในอทุยำนมี เจดีย์แปดเหลีย่มเก้ำชัน้ ฐำนสร้ำงในปีหมิงเจียจิง้ 1538 ก่อตัง้ขึน้ในรำชวงศ์หมิง 
(เพื่อบชูำพระวิญญำณของผู้ เสียชีวิต) ด้ำนหน้ำของเจดีย์เรียกว่ำวดัสง่เสริมดวงชะตำชีวิต ปลำยรำชวงศ์หมิงและได้รับกำร
สร้ำงใหมจ่วบจนปัจจบุนั น ำทำ่นแวะศูนย์ผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรำงของขลงัตำมควำมเช่ือเร่ืองโชคลำภของชำวจีน   

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   (เมนูพิเศษ  สุกีม้องโกล) 

 น ำท่ำนเดินทำงสู ่ตลาดหงเฉียว ให้ท่ำนได้ช้อปปิง้สินค้ำแบรนเนม และสินค้ำCOPY ยี่ห้อดงัมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผ้ำ 
รองเท้ำ และอื่นๆอีกมำกมำย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นสู ่สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 
17.30 น. ออกเดินทำงสู ่เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่  CA823 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.50 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภำพ 

 

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(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 

 

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

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

 



 

โค้ดทวัร์ CNGT-461 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

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

เช็คข้อมลูควำมถกูต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลำนดัหมำยทวัร์ หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำง
บริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมดัจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำที่พกั

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

 

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

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมที่พกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4.  คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเที่ยวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
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6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้ มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ
รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  

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

7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 
2. คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซำ่เข้ำประเทศจีนวีซำ่แบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร (1,000 บำท) 
          (ยื่นวีซำ่จีนท่ีเชียงใหม่) ผู้ยื่นค ำขอวีซำ่จะต้องมีภมูิล ำเนำในทะเบียนบ้ำนดงัตอ่ไปนี ้ 

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 กรณีลกูค้ำที่ไมไ่ด้มีภมูิล ำเนำอยูใ่นจงัหวดัภำคเหนือ ต้องยื่นวีซ่ำจีนที่
กรุงเทพฯ คำ่ใช้จ่ำยเพิ่ม 750 บำทจำกรำคำทวัร์ และไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เอกสำร)  

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

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

ฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตที่กลบัเข้ำประเทศของคนตำ่งชำติหรือคนตำ่งด้ำว 

8. คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทำ่น/ทริป 

       หวัหน้ำทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและควำมพงึพอใจในกำรบริกำรของทำ่น 
 

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

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

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

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
รำคำตัว๋เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

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

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

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยว
สถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิกำรจดัหำนีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  

10. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทำงบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

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

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

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

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

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

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

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

8. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทตูจีนอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม
หรือเปลีย่นระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสทิธ์ิของสถำนทตู และบำงครัง้บริษัททวัร์ไมท่รำบลว่งหน้ำ   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำรท ำวีซ่ำท่ำน
จะต้องรับผิดชอบ 

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

10.  กรณีหนงัสอืเดินทำงชำวตำ่งชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำร

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

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

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

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

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรือแตง่หน้ำทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไว้เกินกวำ่ 6 เดือนมำใช้ 
3. น ำรูปถ่ำยที่มีวิวด้ำนหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้ำง มำตดัใช้เพื่อยื่นท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยที่เป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จำกคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มทำ่นละ  1,125 บำท  
 
[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 เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มนัโลกท่ีมีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
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 าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

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


