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บนิตรง !! เชยีงใหม ่ 

ปกักิง่ พชิติก ำแพงเมอืงจนี   

 5 วนั 3 คนื  (CA) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 21,900.- 

 

 ชมความงดงาม และความยิง่ใหญข่องมหานครปักกิง่ 

    ชมก าแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยช์องโลก 

 ชมความยิง่ใหญข่องพระราชวังกูก้ง และจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ 

 ชมความงดงามของพระราชวังฤดรูอ้น และ หอฟ้าเทยีนถาน 

 ตืน่ตาตืน่ใจ..กบั กายกรรมปักกิง่..ทีโ่ดง่ดังระดับโลก 

 เมนูพเิศษ..เป็ดปักกิง่ / สกุีม้องโกล / ป้ิงยา่งBBQ 

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

 รวมคา่วซีา่จนี (วซีา่เดยีว) แลว้จา้ 
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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

 

วนัที ่28 ก.ค.-01 ส.ค. 61 23,900.- 

วนัที ่ 11-13 ส.ค. 61 23,900.- 

วนัที ่ 22-26 ก.ย. 61 21,900.- 

วนัที ่ 20-24 ต.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่10-14 พ.ย. 61 21,900.- 

 

 

รำคำ รวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,000 บำท แลว้ 

(ส ำหรบัลกูคำ้ทีม่ทีะเบยีนบำ้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอืเทำ่น ัน้ 

กรณีลกูคำ้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอื เก็บเพิม่ ทำ่นละ่ 600 บำท) 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 80 หยวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม ่– ปักกิง่ CA824 23.20-04.50 น.   ✈  

2 
ปักกิง่-จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวังกูก้ง 
หอฟ้าเทยีนถาน-กายกรรมปักกิง่ 

🍽 🍽 🍽 Rosedale Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
วัดลามะ-ศนูยว์จิัยแพทยแ์ผนโบราณ-พระราชวังฤดรูอ้น 
รา้นไขม่กุ-ถนนหวังฟู่ จงิ 

🍽 🍽 🍽 Rosedale Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 
ผา่นชมและถา่ยรปูดา้นหนา้สนามกฬีารังนก 
ศนูยห์ยก-ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน-รา้นบวัหมิะ 

🍽 🍽 🍽 Rosedale Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 
อสิระชอ้ปป้ิงตลาดรัสเซยี-ปักกิง่-เชยีงใหม ่CA823  
18.00-22.20 น. 

🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 สนำมบนิเชยีงใหม-่ปกักิง่ 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนำมบนิเชียงใหม่ บริเวณเคาท์เตอร์ สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมี
เจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง 

23.20น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปกักิง่ โดยเทีย่วบนิที ่CA824 

วนัที ่2 ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-หอฟ้ำเทยีนถำน-กำยกรรมปกักิง่ 

04.50น. เดนิทางถงึสนำมบนิ กรงุปกักิง่  สนามบนินีไ้ดเ้ปิดสว่นขยายแหง่ใหม ่เพือ่เปิดให ้
บรกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิค  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55 ลา้นคนในปี 2015
สนามบนิมขีนาดใหญ่กวา่แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิาออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินัก
เดินทางที่เขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตัวจากทิศใตไ้ปสู่ทิศ
ตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วัตกรรมใหม่ที่
ชว่ยลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อนภายในตัวอาคาร น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทาง 
เขา้สู่ตัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่ย่อว่า จงิ ตัง้อยู่ทีภ่าคตะวันตกเฉียง
เหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชือ่เดมิคือ จี ่สมัยชุนชวิจา้นกั๋วเป็นเมอืงหลวงของแควน้ยัน สมัยราชวงศ์

เหลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ช ิอ้ยันจงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตัง้แตส่มยัราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ 
สาธารณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงต ูตา้ต ูเป่ยผงิและเป่ยจงิ เริม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจบุนั แบง่เป็น16
เขตและ2อ าเภอเป็นนครทีข่ ึน้ตรงต่อสว่นกลาง พืน้ทีท่ั่วนครเป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นคร
ปักกิง่เป็นศูนยก์ารเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศจนี
และก็เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจบุนัปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษ
แบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็น
เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่  20 เมอืง
ปักกิง่ไดพั้ฒนาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลอืเชือ่มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบนันี้ปักกิง่มี
ถนนทีส่ลับกัน ตกึสงูๆ โดยไม่เพยีงแต่รักษาสภาพเมอืงโบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมัย 
กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้แบบติม่ซ ำ ณ ภตัตำคำร   

 น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ 
ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 
500 เมตร พืน้ที่ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัส
เทยีนอนัเหมนินับเป็นจัตรัุสใจกลางเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ 
ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัด
อยูเ่หนอืเสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตรัุส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตรัุส 
ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวันออก 
นอกจากนีท้างดา้นทศิใตย้งัม ีหอร าลกึทา่นประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ  
ใหท้่านเดนิสูพ่ระรำชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิยง่เล่อแห่งราชวงศห์มงิเป็นทัง้บา้นและชวีติ
ของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองคพ์ระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน
กวา่ 500 ปี มชี ือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่
แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้มเนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังว่า 
จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแห่งสวรรคด์ังนัน้วังของบตุรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดา
สามญัไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้ 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน ูBBQ 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่หอฟ้ำเทยีนถำนตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อที่ทัง้หมด 273 เฮกตา้รเ์ป็น

สถานซึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดาในระยะยา่งเขา้ฤดูหนาว

ถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิุกปีพระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้าร

เก็บเกีย่วไดผ้ลอดุมประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนยีนเตีย้นต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นชม กำยกรรมปกักิง่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแสดงทีม่ชี ือ่เสยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พกัที ่Rosedale Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 วดัลำมะ-ศนูยว์จิยัแพทยแ์ผนโบรำณ-พระรำชวงัฤดรูอ้น-รำ้นไขม่กุ-ถนนหวงัฟู่ จงิ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชม วดัลำมะยงเหอกง สถานทีม่คีวามวจิติรและไดรั้บการบูรณะอย่างยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต าหนักทีป่ระทับของจักรพรรดหิยง่เจิน้ หรอืองคช์ายสีผู่เ้ป็นพระ

ราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลงแห่งราชวงศช์งิ ต่อมาตัง้แต่ชว่งกลางศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ทีน่ี่ได ้

กลายป็นศูนยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมสัการพระศรอีารยเมตไตรที่
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งดงามและสงูถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กนัวา่เป็นงานแกะสลักจากไมจั้นทนเ์พยีงชิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐานอยู่

ภายในศาลาหมืน่สุขว่านฟู่ เก๋อน าท่านสู่ ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับ

การแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรับฟัง

การวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  หมำยเหต ุ: ขอควำมรว่มมอื...ทกุทำ่นกรุณำแชเ่ทำ้ (ไมม่ ี

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรแช)่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นชมพระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของกรุง
ปักกิ่งเป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั ้งหมด 290เฮกตา้ร ์
ประกอบดว้ยเนือ้ทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนือ้ทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขา “วา่นโซว่ซาน” 
และ ทะเลสาบ “คนุหมงิห”ูบนเขาวา่นโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก พลับพลา และเกง๋จนีอนังดงามไว ้
หลายรูปหลายแบบตัง้อยูล่ดหลั่นรับกันกับภมูภิาพ ทีเ่ชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิทีม่รีะยะทางไกลถงึ 728
เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคนุหมงิมเีกาะเล็ก ๆ เกาะหนึง่ มสีะพาน 17 โคง้
อนัสวยงามเชือ่มตดิกบัฝ่ังทั่วทัง้อทุยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการตาซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์
ของศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์าก ไขม่กุ ทีม่ชี ือ่เสยีงของ
เมอืงจนี อาทเิชน่ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านสู่ ถนนหวงัฟูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากทีสุ่ดของเมอืงหลวงปักกิง่
รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังตา่งๆและรา้นคา้รา้นอาหาร ศนูยก์ลางความบนัเทงิมากมาย ทีจ่ะสรา้งสสีัน
ใหก้บัผูท้ีม่าจับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นี ้เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

   พกัที ่ Rosedale Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่4 ผำ่นชมและถำ่ยรปูดำ้นหนำ้สนำมกฬีำรงันก-ศนูยห์ยก-ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านผำ่นชมและถำ่ยรูปหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิกรงันก สนามกฬีาโอลมิปิกรังนกออกแบบโดย
สถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอส
เซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยตอ่สิง่แวดลอ้ม ในสนามจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขัน
โอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไมเ้พดานและผนัง
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อาคารทีท่ าดว้ยวัสดโุปรง่ใส อฒัจันทรม์ลีักษณะรปูทรงชามสแีดงดคูลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี 
ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผำ่นชมสระวำ่ยน ำ้แหง่ชำตสิระว่ายน ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือ
จนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลี่ยมขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟ
ลอนท าเป็นโครงรา่ง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้าทีส่ดุและใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิย
ของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College ที่ท าใหก้ าแพงอาคารดูเหมอืนฟองน ้าที่เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดนิไหวไดจ้ากนั้น น าท่านแวะชม หยก ที่มี
คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคล
ทีม่ชี ือ่เสยีง 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนสูกุ ีม้องโกล 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน เป็นก าแพงที่มป้ีอมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัย
โบราณสรา้งในสมยัพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญท่ีป่รากฏในปัจจบุนัสรา้งขึน้ในสมัย
ราชวงศ์หมงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริ์กหลังจากนัน้ยังมกีารสรา้ง
ก าแพงต่ออกีหลายครัง้ดว้ยกันแต่ ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรยีสามารถบุกฝ่า
ก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จมคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์
ของโลกยคุกลางดว้ย เชือ่กนัวา่ หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีไดจ้ากนัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่Rosedale Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่5 อสิระชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซยี-รำ้นบวัหมิะ-ปกักิง่-เชยีงใหม ่

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นสู ่ตลำดรสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดังมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลำงวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นชม ยำบวัหมิะทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ารอ้นลวกเป็นทีพ่สิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลายๆ

เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้า่งกายสามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้

สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

18.00 น.   อ าลากรงุ ปกักิง่ เดนิทางกลับเชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่CA823 

22.20 น. เดนิทางกลับถงึ สนำมบนิเชยีงใหม ่ โดยสวัสดภิาพ… 

 

 

  

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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บนิตรง !! เชยีงใหม ่ปกักิง่ พชิติก ำแพงเมอืงจนี  5 วนั 3 คนื (CA) 
(GO1-CNXPEK-CA001) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,800.- 11,500.- 

11-15 ส.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,800.- 11,500.- 

22-26 ก.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,800.- 10,800.- 

20-24 ต.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,800.- 10,800.- 

10-14 พ.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,800.- 10,800.- 

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] รบกวนตดิตอ่เจำ้หนำ้ที*่** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,000 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 80 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกทา่นทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
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เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ ผูย้ ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาในทะเบยีนบา้นดังตอ่ไปนี ้1. เชยีงใหม ่2. เชยีงรำย 3. นำ่น 

4. พะเยำ 5. แพร ่6.ล ำปำง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล ำพูน9. อตุรดติถ ์10. ตำก 11.พษิณุโลก 12.สโุขทยั กรณี

ลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจังหวดัภาคเหนอื ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รงุเทพฯ คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 600 บาทจากราคาทวัร ์และไม่

รวมคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เอกสาร) 
 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกด ์วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน และคนขบัรถ วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน  เดนิทางทัง้หมด  6 วัน จา่ย

ทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 
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กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
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4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

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 ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


