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HILIGHT บนิตรงเชยีงใหม ่ ปกักิง่  
ก ำแพงเมอืงจนี 5 วนั 3 คนื (CA)  

โดยสำยกำรบนิแอร ์ไชนำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทีย่วก ำแพงเมอืงจนี.. หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลก 

 ชมพพิธิภณัฑห์ุน่ข ีผ้ ึง้...ประวตัศิำสตรค์วำมเป็นมำของจนีในยคุรำชวงศห์มงิ 

 ชมควำมงดงำมของพระรำชวงักูก้ง…พระรำชวงัเกำ่แกท่ีม่ปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 500 ปี 

 ชอ้ปป้ิงสดุมันส.์..ถนนหวงัฟู่ จ ิง่และ ตลำดรสัเซยี 

 พเิศษ..ชมโชวส์ดุอลงักำร...กำยกรรมปกัก ิง่ 

 

** รำคำนีช้วัร ์รวม ภำษสีนำมบนิไทย-จนีและคำ่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

รำคำนีร้วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถแลว้ 

รำคำนีไ้มแ่จกกระเป๋ำ  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที ่ 23-27 ก.ค. 59     รำคำ 19,900.- 

    วนัที ่ 27-31 ส.ค. 59               รำคำ 19,900.- 

      

1. เชยีงใหม-่ปักกิง่ 

2. ปักกิง่-จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวังกูก้ง-หอฟ้ำเทยีนถำน-ชมกำยกรรมปักกิง่ 

3. วัดลำมะ-ผำ่นชมสนำมกฬีำรังนกและสนำมกฬีำวำ่ยน ้ำ-ศนูยว์จิัยกำรแพทยแ์ผนโบรำณ-พระรำชวังฤดรูอ้น-

รำ้นไขม่กุ-ถนนหวังฝจูิง่ 

4. รำ้นหยก-ก ำแพงเมอืงดำ่นจวหียงกวน-พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้-รำ้นบวัหมิะ 

5. ชอ้ปป้ิงตลำดรัสเซยี-ปักกิง่-เชยีงใหม ่
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วนัแรก เชยีงใหม-่ปกักิง่   

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิเชยีงใหม ่บรเิวณเคำทเ์ตอร ์สำยกำรบนิ AIR CHINA 

(CA) โดยมเีจำ้หนำ้ทีจ่ำกทำงบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

แดท่ำ่นกอ่นออกเดนิทำง 

 

23.20 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุปกักิง่ โดยเทีย่วบนิที ่CA824   

วนัทีส่อง ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-หอฟ้ำเทยีนถำน-กำยกรรมปกัก ิง่ 

05.50 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิ กรงุปกักิง่  สนำมบนินีไ้ดเ้ปิดสว่นขยำยแหง่ใหม ่เพือ่เปิดให ้
บรกิำรตอ้นรับกฬีำโอลมิปิค  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดม้ำกถงึ  55  
ลำ้นคนในปี 2015สนำมบนิมขีนำดใหญก่วำ่แพนตำกอนของสหรัฐอเมรกิำออกแบบ 
โดย Foster & Partners สถำปนกินักเดนิทำงทีเ่ขำ้ถงึจติใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออก 
แบบใหแ้บง่เป็น 2 ขำ้ง 
ทอดตวัจำกทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจำกแสงอำทติยแ์ตต่ดิสกำยไ
ลทใ์หแ้สงแดดได ้
และใชน้วัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิำณกำ๊ซคำรบ์อนภำยในตวัอำคำร 
น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง น ำทำ่นเดนิทำง 
เขำ้สูต่ัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนี มชีือ่ยอ่วำ่ จงิ 
ตัง้อยูท่ีภ่ำคตะวันตกเฉียงเหนอืของ ทีร่ำบหวำเป่ย ชือ่เดมิคอื จี ่
สมยัชนุชวิจำ้นกัว๋เป็นเมอืงหลวงของแควน้ยนั สมยัรำชวงศเ์หลยีว 
เป็นเมอืงหลวงรอง ช ิอ้ยนัจงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตัง้แตส่มยัรำชวงศจ์นิ หยวน หมงิ 
ชงิจนถงึ สำธำรณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงต ูตำ้ต ูเป่ยผงิและเป่ยจงิ 
เริม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจบุนั แบง่เป็น16เขตและ2อ ำเภอ 
เป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลำง พืน้ทีท่ั่วนครเป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตำรำงกโิลเมตร 
นครปักกิง่เป็นศนูยก์ำรเมอืง วัฒนธรรม วทิยำศำสตร ์
กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำรคมนำคมทั่วประเทศจนีและก็เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่
ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก 
ปัจจบุนัปักกิง่เป็นเขตกำรปกครองพเิศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี 
ซึง่มฐีำนะเทยีบเทำ่กบัมณฑลหลังจำกปักกิง่ไดรั้บกำรจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำ
รณ 
รัฐประชำชนจนีในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำกสมยั 80 ศตวรรษที ่20 
เมอืงปักกิง่ไดพ้ฒันำอยำ่งรวดเร็วอยำ่งเหลอืเชือ่มกีำรเปลีย่นแปลงจำกหนำ้มอืเป็นห
ลังมอื ปัจจบุนันีปั้กกิง่มถีนนทีส่ลับกนั ตกึสงูๆ 
โดยไมเ่พยีงแตรั่กษำสภำพเมอืงโบรำณ และยงัแสดงถงึสภำพเมอืงทีท่ันสมยั 
กลำยเป็นเมอืงใหญข่องโลก  

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้แบบติม่ซ ำ ณ ภตัตำคำร    

  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุในโลก 
จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยูใ่จกลำงกรงุปักกิง่ ควำมยำวตัง้แตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้880 
เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจปุระชำกรไดถ้งึ 1,000,000 คน 
ปัจจบุนัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนินับเป็นจตัรัุสใจกลำงเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมทีม่คีวำมส ำคัญ ไดแ้ก ่
หอประตเูทยีนอนัเหมนิทีต่ัง้อยูท่ำงทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดำว 5 
ดวงผนืใหญโ่บกสะบดัอยูเ่หนอืเสำธงกลำงจัตรัุส อนุสำวรยีว์รีชนใจกลำงจัตรัุส 
มหำศำลำประชำ 
คมดำ้นทศิตะวันตกของจัตรัุส ตลอดจน 
พพิธิภณัฑก์ำรปฏวิัตแิหง่ชำตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิำสตรช์ำตจินีทำงฝ่ังตะวันออก 
นอกจำกนีท้ำงดำ้นทศิใตย้งัม ีหอร ำลกึทำ่นประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมนิ 
หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้ำ่นเดนิสู ่
พระรำชวงักูก้ง 
สรำ้งขึน้ในสมยัจักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่รำชวงศห์มงิเป็นทัง้บำ้นและชวีติของจักรพรรดิ
ในรำชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์

 

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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พระรำชวังเกำ่แกท่ีม่ปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 500 ปี มชี ือ่ในภำษำจนีวำ่ ‘กูก้ง’ 
หมำยถงึพระรำชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอยำ่งหนึง่วำ่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวำ่ 
‘พระรำชวังตอ้งหำ้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระรำชวังตอ้งหำ้ม 
เนือ่งมำจำกชำวจนีถอืคตใินกำรสรำ้งวังวำ่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์
ดังนัน้วังของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ 
คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   อำหำรแตจ้ ิว๋ 

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หอฟ้ำเทยีนถำน ตัง้อยูท่ำงทศิใตข้องกรงุปักกิง่ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 
273 เฮกตำ้ร ์เป็นสถำนซึง่จักรพรรดแิหง่รำชวงศห์มงิ 
และรำชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดำ 
ในระยะยำ่งเขำ้ฤดหูนำวถงึเดอืนอำ้ยตำมจันทรคตทิกุปี 
พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระรำชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ำรเก็บเกีย่วไดผ้ล
อดุม ประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนยีนเตีย้น ต ำหนักหวงฉงอีแ่ละลำนหยวนชวิ เป็นตน้ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 น ำทำ่นชม กำยกรรมปกักิง่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และกำรแสดงทีม่ชี ือ่เสยีง  

พกัที ่ JUNYI RUNHUA HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว  

วนัทีส่ำม วดัลำมะ-ผำ่นชมสนำมกฬีำรงันกและสนำมกฬีำวำ่ยน ำ้-ศนูยว์จิยักำรแพทยแ์ผนโบรำณ- 

   พระรำชวงัฤดรูอ้น-รำ้นไขม่กุ- ถนนหวงัฝจู ิง่ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น ำทำ่นชม วดัลำมะ ยงเหอกง 
สถำนทีม่คีวำมวจิติรและไดรั้บกำรบรูณะอยำ่งยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรำ้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต ำหนักทีป่ระทับของจักรพรรดหิยง่เจิน้ 
หรอืองคช์ำยสีผู่เ้ป็นพระรำชบดิำของจักรพรรดเิฉียนหลงแหง่รำชวงศช์งิ 
ตอ่มำตัง้แตช่ว่งกลำงศตวรรษที ่18 เป็นตน้มำ 
ทีน่ีไ่ดก้ลำยป็นศนูยก์ลำงของศำสนำพทุธนกิำยมหำยำน และศลิปะแบบธเิบต 
นมสักำรพระศรอีำรยเมตไตรทีง่ดงำมและสงูถงึ 23 เมตร 
โดยเชือ่กนัวำ่เป็นงำนแกะสลักจำกไมจั้นทนเ์พยีงชิน้เดยีว 
ซึง่ประดษิฐำนอยูภ่ำยในศำลำหมืน่สขุวำ่นฟู่ เกอ๋ 
น ำทำ่นผำ่นชมและถำ่ยรปูหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิกรงันก 
สนำมกฬีำโอลมิปิกรังนกออกแบบโดยสถำปนกิชำวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de 
Meuron  เดนิตำมรอยสนำมกฬีำชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” 
พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยตอ่สิง่แวดลอ้ม ในสนำมจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-
ปิดกำรแขง่ขนัโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภำยนอกคลำ้ยกบั ”รังนก” 
ทีม่โีครงตำขำ่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดำนและผนังอำคำรทีท่ ำดว้ยวัสดโุปรง่ใส 
อฒัจันทรม์ลีักษณะรปูทรงชำมสแีดง ดคูลำ้ยกบัพระรำชวังตอ้งหำ้มของจนี 
ซึง่ใหก้ลิน่อำยงดงำมแบบตะวันออก ผำ่นชมสระวำ่ยน ำ้แหง่ชำต ิ
สระวำ่ยน ้ำแหง่ชำต ิสรำ้งขึน้เหนอืจนิตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ้ำสีเ่หลีย่มขนำดใหญ”่ ซึง่ 
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท ำเป็นโครงรำ่ง 
เนน้ใชพ้ลังงำนแสง 
อำทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้ำทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีำกงำนวจัิยของนักฟิสกิสจ์ำก 
Dublin’s Trinity College 
ทีท่ ำใหก้ ำแพงอำคำรดเูหมอืนฟองน ้ำทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลำ 
สำมำรถตำ้นทำนแรงสัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวได ้จำกนัน้น ำทำ่นสู ่
ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณฟังเรือ่งรำวเกีย่วกบักำรแพทยโ์บรำณตัง้แตอ่
ดตีถงึปัจจบุนั กำรสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรจนีทีม่มีำนำนนับพันปี 
พรอ้มรับฟังกำรวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น ำทำ่นชม พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน 
ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมอืงดำ้นทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของกรงุปักกิง่ 
เป็นพระรำชอทุยำนทีม่ทีศันยีภำพทีส่วยงำมมำกแหง่หนึง่ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 290 
เฮกตำ้ร ์ประกอบดว้ยเนือ้ทีท่ีเ่ป็นน ้ำ 3 สว่น เนือ้ทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น 
ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขำ “วำ่นโซว่ซำน” และ ทะเลสำบ “คนุหมงิห”ู 
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บนเขำวำ่นโซว่ซำนไดส้รำ้งวหิำร ต ำหนัก พลับพลำ 
และเกง๋จนีอนังดงำมไวห้ลำยรปูหลำยแบบ ตัง้อยูล่ดหลัน่รับกนักบัภมูภิำพ 
ทีเ่ชงิเขำมรีะเบยีงทำงเดนิทีม่รีะยะทำงไกลถงึ 728 เมตร 
ลัดเลำะไปตำมรมิทะเลสำบคนุหมงิ ในทะเลสำบคนุหมงิมเีกำะเล็ก ๆ เกำะหนึง่ ม ี
สะพำน 17 โคง้อนัสวยงำมเชือ่มตดิกบัฝ่ัง 
ทั่วทัง้อทุยำนจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงำมตระกำรตำซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลกัษณ์ของศลิ
ปะในกำรสรำ้งอทุยำนของจนี จำกนัน้ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ำก ไขม่กุ 
ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อำทเิชน่ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เป็ดปกักิง่ 

 น ำทำ่นสู ่ถนนหวงัฟูจ ิง่ 
ซึง่เป็นศนูยก์ลำงส ำหรับกำรชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมำกทีส่ดุของเมอืงหลวงปักกิง่รวมทัง้หำ้
งสรรพสนิคำ้ชือ่ดังตำ่งๆและรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร ศนูยก์ลำง 

ควำมบนัเทงิมำกมำย ทีจ่ะสรำ้งสสีนัใหก้บัผูท้ีม่ำจับจำ่ยบนถนนคนเดนิแหง่นี ้ 

เชญิทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย 

 

พกัที ่ JUNYI RUNHUA HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว  

วนัทีส่ ี ่        ศนูยห์ยก-ก ำแพงเมอืงดำ่นจวหียงกวน-พพิธิภณัฑห์ุน่ข ีผ้ ึง้-รำ้นบวัหมิะ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น ำทำ่นแวะชม หยก ทีม่คีณุภำพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ 
ก ำไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง น ำทำ่นเดนิทำงสู ่
ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน 
เป็นก ำแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง ๆของจนีสมยัโบรำณสรำ้ง 
ในสมยัพระเจำ้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก 
ก ำแพงสว่นใหญท่ีป่รำกฏในปัจจบุนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มงิ 
ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนักำรรกุรำนจำกพวกมองโกล และพวกเตริก์  
หลังจำกนัน้ยงัมกีำรสรำ้งก ำแพงตอ่อกีหลำยครัง้ดว้ยกนัแต ่
ภำยหลังก็มเีผำ่เรร่อ่นจำกมองโกเลยีและแมนจเูรยีสำมำรถบกุฝ่ำก ำแพงเมอืงจนีได ้
ส ำเร็จมคีวำมยำวทัง้ 
หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลำงดว้ย 
เชือ่กนัวำ่ หำกมองเมอืงจนีจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมอืงจนีได ้

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   สกุีม้องโกล 

บำ่ย น ำทำ่นชม พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ ชมประวตัศิำสตรค์วำมเป็นมำของจนีในยคุรำชวงศ ์
หมงิ 
ตัง้แตย่คุเริม่ตน้ถงึสิน้สดุรำชวงศเ์ลำ่เรือ่งรำวโดยใชหุ้น่ขีผ้ ึง้ขนำดเทำ่คนจรงิทีแ่สดงไ
วใ้นหอ้งทัง้หมด 26 หอ้ง โดยในแตล่ะหอ้ง จะเลำ่ถงึควำมส ำคัญของกษัตรยิ ์
แตล่ะพระองค ์ซึง่มคีวำมแตกตำ่งในเรือ่งอปุนสิยั 
และควำมสำมำรถในกำรปกครองบำ้นเมอืงทีแ่ตกตำ่งอยำ่งเห็นไดช้ดั  
จำกนัน้น ำทำ่นชม ยำบวัหมิะทีส่รรพคณุ 
ในกำรแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ำรอ้นลวกเป็นทีพ่สิจูนส์รรพคณุมำแลว้หลำยๆเหตกุำรณ์ทีเ่กดิ
ไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้ำ่งกำยสำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรอืแสบรอ้นได ้ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

พกัที ่ JUNYI RUNHUA HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว  

วนัทีห่ำ้  อสิระชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซยี-ปกักิง่-เชยีงใหม ่

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 แวะชมและเลอืกซือ้ ป่ีเซยีะ  จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ตลำดรสัเซยี ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงของ 
COPY ยีห่อ้ดังมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอืน่ๆอกีมำกมำย 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

  สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ  

18.00 น. อ ำลำกรงุ ปกักิง่ เดนิทำงกลับเชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่CA823  

22.20 น. เดนิทำงกลับถงึ สนำมบนิเชยีงใหม ่ โดยสวัสดภิำพ  

 

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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โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร เชยีงใหม ่ปกักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี 5 วนั 3 คนื (CA) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่
รำคำเด็ก(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ ทำ่น 

รำคำเด็ก(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่ 23-27 ก.ค. 59   
วนัที ่ 27-31  ส.ค. 59 

19,900 ไมม่รีำคำเด็ก 4,000 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 13,900 

 

ขอ้ควรทรำบ: รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, นวดฝ่ำเทำ้, ไขม่กุ 

ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ 

ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั 

ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

อตัรำนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

5. คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6. คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี 4 วันท ำกำร (1,500 บำท) 

7. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท 

คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ  200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพ 

**สำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้ 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. รำคำรวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ้ำมนั   

** ประกำศ เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ 

ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ในอนำคต 

ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ  ** 

9. น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม, 

คำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ หมำยเหต:ุ ประกำศ ณ วันที ่14 ก.ย. 
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2554   สำยกำรบนิ AIR CHINA มปีระกำศเปลีย่นแปลงน ้ำหนัก   และขนำดกระเป๋ำสมัภำระ  

โดยใหก้ระเป๋ำสมัภำระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้ำ่นละ 1 ใบ มนี ้ำหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม 

และขนำดของกระเป๋ำตอ้งมขีนำดโดยรอบของกระเป๋ำรวมแลว้ไมเ่กนิ 158 เซนตเิมตร (กวำ้ง+ยำว+สงู) 

สมัภำระตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้ำ่นละ 1 ช ิน้ น ้ำหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

ถำ้น ้ำหนักและขนำดของกระเป๋ำสมัภำระเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนดไว ้  จะตอ้งเสยีสว่นทีเ่กนิเป็นจ ำนวนเงนิ 200 

USD หรอื 1,300 หยวนตอ่ใบ 

10. รวมคำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทำ่นละ 80 หยวนแลว้ 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศัพท,์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

4. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

5. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

6. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%(กรณีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี) และคำ่ภำษีบรกิำรหัก ณ ทีจ่ำ่ย  

กำรยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15 วันขึน้ไป เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

4. 

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืคำ่มดัจ ำทีพั่กโดยตรงหรอืโดยกำรผำ่

นตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจำกคำ่ตั๋วเป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้         

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุำส ำรองทีน่ั่ง+ช ำระเงนิมดัจ ำทำ่นละ 12,000 บำท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภำษำองักฤษตำมหนังสอืเดนิทำง  

2. สว่นทีเ่หลอื ช ำระทัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำง 15 วัน 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิ

ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ 

กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 
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3. หำกทำ่นถอนตัวกอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ 

จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคำ่บรกิำรทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอืหำ้มเขำ้ประเทศ อนัเนือ่งมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย 

หรอืเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอืกำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตัว๋เครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง 

กำรบรกิำรจำกสำยกำรบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอืหน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร 

บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ 

และควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

แตท่ัง้นีท้ำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ืน่ๆ มำให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุ 

     คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง 

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืนและมสีภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรดุ 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

3. รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

4. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้วจะตอ้งท ำเรือ่งแจง้เขำ้-ออกหรอื Re-Entry 

ดว้ยตนเองเทำ่นัน้กอ่นกำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

5. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวรก์รณุำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ 

 - กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจรงิ, ส ำเนำสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล 

(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ีh่ttp://www.consular.go.th/) 

และในกรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 
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8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำสถำนทีท่ ำงำนต ำแหน่งงำนทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ ำงำนญำตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้นทีท่ ำงำนและของญำตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจมี

กำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดังนัน้กรณุำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยำ่งนอ้ย 

5-7 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่

กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู 

และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ตัร APEC 

ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ทำ่นจะตอ้งรับผดิชอบในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง 

เนือ่งจำกบรษัิททวัรฯ์ ไมท่รำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วซีำ่ในรำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 

กรณุำดแูลบตัรของทำ่นเป็นอยำ่งด ีหำกทำ่นท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดนิทำง 

ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ

- ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำนใน 

ประเทศไทยเทำ่นัน้ 

- หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท 

2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่ 100 บำท 

-เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พำสปอรต์ ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออก 

อยำ่งนอ้ย2 หนำ้เต็ม   

2.รปูถำ่ยสขีนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รปูใหมถ่ำ่ยมำไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน 

 5.สมดุบญัชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลัง ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีป่ริน้จำกคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 
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 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดย 
ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ  
เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ 

ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ในอนำคต 
ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 

**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
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เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................................................SURNAME............................................................ 

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื........................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

...................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น.................................. 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภำษำองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

............................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร..............................................  

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก 

เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  

โปรดระบ.ุ........................................................................................... 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

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

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

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสลุ สถำนทตูจนี สำมำรถสอบถำมไดห้มำยเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033 


