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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที�  11-15 เมษายน 62  (วนัหยดุสงกรานต)์       27,888.- 

วนัที�  13-17 เมษายน  62 (วนัหยดุสงกรานต)์      27,888.- 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,650 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคา้ 

ราคานี<สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั<น! 
กรณีอายตุํ�ากวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบั คดิคา่บรกิารเพิ�ม ทา่นละ 3,000 บาท 

ปกักิ�ง ตะลยุแดนมงักร โชวก์ายกรรม 
5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

  ราคาเพยีง  27,888.- 
                         รายการทัวร ์+ ตั�วเครื�องบนิ 
 

• เที�ยวกําแพงเมอืงจนี...1ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลก 
• ชมความงดงามและยิ�งใหญ ่ของพระราชวงักูก้งและหอฟ้าเทยีนถาน 
• นั�งสามลอ้ซอยหถูง.. ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ 
• ตื�นตาตื�นใจ กับกายกรรมปักกิ�ง..การแสดงพรอ้ม แสง ส ีเสยีง สดุอลังการ  
• เมนูพเิศษ...อาหารกวางตุง้, สกุี=มองโกล,เป็ดปักกิ�ง  
•  
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** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ปกัก ิ�ง(สนามบนิ ปกัก ิ�ง แคปิตอล แอรพ์อรท์)  
21.00น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิเคาน์เตอร ์D สายการบนิ ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที� คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
23.50น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิ�ง โดยเที�ยวบนิที� TG 674 

วนัที� 2 ปกัก ิ�ง – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – หอฟ้าเทยีนถาน-กายกรรมปกัก ิ�ง 
05.30น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุปกักิ�ง สนามบนินี=ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม ่เพื�อเปิดใหบ้รกิาร ตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  

2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญก่วา่แพนตากอ
นของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางที�เขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการ
ออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสู่ทศิตะวันออกเพื�อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิ
สกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ี�ชว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตัวอาคาร นําท่านผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืง  นําท่านเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงปักกิ�ง เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีื�อยอ่ว่า 
จงิ นครปักกิ�งเป็นศูนยก์ารเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั�วประเทศจนี
และก็เป็นเมอืงท่องเที�ยวที�มชี ื�อดังทั =งในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิ�งเป็นเขตการปกครองพเิศษแบบ
มหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี ซึ�งมฐีานะเทยีบเทา่กบัมณฑล หลังจากปักกิ�งไดรั้บการจัดตั =งเป็นเมอืงหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที� 20 เมอืงปักกิ�งไดพั้ฒนาอย่าง
รวดเร็วอยา่งเหลอืเชื�อ มกีารเปลี�ยนแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนี=ปักกิ�งมถีนนที�สลับกัน ตกึสงูๆ โดย
ไมเ่พยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ และยงัแสดงถงึสภาพเมอืงที�ทันสมยั กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ เซ็ตเมน ูต ิ�มซํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึ�งเป็นจัตรัุสที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตั =งอยูใ่จ

กลางกรงุปักกิ�ง ความยาวตั =งแตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื=นที�

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ปกักิ�ง(สนามบนิ ปกักิ�ง 
แคปิตอล แอรพ์อรท์) (TG674/23.50-05.30)   ✈  

2 
ปกักิ�ง – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – หอฟ้า
เทยีนถาน-กายกรรมปกักิ�ง �  �  �  

BEIJING YIFU 
HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – น ั�งสามลอ้ซอยหถูงั ชมเมอืง – 
ศนูยใ์บชา – พระราชวงัฤดรูอ้น –– ถนนหวงัฝู่ จ ิ�ง �  �  �  

BEIJING YIFU 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 
ศนูยห์ยก – กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – ศนูยย์าบวั
หมิะ – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระวา่ยนํ <า – ชอ้ปปิ< ง
ตลาดรสัเซยี 

�  �  �  
BEIJING YIFU 

HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่4 ดาว 

5 
ปกักิ�ง(สนามบนิ ปกักิ�ง แคปิตอล แอรพ์อรท์) – กรงุเทพ ฯ
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG675/06.45-10.55) ✈    
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ทั =งสิ=น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็น
จัตรัุสใจกลางเมอืงที�ใหญท่ี�สดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมที�มคีวามสําคัญ ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเห
มนิที�ตั =งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส 
อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ารปฏวิัติ
แห่งชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝั�งตะวันออก นอกจากนี=ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอรําลกึท่าน
ประธานเหมาและหอประตูเจิ=งหยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ ใหท้่านเดนิสู่ พระราชวงักูก้ง สรา้งขึ=นในสมัย
จักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิ เป็นทั =งบา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทั =งสิ=น 24 
พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ี�มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มชีื�อในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวัง
เดมิ มชีื�อเรยีกอกีอยา่งหนึ�งว่า ‘จื�อจิ=นเฉงิ’ ซึ�งแปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตุที�เรยีกพระราชวังตอ้งหา้ม 
เนื�องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์ดังนั=นวังของบตุรแห่งสวรรค์
จงึตอ้งเป็น ‘ที�ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งลํ=าเขา้ไปได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตั =งอยูท่างทศิใตข้องกรงุปักกิ�ง มเีนื=อที�ทั =งหมด 273 เฮกตาร ์เป็นสถานซึ�ง

จักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นที�บวงสรวงเทพยดา ในระยะยา่งเขา้ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ยตาม
จันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิีบวงสรวงที�นั�นเพื�อใหก้ารเก็บเกี�ยวไดผ้ลอุดม 
ประกอบดว้ยตําหนักฉีเหนียนเตี=ยน ตําหนักหวงฉงอี�และลานหยวนชวิ เป็นตน้ นําท่านชม กายกรรมปักกิ�ง 
การแสดงโชวก์ายกรรมที�ตื�นเตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง กายกรรมปักกิ�งเป็นการแสดงผสมผสาน ทั =ง
หวาดเสยีวและตื�นเตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชวค์วามสามารถหลายๆ 
ดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิ�งของ กายกรรมผาดโผนบนที�สงู แตไ่ฮไลนค์อืการขบัมอเตอรไ์ซคม์ากกวา่ 4 
คัน ในลกูโลกดว้ยความเร็วในพื=นที�จํากดัทา่นไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักกิ�งที�มชี ื�อเสยีงกอ้งโลก 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
  พกัที� BEIJING YIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที� 3 ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – น ั�งสามลอ้ซอยหถูงัชมเมอืง – ศนูยใ์บชา – พระราชวงัฤดรูอ้น –
– ถนนหวงัฝู่ จ ิ�ง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เขา้ชมศนูยส์นิคา้ ผลติภณัฑจ์ากยางพารา เป็นในลักษณะสนิคา้ที�แปรรปู เชน่ หมอน ที�นอน และสนิคา้เพื�อ

สขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคุณของผลติภัณฑจ์ากนั=นนําท่าน น ั�งสามลอ้ชมกรุงปักกิ�ง เมอืงหลวง
ของสาธารณะรัฐประชาชนจนี ซึ�งมปีระวัตกิว่า 3,000 ปี มปีระวัตขิองชาวเมอืงดั =งเดมิกล่าวว่า “ไม่เขา้หูถง 
เหมอืนไมไ่ดไ้ปปักกิ�ง” หถูง้ เป็นชื�อเรยีก ตรอกซอกซอย สรา้งขึ=นในสมัยราชวงศห์ยวน (ราวศตวรรษที� 13) 
มปีระวัตคิวามเป็นมาที�ยาวนาน มวีวิัฒนาการและการพัฒนามาหลายรอ้ยปีแลว้ “หถูง้” สว่นใหญห่ันทศิทางใน
แนวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามกวา้งไมเ่กนิ 9 เมตร สิ�งปลูกสรา้งใน “หูถง้” สว่นใหญ่เป็นบา้นจนี
แบบโบราณที�เรียกว่า “ซื�อเหอย่วน” เป็นบา้นชั =นเดียวมลีานตรงกลาง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทั =ง 4 ทศิ 
ทางเดนิที�อยูร่ะหวา่ง “ซื�อเหอยว่น” ก็คอื “หถูง้” นั�นเอง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย  นําทา่นสู ่ศนูยใ์บชา ชมิชาอวูห่ลงของปักกิ�ง และชาที�มชี ื�อเสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ
นําท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวี<เหอหยวน ตั =งอยูใ่นเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง
ปักกิ�งหา่งจากตัวเมอืงปักกิ�งประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวังฤดรูอ้นอวี=เหอหยวนเดมิเป็นสวนฤดรูอ้นและสวน
ดอกไมใ้นสมยักบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาไดนํ้างบประมาณของกองทัพเรอืมาบรูณะ
ซอ่มแซมจนเป็นลักษณะที�เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดว้ย ตําหนักเลอโชว่ถัง สถานที�ประทับ
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ของพระนางฉือซไีทเฮา ตําหนักเริ�นโชว่เตี=ยน สถานที�ว่าราชการของพระนางฉือซไีทเฮา ภูเขาว่านโสว้ซาน 
ทะเลสาบคุนหมงิ เก๋งพระหอม ตําหนักเรยีงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัดเลาะไปตามรมิ
ทะเลสาบคุนหมงิตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และตําหนักต่างๆ อกีมากมาย นําท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ�ง ซึ�งเป็น
ศูนยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิ=งที�คกึคักมากที�สุดของเมอืงหลวงปักกิ�งรวมทั =งหา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังต่างๆ และ
รา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลางความบันเทงิมากมายที�จะสรา้งสสีันใหก้ับผูท้ี�มาจับจ่ายบนถนนคนเดนิแห่งนี=เชญิ
ทา่นอสิระชอ้ปปิ=งตามอธัยาศัย 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านสู่ ถนนหวงัฝูจ ิ�ง ซึ�งเป็นศูนยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิ=งที�คกึคักมากที�สุดของเมอืงหลวงปักกิ�งรวมทั =ง

หา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนยก์ลางความบันเทงิมากมายที�จะสรา้งสสีันใหก้ับผูท้ี�มา
จับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นี=เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิ=งตามอธัยาศัย 

  พกัที� BEIJING YIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที� 4 ศนูยห์ยก – กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – ศนูยย์าบวัหมิะ – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและ
สระวา่ยนํ <า – ชอ้ปปิ< งตลาดหงเฉยีว 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นแวะชม หยก ที�มคีณุภาพและมชีื�อเสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื=อ กําไรหยก แหวนหยก หรอื

ผเีซยีะสตัวม์งคลที�มชี ื�อเสยีง นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นกําแพงที�มป้ีอมคั�นเป็น
ชว่ง ๆ ของจนีสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิ�นซฮีอ่งเตเ้ป็นครั =งแรก กําแพงสว่นใหญ่ที�ปรากฏในปัจจุบัน
สรา้งขึ=นในสมัยราชวงศห์มงิ ทั =งนี=เพื�อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจากนั=นยังมกีาร
สรา้งกําแพงต่ออีกหลายครั=งดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่า
กําแพงเมอืงจนีไดสํ้าเร็จ มคีวามยาวทั =งหมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรยข์องโลก
ยคุกลางดว้ย เชื�อกันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมอืงจนีไดกํ้าแพงอาคารดูเหมอืน
ฟองนํ=าที�เคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั�นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย นําทา่นเขา้ฟังบรรยาย ยาบวัหมิะ ที�สรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้นํ=ารอ้นลวก เป็นที�พสิจูน์สรรพคุณมาแลว้

หลาย ๆ เหตุการณ์ที�เกดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่างกาย สามารถใชย้านี=ทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้
นําทา่น ผา่นชมและถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลมิปิครงันก สนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนกิ
ชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชื�อดังของโลก “โคลอสเซี�ยม” พยายาม
ใหเ้อื=ออํานวยตอ่สิ�งแวดลอ้ม ในสนามจไุด ้91,000 ที�นั�ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัโอลมิปิก2008 มลีักษณะ
ภายนอกคลา้ยกับ “รังนก”ที�มโีครงตาข่ายเหล็กเหมอืนกิ�งไม ้เพดานและผนังอาคารที�ทําดว้ยวัสดุโปร่งใส 
อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจีน ซึ�งใหก้ลิ�นอายงดงามแบบ
ตะวันออก ผ่านชมสระว่ายนํ=าแห่งชาต ิสระว่ายนํ=าแห่งชาต ิสรา้งขึ=นเหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นนํ=าสี�เหลี�ยม
ขนาดใหญ่” ซึ�ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงาน
แสงอาทติยเ์พื�อใหดู้เหมือนนํ=าที�สุด และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิส์จาก Dublin’s Trinity 
College นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดหงเฉยีว ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ=งสนิคา้แบรนเนม และสนิตา้COPY ยี�หอ้ดังมากมาย 
ทั =งกระเป๋า เสื=อผา้ รองเทา้ และอื�นๆอกีมากมาย 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
  พกัที� BEIJING YIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที� 5 ปกัก ิ�ง(สนามบนิ ปกัก ิ�ง แคปิตอล แอรพ์อรท์) – กรงุเทพ ฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  
02.30น. MORNING CALL 
03.50น. นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิปักกิ�ง  
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06.45น. อําลากรงุปักกิ�ง เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� TG 675 
10.55น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

  
 
 
 
 

“ ราคานี<สําหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั<น” 
 

โปรแกรม:  ปกัก ิ�ง ตะลยุแดนมงักร โชวก์ายกรรม 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย  
(GO1PEK-TG005) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางอายุ
ตํ�ากวา่ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางอายตํุ�า
กวา่ 20 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา  
(จอยแลนด)์ 

ไมร่วมต ัdว 
ทา่นละ 

วนัที� 11-15 เม.ย.62 27,888 30,888 30,888 4,500 12,888 

วนัที� 13-17 เม.ย.62 27,888 30,888 30,888 4,500 12,888 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,888.- 
ราคานี<รวมรายการทวัร+์ต ัdวเครื�องบนิ(ไมร่วมวซีา่ ) 

 
 
ขอ้ควรทราบ : รา้นที�ระบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 
รา้นผา้ไหม ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า 
ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื=อหรอืไมซ่ื=อขึ=นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทั =งสิ=น 
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครั =งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ=นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิxในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั =ง เพื�อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทั =งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั =งสิ=น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั =งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิx เก็บคา้ใชจ้า่ยทั =งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ั =งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั=นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ=นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนี<รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป – กลับ ชั =นประหยดั  
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.   ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื=อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี=ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี=ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ=ามนั 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ=าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิยกกระเป๋าสมัภาระของพนักงานโรงแรม 
8. คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เขา้ประเทศจนี แบบเดี�ยว 4 วันทําการ 1,650 บาท 
9.     คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

**กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บ คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ** 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิxที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี= เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิxไมรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ=นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิxและจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั =งสิ=น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี=เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั =งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี=อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี=คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ=น บรษัิทฯ สงวนสทิธิxที�จะปรับ
ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั=นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิxในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั =งสิ=นแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั=น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั =งสิ=น แตท่ั =งนี=ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิxการจัดหานี=โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิx ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั =งสิ=น และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ=นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั =ง มเิชน่นั=น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั =งสิ=น 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี= ** 
-ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
-ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ=ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื=นหลังขาวเทา่นั=น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ=นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื=อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื=อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ=มเห็นฟัน มองเห็นทั =งใบหนา้รวมถงึใบหทูั =ง 2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั=นกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบัน ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั=นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิxของสถานทตู และบางครั =งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นั=น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1750 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิและอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ=ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื=นหลังขาวเทา่นั=น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ=นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื=อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื=อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ=มเห็นฟัน มองเห็นทั =งใบหนา้รวมถงึใบหทูั =ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี< 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ=นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

 
 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนื�องจากสภาวะนํ=ามันโลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ=น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ=ามันขึ=นในอนาคต ซึ�งทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิxเก็บคา่ภาษีนํ=ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี<** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั<งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ั<งนี<เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี<  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


