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ก าหนดการเดนิทาง  

วันที ่24-28 พ.ค.62  17,900.- 

วันที ่07-11 ม.ิย.62 19,900.- 

วันที ่14-18 ม.ิย.62 18,900.- 

วันที ่21-25 ม.ิย.62 18,900.- 

วันที ่05-09 ก.ค.62 19,900.- 

วันที ่12-16 ก.ค.62  (วันหยดุอาสาฬหบูชา) 20,900.- 

วนัที ่13-17 ก.ค.62  (วันหยดุอาสาฬหบูชา) 20,900.- 

วันที ่25-29 ก.ค.62  (วันหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา รัชกาลที1่0) 20,900.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
กรณีอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

 คดิคา่บรกิารเพิม่ ทา่นละ 3,000 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  

** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครัง้** 
 

  
 

HILIGHT 
 เทีย่วก าแพงเมืองจีนชม 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรย์

ของโลก 

 ชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของพระราชวังกูก้ง 
ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี 

 ตืน่ตาตืน่ใจ กบักายกรรมปักกิง่ การแสดงพรอ้ม 
แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ 

 ลิ้มรสเมนูข ึ้นชื่อ  สุกี้มองโกล ,เ ป็ดปักกิ่ง 
พเิศษ!!เต็มอิม่กบับุฟเฟตเ์จงกสิขา่น 

 

 

ปกักิง่ ต าหนกัรกั กูก้ง 
5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย  

เร ิม่ตน้ 17,900.- 
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 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – ปักกิง่(สนามบนิปักกิง่ แคปิ

ตอลแอรพ์อรท์) (TG674 : 23.40 – 05.20 น.) 
  ✈  

2 
ปักกิง่ – จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวังกูก้ง –หอฟ้าเทยีน

ถาน – กายกรรมปักกิง่ 
🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

3 
ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูรอ้น – โรงงานไข่มุก – ART 

BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่ จ ิง่ 
🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

4 
ศูนย์ยาบัวหมิะ – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ศูนยห์ยก – 

ผ่านชมสนามกฬีารังนกและสระว่ายน ้า 
🍽 🍽 🍽  

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

5 

ศูนย์ผลติภัณฑย์างพารา – ชอ้ปป้ิงตลาดหงเฉียว – ปักกิง่ 

(สนามบนิ ปักกิง่แคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบนิ

สวุรรณภมู)ิ (TG615 : 17.20 – 21.15 น.) 

🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ปกักิง่(สนามบนิปักกิง่ แคปิตอลแอรพ์อรท์) 

(TG674:23.40 – 05.20 น.) 

21.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

ไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

23.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG 674 

วนัที ่2 
ปกักิง่ – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง –หอฟ้าเทยีนถาน – กายกรรม

ปกักิง่ 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพือ่เปิดใหบ้รกิาร ตอ้นรับ

กฬีาโอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิ

มขีนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนัก

เดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิ

ตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ตต่ดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหม่

ทีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตัวอาคาร น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัว เมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มชีือ่ย่อว่า จงิ นคร

ปักกิง่เป็นศนูยก์ารเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศ

จีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการ

ปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึง่มฐีานะเทยีบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิง่

ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80

ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลอืเชือ่ มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็น

หลังมอื ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกัน ตกึสงูๆ โดยไม่เพยีงแต่รักษาสภาพเมอืงโบราณ และยัง

แสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมัย กลายเป็นเมอืงใหญ่ของโลก     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (แบบติม่ซ า)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเห

มนิ ตัง้อยูใ่จกลางกรงุปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิ

ตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน 

ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธง

แดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตุรัส มหา

ศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตรัุส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ารปฏวัิตแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑ์

ประวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอร าลกึท่านประธานเหมา

และหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ  

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้น

และชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชงิรวมทั ้งส ิน้ 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มี
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ประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มชีือ่ในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกี

อย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง ’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม ’ เหตุที่เรียกพระราชวังตอ้งหา้ม 

เนื่องมาจากชาวจีนถอืคตใินการสรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ดังนั้นวังของ

บตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยูท่างทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตาร ์

เป็นสถานซึง่จักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้

ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงที่

น่ันเพือ่ใหก้ารเก็บเกีย่วไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้น ต าหนักหวงฉงอีแ่ละลาน

หยวนชวิ เป็นตน้  

น าท่านชม กายกรรมปักกิง่ การแสดงโชว์กายกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง ส ีเสียง 

กายกรรมปักกิง่เป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้หวาดเสยีวและตืน่เตน้ หลากหลายชดุการแสดง และ

การแสดงจะแตกต่างกันไป โชว์ความสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชว์หมุนจาน โชวค์วงสิง่ของ 

กายกรรมผาดโผนบนทีส่งู แตไ่ฮไลน์คอืการขับมอเตอรไ์ซคม์ากกวา่ 4 คัน ในลกูโลกดว้ยความเร็ว

ในพืน้ทีจ่ ากัดทา่นไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิง่ 

ทีพ่กั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 
ศนูยผ์เีซยีะ – พระราชวงัฤดูรอ้น – โรงงานไขมุ่ก – ART BEIJING FUN – ถนน

หวงัฝู่ จ ิง่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น าท่านแวะศูนยผ์เีซีย๊ะ  เครื่องรางของขลังตามความเชือ่เรื่องโชคลาภของชาวจีน  น าท่าน

เดนิทางสู ่ พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือ

ของกรงุปักกิง่หา่งจากตวัเมอืงปักกิง่ประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวังฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิเป็น

สวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาไดน้ า

งบประมาณของกองทัพเรอืมาบูรณะซอ่มแซมจนเป็นลักษณะทีเ่ห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวัง

ประกอบดว้ย ต าหนักเลอโชว่ถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซไีทเฮา ต าหนักเริน่โช่วเตีย้น 

สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซไีทเฮา ภูเขาว่านโสว้ซาน ทะเลสาบคุนหมงิ เก๋งพระหอม 

ต าหนักเรยีงเมฆ เตอ๋เหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิตกแตง่

ดว้ยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนักตา่งๆ อกีมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง 

 น าทา่นแวะชม ศนูยไ์ขมุ่ก ใหท้า่นไดช้มและเลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากไข่มุก อาทเิชน่ ครมี

ไขม่กุ ผงไขม่กุ  และเครือ่งประดับทีใ่ชไ้ขม่กุใรการตกแตง่ใหส้วยงาม  เป็นตน้   จากนั้นน าท่านสู่

ยา่น  ART BEIJING   FUN  มพีืน้ทีโ่ดยรวม 146000 ตร. ย่านนี้สรา้งตามโครงการเมอืง

สถานทีส่ าคัญทางวัฒนธรรมใหมแ่ละสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติแบบจีน”ส าหรับการปฏบิัตกิาร

ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเทศจีน ยังมีแนะน าแบรนดข์องนานาชาตแิบรนด์ของแฟชั่นและแบรนด์จีน

ทันสมัยอย่างรา้นหนังศือPageOne、รา้นอาหาร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL รา้นกาแฟ 

STARBUCK Reserve Tevana 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนย์กลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากที่สดุของเมอืงหลวง

ปักกิง่รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังตา่งๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนยก์ลางความบันเทงิมากมายที่

จะสรา้งสสีนัใหก้ับผูท้ีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดนิแหง่นี้เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่4 ศนูยย์าบวัหมิะ – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน -ศูนยห์ยก – ผา่นชมสนามกฬีา

รงันกและสระวา่ยน า้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าท่านเขา้ฟังบรรยาย ยาบวัหมิะ ทีส่รรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก เป็นที่

พิสูจน์สรรพคุณมาแลว้หลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกดิไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้่างกาย 

สามารถใชย้านี้ทาลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้ น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมอืงจนี

ดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคัน่เป็นชว่ง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระ

เจา้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์

มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจากนัน้ยังมีการสรา้ง

ก าแพงต่ออีกหลายครัง้ดว้ยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรีย

สามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จ มีความยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และ
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : ปกักิง่  ต าหนกัรกั กูก้ง  5 วนั 3คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่24-28 พ.ค.62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 5,900.- 

วันที ่07-11 ม.ิย.62 19,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่14-18 ม.ิย.62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที ่21-25 ม.ิย.62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันที ่05-09 ก.ค.62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่12-16 ก.ค.62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที ่13-17 ก.ค.62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 

วันที ่25-29 ก.ค.62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋

เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซีา่) 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, ยางพารา ,นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลกูคา้ทกุทา่นแช่

เทา้), ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุ

ทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีาร

บังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

นับเป็นหนึ่งในเจ็ดส ิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมืองจีนจาก

อวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยู่

ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านแวะชม หยก ทีม่ีคุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก 

แหวนหยก หรอืผีเซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกฬีาโอ

ลมิปิครงันก สนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวสิเซอรแ์ลนด์ Herzog & de 

Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยต่อ

สิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก2008 มลีักษณะ

ภายนอกคลา้ยกับ “รังนก”ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดานและผนังอาคารทีท่ าดว้ยวัสดุ

โปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจีน ซึง่ใหก้ลิน่

อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน ้ าแห่งชาติ สระว่ายน ้ าแห่งชาติ สรา้งขึ้นเหนือ

จนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวั้สดุ

เทฟลอนท าเป็นโครงรา่ง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ใหดู้เหมอืนน ้าทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยี

จากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่5 ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – ชอ้ปป้ิงตลาดหงเฉยีว – ปกักิง่ (สนามบนิ ปกักิง่แคปิ

ตอลแอรพ์อรท์) – กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 เขา้ชมศูนยส์นิคา้ ผลติภณัฑจ์ากยางพารา เป็นในลักษณะสนิคา้ทีแ่ปรรูป เชน่ หมอน ทีน่อน 

และสนิคา้เพสืขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภัณฑ ์

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดหงเฉยีว ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนม และ สนิตา้COPY ยีห่อ้ดัง

มากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ  สุกีม้องโกล 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.20 น. อ าลาเมอืงปักกิง่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 615 

21.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
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4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
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 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าให ้

ขอ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล 

 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 
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[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่ีการปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 


