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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์) (TG674:23.40 – 05.30 น.) 

21.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

วันที2่ 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนเฉียนเหมิน – 
กายกรรมปักกิ่ง 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท สนามบินนี ้ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริการ ตอ้นรบักีฬา
โอลมิปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนข
อง สหรฐัอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดินทางที่เขา้ถงึจิตใจผูโ้ดยสาร ด้วยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรม

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.    กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ปักก่ิง(สนามบินปักก่ิง แคปิตอลแอรพ์อรท์) (TG674:23.40 – 05.30 น.) 
วนัที่ 2   ปักก่ิง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – กายกรรมปักก่ิง 
วนัที่ 3   พระราชวงัฤดรูอ้น – ศนูยผ์ลติภัณฑย์างพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ศนูยไ์ข่มกุ-ชอ้ปป้ิงซานหลี่ถนุ 
วนัที่ 4.  ศนูยห์ยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ ์) – ศูนยย์าบัวหิมะ – ถ่ายรูปหอคอยโอ

ลมิปิคทาวเวอร(์ไม่รวมค่าขึน้) 
วนัที่ 5.  วดัลามะ – ศนูยผี์ซี๊ยะ – ตลาดหงเฉียว – ปักก่ิง (สนามบิน ปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG615 :17.20 

– 21.15 น.) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ใหม่ที่ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตวัอาคาร  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีน  ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหา
นคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑล หลงัจากปักก่ิงไดร้บัการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลง
จากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบันนี ้ปักก่ิงมีถนนที่สลับกัน ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึง
สภาพเมืองที่ทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู ่จตัุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก จัตุรสัเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง 

ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทั้งสิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรสัเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรสัใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของจัตุรสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตัรุสั อนสุาวรยีว์ีรชนใจกลางจัตุรสั มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวันตกของจัตุรสั ตลอดจน 
พิพิธภัณฑก์ารปฏิวติัแห่งชาติและพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรช์าติจีนทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนีท้างดา้นทิศใตย้ังมี หอร  าลกึ
ท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมิน หรอืเฉียนเหมิน  

 

 
 น าท่านชม พระราชวังกู้กง สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิหย่งเลอ่แห่งราชวงศห์มิง เป็นทัง้บา้นและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศห์

มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถึง
พระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่ เรียกพระราชวังต้องห้าม 
เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรา้งวงัว่า จกัรพรรดิเปรยีบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถลว่งล  า้เขา้ไปได ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู ่ถนนเฉียนเหมิน  (Qianmen Street)  เป็นถนนสายวฒันธรรมซึ่งเป็นที่รูจ้กักันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุง

ปักก่ิง ถนนสายนีต้ัง้อยู่  ณ ใจกลางกรุงปักก่ิง ใกลก้ับจตุรสัเทียนอันเหมิน มีประวัติความเป็นมากกว่า 600 ปี  มีซุม้ประตูไม้
หา้ช่องขนาดใหญ่ศิลปะสมยัราชวงศช์ิง ตัง้อยู่ดา้นหนา้ ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเสน้ตรงยาวที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร 
และชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมมากมาย และ ไม่มีรถราใหต้อ้งหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงาม และอีก
หนึ่งไฮไลท์ส  าหรับที่นี่คือ รา้นกาแฟ STARBUCKS สไตลจ์ีนที่สวยที่สดุ มีลกัษณะเป็นตึก 3 ชั้นทรงโบราณแบบจีนสมัย
ราชวงศช์ิง หนา้ต่างไมก้รอบสีแดงตัดกับผนังสีเขียว เสริมความสวยดว้ยหลงัคามุงกระเบือ้งจีนโบราณตามลกัษณะอาคาร
ดัง้เดิมบนถนนสายประวติัศาสตรน์ี ้การตกแต่งภายในทัง้ 3 ชัน้เป็นแบบเครง่ขรมึอบอุ่นตามสไตลส์ตารบ์ัคส ์ใชส้ีด  า สีน  า้ตาล
เป็นหลกั เฟอรน์ิเจอรท์ี่เลอืกใชม้ีทัง้เฟอรน์ิเจอรแ์บบจีน เช่น เกา้อีท้รงหมวกขุนนางสีด  า โต๊ะที่มีรายละเอียดลวดลายจีน เคาร์
เตอร ์self service ก็ใชเ้ป็นตูบ้านเปิดแบบจีน แต่ก็ไม่ทิง้ความสบายน่านั่งดว้ยโซฟาหนงัหนานุ่มสดี  าในหลายจุดผสมผสานกัน
ไป ท  าใหส้าขานีเ้ป็นที่ประทบัใจของนกัท่องเที่ยวที่ตอ้งแวะมาเช็คอินสกัครัง้เมื่อมาถงึปักก่ิง 

 

 
 น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชว์กายกรรมที่ ต่ืนเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดง

ผสมผสาน ทัง้หวาดเสยีวและต่ืนเตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกนัไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น 
เช่น โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนที่สงู เป็นตน้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว) 
ท่ีพัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทียบเท่า  4 ดาว 
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วันที ่3 
พระราชวังฤดูร้อน – ศูนยผ์ลิตภัณฑย์างพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์
ไข่มุก-ช้อปป้ิงซานหลี่ถุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

น าท่านเดินทางสู ่ พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่างจาก
ตวัเมืองปักก่ิงประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่าน 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดน้  างบประมาณของกองทพัเรอืมาบรูณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะที่เห็นในปัจจุบัน 
ภายในพระราชวังประกอบดว้ย ต าหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนักเริ่นโช่วเตีย้น สถานที่ว่า
ราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโสว้ซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต าหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน 
(ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมิงตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และต าหนกัต่างๆ อีกมากมาย จากนั้นน  าท่านเขา้
ชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑจ์ากยางพารา เป็นในลกัษณะสินคา้ที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพือสุขภาพพรอ้ม
วิทยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภัณฑ ์   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู ่หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร ์เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่ง

ราชวงศห์มิง และราชวงศช์ิงใชเ้ป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดหูนาวถงึเดือนอา้ยตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อใหก้ารเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้น ต าหนักหวง
ฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นตน้  

 
 น าท่านแวะชม ศูนย์ไข่มุก ให้ท่านได้ชมและเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่ท  ามาจากไข่มุก อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก   และ

เครื่องประดบัที่ใชไ้ข่มกุในการตกแต่งใหส้วยงาม  เป็นตน้  
 น าท่านสู่ ย่านซานหลี่ถุน  ตั้งอยู่ในเขตเฉาหยาง ของเมืองปักก่ิง เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ที่มีทั้ง อาหาร เครื่องด่ืม 

สขุภาพความงาม และแฟชั่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้แบรนดเ์นมต่างๆ  ที่ทันสมัย รวมถึงยังมีสถานบันเทิง  ผับ บารอ์ีกดว้ย 
ซานหลี่ถนุ ถือว่าเป็นย่านที่คกึคกัมากที่สดุแห่งหนึ่งของปักก่ิงที่นกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่น ถ่ายรูป ช้
อปป้ิงและนั่งชิลล์ๆ รา้นอาหาร  อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ  บุฟเฟ่ตเ์จงกิสข่าน) 
ท่ีพัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันที ่4 
ศูนยห์ยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่า
เช่าอุปกรณ ์)-ศูนยย์าบัวหิมะ – ถ่ายรูปหอคอยโอลิมปิคทาวเวอร(์ไม่รวมค่าขึน้) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
 น าท่านแวะชม หยก ที่มีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก  าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคล

ที่มีช่ือเสยีง น  าท่านเดินทางสู ่ก าแพงเมืองจนีด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สรา้ง
ในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มิง ทั้งนีเ้พื่อป้องกันการ
รุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก์ หลงัจากนัน้ยงัมีการสรา้งก าแพงต่ออีกหลายครัง้ดว้ยกันแต่ภายหลงัก็มีเผ่าเร่ร่อนจาก
มองโกเลยีและแมนจเูรยีสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้  าเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย เชื่อกนัว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้  าแพงอาคาร
ดเูหมือนฟองน า้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได ้

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางสูล่านสกี SNOW WORLD ซึ่งมีระดบัความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร สถานที่จะท าใหท้่าน
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมต่างๆ บนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ ,์ ค่าเคร่ืองเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณต์่างๆ)  ใหท้่านได้
อิสระเลน่สกีตามอธัยาศยั  หมายเหต ุ:  กรณีลานสกีประกาศปิดหรอื ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร  เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิ  เปลี่ยนแปลงรายการเป็น เที่ยวพิพิธภัณฑภ์าพ3มิติ แทน  จากนั้นน  าท่านเขา้ฟังบรรยาย ยาบัว
หิมะ ที่สรรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น  า้รอ้นลวก เป็นที่พิสจูนส์รรพคุณมาแลว้หลาย ๆ เหตุการณท์ี่เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟ
ไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้
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 น าท่านเดินทางกลบัสูต่วัเมืองปักก่ิง  น  าท่านแวะถา่ยรูปด่านล่างหอคอยโอลิมปิก ทาวเวอร(์ Olympic Tower) (ไม่รวมค่า
ขึน้) ซึ่งหอคอยโอลมิปิกแห่งนี ้เป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารค์ของปักก่ิง สรา้งขึน้เพื่อตอ้นรบั มหกรรมกีฬาโอลมิปิก ปี 2008 ที่จัดขึน้ที่
กรุงปักก่ิง และไดท้  าการเปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบที่ไดร้บัรางวัลการออกแบบประจ าชาติ ดว้ย
ความสงูถงึ 258 เมตร อิวระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันท่ี 5 
วัดลามะ –ศูนยผี์ซ๊ียะ- ตลาดหงเฉียว – ปักก่ิง (สนามบิน ปักก่ิงแคปิตอลแอร์
พอรท์) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.)) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านเขา้ชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและไดร้บัการบรูณะอย่างยอดเย่ียมที่สดุในปักก่ิง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิน้ หรือองคช์ายสี่ผูเ้ป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่ง
ราชวงศช์ิง ต่อมาตัง้แต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นตน้มา ที่นี่ไดก้ลายป็นศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนิกายมหายาน และศิลปะ
แบบธิเบต นมสัการพระศรอีารยเมตไตรที่งดงามและสงูถงึ 23 เมตร โดยเชื่อกนัว่าเป็นงานแกะสลกัจากไมจ้ันทนเ์พียงชิน้เดียว 
ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหม่ืนสขุ ว่านฟู่ เก๋อ 

 น าท่านแวะศูนยผี์เซ๊ียะ  เครื่องรางของขลงัตามความเชื่อเรื่องโชคลาภของชาวจีน    
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้COPY แบรนดเ์นมย่ีหอ้ดังในราคาย่อมเยาว์ ทั้งกระเป๋า เสือ้ผ้า 
รองเทา้ และอื่นๆอีกมากมาย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู ่สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์ 
17.20 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทางถงึสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : ปักก่ิง FUNNY  SKI SNOW WORLD  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี  17-21 ม.ค.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 07-11 ก.พ.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 14-18 ก.พ.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว ท่านละ 1,800 บาท 
**พีเรียด เดินทางตัง้แต่ 01ม.ค.63 เป็นต้นไป ค่าวีซ่าเดี่ยวจากเดิม 1,650บาทปรับเป็น 1,800 บาท** 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี บริบรูณ ์นบัจากวนัเดนิทางกลบัคิดคา่บริการเพ่ิม ท่านละ 3,000 บาท 

 
อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทัวร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
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    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากับสายการบินหรือค่า
มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 
กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 

- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตวัจริง, ส าเนาสตูิบัตรและสตูิบัตรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
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ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,550 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
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5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง  
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.................................................................................................................... ..................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   
รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครดั) 
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