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** Beijing Hot Spring 5 Star**  
ก ำแพงเมอืงจนี เมอืงโบรำณกูเ๋ป่ย ์

5 วนั 3 คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

**รำคำนีร้วมคำ่วซีำ่จนีแบบกรุป๊ ทำ่นละ 1,000 บำท** 

**รำคำนีร้วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ** 
 ก ำหนดเดนิทำง   วนัที ่15 – 19 ก.ย. 60  22,900.- 
 ก ำหนดเดนิทำง   วนัที ่ 06 – 10 ต.ค. 60 23,900.- 

 
โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(TG674/23.59 –05.40) - - ✈ 
 

2 

ปักกิง่ – เมอืงโบราณกูเ๋ป่ย ์– ขึน้ชมก าแพงเมอืงจนีตอน

กลางคนื (Cable Car) – แชน่ ้าพรุอ้น + ชมววิเมอืงโบราณ

และก าแพงเมอืงจนียามค ่าคนื 

   

Gubei Water Town Hot 
Spring Holiday Hotel 5 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
จตรัุสเทยีนอันเหมนิ – รา้นยาบัวหมิะ – พระราชวงั

โบราณ – รา้นผเีซยีะ – ตลาดรัสเซยี 
   

FOUR SEASON YUYUAN  

Hotel 5 หรอืเทยีบเทา่ 

4 
หอฟ้าเทยีนถาน – ศนูยใ์บชา – รา้นไขม่กุ – พระราชวงั

ฤดรูอ้น – รา้นหยก 
   

FOUR SEASON YUYUAN  

Hotel 5 หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – ปกัก ิง่  

21.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิ ไทย 
(TG) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

23.59น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG674  

วนัทีส่อง ปกักิง่ – เมอืงโบรำณกูเ๋ป่ย ์– ชมก ำแพงเมอืงจนีตอนกลำงคนื (Cable Car) –  

                     แชน่ ำ้พรุอ้น + ชมววิเมอืงโบรำณและก ำแพงเมอืงจนียำมค ำ่คนื 

05.40 เดินทางถึงสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบินนี้ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิด
ใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  
ลา้นคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา 
ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ย
การออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสู่ทศิตะวันออกเพื่อช่วยลดไอ
รอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหม่ที่ช่วยลด
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่าน
เดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มชีือ่ย่อว่า จงิ 
ตัง้อยูท่ีภ่าคตะวันตกเฉียงเหนอืของทีร่าบหวาเป่ย ชือ่เดมิคอื จี ่สมยัชนุชวิจา้นกัว๋เป็น
เมอืงหลวงของแควน้ยัน สมัยราชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ช ิอ้ยันจงิ เป็นเมอืง
หลวงของจนีตัง้แตส่มยัราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงต ู
ตา้ต ูเป่ยผงิและเป่ยจงิ เริม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจบุนั แบง่เป็น 16 เขตและ 2 
อ าเภอ เป็นนครที่ข ึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตาราง
กโิลเมตร นครปักกิง่เป็นศูนยก์ารเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุ
ทางการคมนาคมทั่วประเทศจนีและก็เป็นเมอืงท่องเทีย่วที่มชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนี
และในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของ
จนี ซึง่มฐีานะเทยีบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที ่20 เมอืง
ปักกิง่ไดพั้ฒนาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลอืเชือ่ มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื 
ปัจจบุันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกัน ตกึสงูๆ โดยไมเ่พยีงแต่รักษาสภาพเมอืงโบราณ และ
ยงัแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมยั กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ  ภตัตำคำร  

 เดนิทางสูเ่มอืงมีห่ยนุ  อ าเภอมีห่ยุนเป็นเมอืงโบราณ ซึง่มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานไป

ประมาณ 10 ลา้นปี ที่ผ่านมาบรรพบุรุษสรา้งเมอืงในแผ่นดนินี้ พื้นที ่Miyun เป็นเนิน

เขาทีเ่งยีบสงบ  

ใชเ้วลำ

เดนิทำง 2

ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  

ป่ำย น าท่านเทีย่ว ชมเมอืงโบรำณกูเ๋ป่ย ์ซ ึง่ตัง้อยูใ่นอ าเภอมีห่ยนุ อยูใ่ตก้ าแพงเมอืงจนี

โบราณ มปีระวัตยิาวนานถงึ 4100 กว่าปี  ซึง่เป็นก าแพงเมอืงจนีโบราณส่วนหนึ่งที่

เกา่แกท่ีสุ่ดของจนี ใตเ้ชงิเขาทีต่ัง้ด่านซอืหมา่ไถ มบีอ่น ้าพุ 2 แห่ง ซึง่แห่งหนึง่เป็น

น ้าพุรอ้น และอกีแห่งหนึง่เป็นน ้าพุเย็น และน ้าพุทัง้สองแห่งไหลมารวมกันกลายเป็น

ทะเลสาบยวนหยางห ูการสรา้งเมอืงรมิน ้านีแ้หง่นีจ้งึใชธ้ารน ้าทีไ่หลจากทะเลสาบเป็น

หลัก  ใหท้่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารที่ เลียนแบบ

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรมดัง้เดมิทีจ่ัด

แสดงไดอ้ยา่งลงตัว 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร                                          (อำหำรพืน้เมอืง)  

 หลังอาหารเย็น  น าท่านเที่ยว ชมก ำแพงเมอืงจนีดำ่นซอืหม่ำ (โดยสารกระเชา้ 

Cable Car) ก าแพงเมอืงจนีด่านนี้เป็นด่านทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ไดช้ือ่ว่าเป็นสดุยอดแห่ง

ก าแพงเมอืงจนี เนื่องจากเป็นก าแพงเมอืงจนีทีย่ังคงสภาพเดมิของสมัยราชวงศห์มิ

งเพยีงแห่งเดยีวของจนีทีย่ังไมผ่า่นการบรูณะซอ่มแซม อกีทัง้ยงัตัง้อยูบ่นภมูปิระเทศ

ทีเ่ป็นผาสูงชนั ท าใหท้วิทัศน์สวยงามมาก  ก าแพงเมอืงจนีด่านซอืหม่าไถสรา้งตาม

สันเขาที่สูงชัน เลื่องชื่อเพราะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีป้อมปราการตั ้ง

ตระหง่านอยู่สองฟากของไหล่เขา ป้อมปราการเหล่านี้เรียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก 

 

5 
ปักกิง่ – กรงุเทพฯ (TG675/06.50 - 11.05)  

อาหารเชา้แบกลอ่ง 


✈ 

- - 
 

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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และมรีูปแบบทีแ่ตกต่างกันไป แต่ละป้อมมรีะยะห่างเพยีงประมาณ 140 ม. สวยงาม

อลังการ ประกอบกบัขนุเขาทีส่งูตระหงา่น ท าใหด้า่น ซอืหมา่ไถเป็นก าแพงเมอืงจนีที่

งดงามยิง่นัก ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นดว้ย  บอ่น ำ้พุรอ้น สถานทีอ่าบน ้าแรธ่รรมชาตทิี่

มบีอ่แชน่ ้าแรใ่นโรงแรม 

พกัที ่ Gubei Water Town Hot Spring Holiday Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 5*  
วนัทีส่ำม จตุรสัเทยีนอนัเหมนิ – รา้นยาบวัหมิะ – พระราชวงักูก้ง – รา้นผีเซียะ – ตลาดรสัเซีย  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร    

   น าทา่นเดนิทางสู ่ จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก จัตรัุส

เทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยูใ่จกลางกรงุปักกิง่ ความยาวตัง้แตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้ 880 เมตร 

ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ

ประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรัุสเทยีนอนัเหมนินับเป็นจัตรัุสใจกลางเมอืงที่

ใหญท่ีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคญั ไดแ้ก ่ หอประตเูทยีนอนั

เหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญโ่บกสะบดัอยูเ่หนอื

เสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตรัุส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวนัตก

ของจัตรัุส ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิตัแิหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินี

ทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนีท้างดา้นทศิใตย้งัม ี หอร าลกึทา่นประธานเหมาและหอ

ประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉยีนเหมนิ ใหท้า่นเดนิสู ่  พระรำชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมยั

จักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิ

และชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มี

ชือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ 

ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนือ่งมาจากชาวจนีถอื

คตใินการสรา้งวังวา่ จกัรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์ ดังนัน้วังของบตุรแหง่

สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้จากนัน้น า

ทา่นชม รำ้นยำบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ารอ้นลวกเป็นทีพ่สิจูน์

สรรพคณุมาแลว้หลายๆเหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้า่งกายสามารถใชย้า

นีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้น าทา่นเดนิทางสู ่ 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นชมรำ้นผเีซีย๊ะ  เครือ่งรางโชคลาภตามความเชือ่ของชาวจนี  น าทา่นสู ่ตลำด

รสัเซยี ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ COPY ยีห่อ้ดังมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  สกุีม้องโกล 

พกัที ่ FOUR SEASON YUYUAN  Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 5*  

วนัทีส่ ี ่   หอฟ้าเทยีนถาน – ศูนย์ใบชา – รา้นไขม่กุ – พระราชวงัฤดรูอ้น – รำ้นหยก  
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร    

 น าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้ำเทยีนถำน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อที่ทัง้หมด 

273 เฮกตา้รเ์ป็นสถานซึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวง

เทพยดาในระยะยา่งเขา้ฤดูหนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิุกปีพระจักรพรรดจิะเสด็จ

ไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยวไดผ้ลอุดมประกอบดว้ย

ต าหนักฉีเหนียนเตี้ยนต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้  จากนัน้   น าท่านสู ่

ศูนยใ์บชำ ชมิชาอวู่หลงของปักกิง่ และชาทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิ

ชากหุลาบ ฯลฯ 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ผลติภัณฑ์จาก ไขมุ่ก ที่มชี ือ่เสยีงของเมอืงจีน อาทเิช่น 

ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัฤดรูอ้น ตัง้อยูใ่นเขตชานเมอืง

ดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของกรุงปักกิง่ห่างจากตัวเมอืงปักกิง่ประมาณ 15 กโิลเมตร 

พระราชวังฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิเป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่าน 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาไดน้ างบประมาณของกองทัพเรอืมาบูรณะ

ซอ่มแซมจนเป็นลักษณะทีเ่ห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดว้ย ต าหนักเลอ

โชว่ถัง สถานทีป่ระทับของพระนางฉือซไีทเฮา ต าหนักเริน่โชว่เตีย้น สถานทีว่่าราชการ

ของพระนางฉือซไีทเฮา ภเูขาวา่นโสว้ซาน ทะเลสาบคนุหมงิ เกง๋พระหอม ต าหนักเรยีง
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เมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคุนหมงิตกแต่ง

ดว้ยภาพวาดต่างๆ) และต าหนักต่างๆ อกีมากมาย น าท่านแวะชม หยก ที่มคีุณภาพ

และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซยีะ

สตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   เป็ดปกักิง่ 

พกัที ่ FOUR SEASON YUYUAN  Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 5*  

วนัทีห่ำ้ ปกักิง่ – กรงุเทพฯ 

02.30 น. MORNING CALL  

03.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  ...บรกิำรอำหำรเชำ้แบบกลอ่ง  

06.50  น.  อ าลากรงุปักกิง่ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TG675  

11.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร    

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่(ไมม่รีำคำเด็ก) 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 
 

วนัที ่15 – 19 ก.ย. 2560  22,900 7,500 

วนัที ่06 – 10 ต.ค. 2560  23,900 7,500 

 

รำคำจอยแลนด ์ หกัจำกรำคำทวัร ์7,000 บำท  

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ รวมคำ่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่*** 

***ทำ่นละ 100 หยวน/ทำ่น*** 

 

**สงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้ ** 
 

 ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รำ้นบวัหมิะ รำ้นนวดฝ่ำเทำ้  รำ้นใบชำ รำ้นหยก รำ้นผเีซ๊ยะ และรำ้น
ไขม่กุ ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์ จงึตอ้งเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่น

ทรำบวำ่ ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่

กบัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ (หำกทำ่นใดอยูใ่นรำ้นไมถ่งึ ตำมเวลำทีร่ำ้นก ำหนด

...และไมเ่ขำ้รว่มกจิกรรมทีท่ำงรำ้นจดัไวใ้ห ้ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 400 หยวน ตอ่ทำ่น ตอ่รำ้น 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
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3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท 

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flightจะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ30กโิลกรมัไมจ่ ำกดัจ ำนวน,คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋า

สมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

10.คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

11.คำ่วซีำ่จนี (พำสปอรต์ไทย) รวมเป็นวซีำ่แบบหมูค่ณะ  ทำ่นละ 1,000 บำท   

หำกตอ้งกำรยืน่วซีำ่เดีย่วลกูคำ้ตอ้งจำ่ยเพิม่ +500 บำท 

***เงือ่นไขของวซีำ่กรุป๊*** 

กรณุำตรวจสอบขอ้มลูของผูท้ ีม่คีวำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่กรุป๊ ส ำหรบัผูท้ ีเ่คยเดนิทำงไปในประเทศตะวนัออกกลำง 

ดงัตอ่ไปนี ้ 1.ตรุก ี2.ปำกสีถำน 3.อริกั 4.ซเีรยี 5.อฟักำนสิถำน  ไมส่ำมำรถยืน่ค ำขอในกำรท ำวซีำ่กรุป๊ได ้ตอ้งยืน่

ค ำขอวซีำ่เดีย่ว 4 วนัท ำกำร เทำ่น ัน้ (อตัรำคำ่บรกิำรเก็บเพิม่ 500 บำท) 

12.คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ ทา่นละ  100 หยวน ตอ่ทรปิ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**วซีำ่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี 1.5 X 2 นิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์ หรอืรปูพริน้จำก

คอมพวิเตอร ์ หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสชุ่ดขำ้รำชกำร ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดครยุรบัปรญิญำ  ตอ้งเห็นใบห ู 

หำ้มใสส่รอ้ย หรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสแ่วน่ตำด ำ  

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจ

มกีำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่4,060บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

          2.รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรอืรปูพริน้จำก 

           คอมพวิเตอร ์ หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสชุ่ดขำ้รำชกำร ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดครยุรบัปรญิญำ  ตอ้งเห็นใบห ู 

     หำ้มใสส่รอ้ย หรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสแ่วน่ตำด ำ  

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,550 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 ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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) 

 


