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ปกักิ่ง Hot Promotion-B 
ปกักิ่ง – ก ำแพงเมืองจนี 5 วนั 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย  

 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ : **ยังไม่รวมค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท**                                               
**เด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ์เกบ็เพิม่ 3,000 บาท** 

***กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 160 หยวน *** 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ก าหนดวนัเดินทาง 

วนัที่  07-11 ก.ค.60                                            ราคา   15,999.- 
วนัที่  01-05/07-11  ก.ย.60                                 ราคา  14,999.- 

ไฮไลท.์.... ทวัรสุ์ดคุม้ ราคาเบาๆ สบายกระเป๋า 

1. เมนูพิเศษ.... (1) เป็ดปักกิ่ งตน้ต ารบัโตะ๊ละ 2 ตวั และอาหารกวางตุง้  

2. เมนูพิเศษ.... (2) สุกี้มองโกล+น า้จิ้มไทยรสเด็ด  

3. เมนูพิเศษ.... (3) อิ่ มอร่อยกบับุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง 

4. บริการน า้ดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

 



GT-PEKTG03                             Page 2 of 10 

    
 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (TG674/23.50 -05.30) X X X 
 

2 
ปักก่ิง-จตุัรัสเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง-ร้านนวดฝ่าเทา้-
หอฟ้าเทียนถาน-ร้านผชิีว-กายกรรมปักก่ิง    

YITELHOTEL หรือเทียบเท่า4* 

 

3 
พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วดัหลิงกวง(พระเข้ียวแกว้)-
ร้านผา้ไหม-ถนนตลาดรัชเซีย    YITELHOTEL หรือเทียบเท่า4* 

 

4 
ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบวัหิมะ-ผา่น
ชมสนามกีฬารังนก-ถนนหวงัฝู่ จ่ิง    

YITELHOTEL หรือเทียบเท่า4* 

 

 

5 
ปักก่ิง –สนามบินสุวรรณภูมิ- กรุงเทพฯ (TG675/06.50-
11.00)  X X  

วนัแรก        กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม-ิปักกิง่ 

21.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

23.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปักก่ิง โดยเท่ียวบินท่ี TG 686/TG674 
 

วนัทีส่อง     ปักกิง่-จัตุรัสเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า-หอฟ้าเทยีนถาน-ร้านผชิีว-  

                   กายกรรมปักกิง่ 

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยายนานาชาติ เมืองหลวงปักกิ่งสนามบินน้ีไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการ
ตอ้นรับกีฬาโอลิมปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมี
ขนาดใหญ่กวา่แพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดินทางท่ีเขา้ถึง
จิตใจผูโ้ดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อน
จากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์ห้แสงแดดไดแ้ละใช้นวตักรรมใหม่ท่ีช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตวั
อาคาร น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองปักก่ิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีช่ือยอ่วา่ จิง ตั้งอยูท่ี่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของท่ีราบหวาเป่ย ช่ือเดิมคือ จ่ี สมยัชุนชิวจา้นกัว๋
เป็นเมืองหลวงของแควน้ยนั สมยัราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ช้ิอยนัจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่
สมยัราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ช่ือจงตู ตา้ตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เร่ิมตั้งเป็นเมือง
ตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบนั แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อ าเภอ เป็นนครท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง พื้นท่ีทัว่นครเป่ยจิงมีถึง 
16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักก่ิงเป็นศูนยก์ารเมืองวฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการ
คมนาคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือดงัทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขต
การปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑล หลงัจากปักก่ิงไดรั้บการ
จดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษท่ี 20 เมือง
ปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ี
สลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมือง
ใหญ่ของโลก 

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%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%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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เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคาร 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จตุัรัสเทียนอนัเหมิน ตั้งอยูใ่จ
กลางกรุงปักก่ิง มีพื้นท่ีทั้ งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัส
เทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ 
หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธง
กลางจตุัรัส อนุสาวรียว์รีชนใจกลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตกของจตุัรัส ตลอดจน พิพิธภณัฑ์
การปฏิวติัแห่งชาติและพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากน้ีทางด้านทิศใตย้งัมี หอ
ร าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน น าท่านชม พระราชวังกู้กง สร้างข้ึนใน
สมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทั้งบา้นและชีวติของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 
24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึง
พระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลวา่ ‘พระราชวงัตอ้งห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงั
ตอ้งห้าม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดงันั้นวงัของ
บุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปไดใ้นสถานท่ีนั้น 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

 
บ่าย น าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า ชมวิธีการนวดเท้า พร้อมให้ท่านได้แช่เท้าและนวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย รวมถึงฟัง

เร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี 
และรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องกรุง
ปักก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวง
เทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดูถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติทุกปี พระจกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธี
บวงสรวงท่ีนัน่เพื่อให้การเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต าหนกัฉีเหนียนเต้ียน ต าหนกัหวงฉงอ่ีและลาน
หยวนชิว เป็นตน้ จากนั้นน าท่านแวะ ร้านผชิีว ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของชาวจีน 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร...เมนูพเิศษ....เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว 
 

 น าท่านชม กายกรรมปักกิง่ เป็นกายกรรมท่ีนกัแสดงไดโ้ชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่นโชวห์มุนจาน, โชว์
ควงของ,รถมอเตอร์ไซตไ์ต่ถงั เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พกัที ่ YITEL  HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
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วนัทีส่าม         พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วดัหลงิกวน (พระเขีย้วแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ตลาดรัสเซีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   

   น าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตั้งอยูใ่นเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิง
ห่างจากตวัเมืองปักก่ิง เดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนาง
ฉือซีไทเฮาไดบู้รณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ีพระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก 
ทั้งยงัเป็นสถานท่ีว่าราชการของพระนางด้วย ภายในพระราชวงัประกอบด้วย ต าหนักเลอโช่วถงั สถานท่ี
ประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนกัเร่ินโช่วเต้ียน สถานท่ีวา่ราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาวา่นโส้
วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะไปตาม
ริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และต าหนกัต่างๆ อีกมากมาย”  

  
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าทุกท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผิว ผงไข่มุก หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากไข่มุกน ้ าจืดท่ี

เพาะเล้ียงในทะเลสาบ น าท่านชม วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทัว่ไปมีความเช่ือและรับรู้กนัสืบมาว่า มีพระ
ทาฐธาตุ คือ พระเข้ียวแกว้ ประดิษฐานอยูใ่นพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นเมืองแคนดี ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา น าท่านแวะชม ผ้าไหม ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของจีน  จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ยา่นแหล่งชอ้ปป้ิง ตลาดรัสเซีย อนัเป็นแหล่งสินคา้เลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิ
กุชช่ี พราดา้ ดีแอนด์จี หรืออยา่งรองเทา้กีฬาช่ือดงัไนก้ี อาดิดาสและแบรนด์ชั้นน าอ่ืนๆ จนหลายคนท่ีบอกวา่
มาเมืองจีนจะตอ้งมาหาซ้ือของเลียนแบบจากท่ีน่ี และถือวา่ท่ีน่ีเป็นสวรรค์ของนกัชอปป้ิงโดยเฉพาะส าหรับ
นกัชอปป้ิงชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวปักก่ิง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร …เมนูพเิศษ...อิม่อร่อยไปกบับุฟเฟต์ป้ิงย่าง 
  

 
 
 
 
 
 
 

พกัที ่ YITELHOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
วนัทีส่ี่              ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกฬีารังนก และสระว่ายน า้-ถนนหวงัฝู่จ่ิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผี

เซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็น
ช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สร้างในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ังแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนั
สร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลงัจากนั้นยงัมีการ
สร้างก าแพงต่ออีกหลายคร้ังดว้ยกนัแต่ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพง
เมืองจีนไดส้ าเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง
ดว้ย เช่ือกนัวา่ หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้ าท่ี
เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวได ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ข้อควรทราบ : ตามนโยบายบริษัทร่วมกบัการท่องเทีย่วเมืองจีน ทุกเมือง ได้ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วได้รู้จัก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงต้องเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาท ี ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิ
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านแวะชม ยาบัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง สรรพคุณในการรักษาแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ าร้อนลวก

เป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆเหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกายสามารถใช้ยาน้ีทาลด
อาการพองหรือแสบร้อนได้ น าท่าน ผา่นชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลมิปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอส
เซ่ียม” พยายามให้เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 
2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไมเ้พดานและผนังอาคารท่ีท าด้วย
วสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกบัพระราชวงัตอ้งห้ามของจีน ซ่ึงให้กล่ินอายงดงาม
แบบตะวนัออก ผา่นชมสระวา่ยน ้าแห่งชาติสระวา่ยน ้ าแห่งชาติ สร้างข้ึนเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน ้ าส่ีเหล่ียม
ขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสง 
อาทิตยเ์พื่อให้ดูเหมือนน ้ าท่ีสุดและใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ท่ีท าให้
ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวได ้

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร...เมนูพเิศษ...สุกีม้องโกล+น า้จิม้ไทยรสเด็ด   
 น าท่านสู่ ถนนหวงัฟูจ่ิง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทั้ง

หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆและร้านคา้ร้านอาหาร ศูนยก์ลาง ความบนัเทิงมากมาย ท่ีจะสร้างสีสันใหก้บัผูท่ี้มา
จบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งน้ี เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

พกัที ่ YITEL   HOTEL     หรือเทยีบเท่า 4* 
วนัทีห้่า          ปักกิง่-กรุงเทพ ฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน   
06.50 น.  อ าลากรุงปักก่ิง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG687/TG675 
11.00 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
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5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ
ความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10.เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัท
จะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 
 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่
ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศการจราจรและเหตุ
สุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ    
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

วนัที ่07-11 ก.ค.60 15,999 18,999 4,000 

วนัที ่01-05  ก.ย.60 14,999 17,999 4,000 

วนัที ่ 07-11  ก.ย.60 14,999 17,999 4,000 
 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์  
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หมายเหตุ : **ยงัไม่รวมค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท** 

**ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถท่านละ 160 หยวน/ทริป** 
**เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่** 

**ส่วนทปิหัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ความประทบัใจและการบริการ** 
**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 

 
 

*ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตาม
รายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000. – บาท 
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนัเก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอร์ตไทย 
**วซ่ีาเดี่ยว**เพิม่ 1,500 บาท 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร์  ห้ามใส่เส้ือ

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2.ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุในรายการ 
4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุในรายการ 
5.ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
 เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
9.น า้หนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ30กโิลกรัมไม่จ ากดัจ านวน,ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ//สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท้่านละ1ช้ินน ้าหนกัตอ้งไม่เกิน7กิโลกรัมถา้น ้าหนกัและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกวา่ท่ี
สายการบินก าหนดไว ้
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  30 กิโลกรัมต่อท่าน หากเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7.การย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน พาสปอร์ตไทย(วซ่ีาแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท  หากต้องการย่ืนวซ่ีาเดี่ยวลูกค้าต้องจ่ายเพิม่ 
1,500 บาท)  
8.ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ  160 หยวน ต่อทริป (เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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ขาว ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา  ต้องเห็นใบหู  
ห้ามใส่สร้อย หรือเคร่ืองประดับ ห้ามใส่แว่นตาด า  

4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกหรือRe-Entryดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 
      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษาสถานท่ีท างานต าแหน่งงานท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีอยูท่ี่ท  างานญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นท่ีท างานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็อาจมีการระงับ
การออกวซ่ีาเล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนั
ท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 
2อาทิตย ์ 

12.กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,060บาท 
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 1600 บาท 
- เอกสารทีต้่องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
   อยา่งนอ้ย2หนา้เตม็   

          2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจาก 
           คอมพวิเตอร์  ห้ามใส่เส้ือขาว ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา  ต้องเห็นใบหู  

     ห้ามใส่สร้อย หรือเคร่ืองประดับ ห้ามใส่แว่นตาด า  
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 

 ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 2,550 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลลีทิวัเนียลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
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    **การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
ประกาศ  
เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง   
 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้าน............................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร.......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................ปี
............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที.่.......................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน.............................ปี
................................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ   
       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

 
 

 


