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 บนิตรง เทยีนสนิ ปกักิ่ง สบาย สบาย 

4 วนั 3 คนื โดยสายการบนินกสกูต๊ (XW) 
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**หมายเหต:ุ ยงัไม่รวมค่าวีซ่าหมู่คณะ (กรุป๊) เกบ็เพิม่ 1,000 บาทจากราคาทวัร ์

ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 160 RMB /ทรปิ 

**ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร** 

อายตุ า่กว่า 20 ปี บรบูิรณ์ จา่ยเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท/จากราคาทวัร ์

 

โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบินดอนเมือง (XW880/13.50-18.50)-เทียนสิน (นัง่
รถไฟความเร็วสูง) – ปักก่ิง  ✈  Holiday Inn Express  

หรือเทียบเท่า 4* 

2 จตุัรัสเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง-ร้านไข่มุก-ชม
กายกรรมปักก่ิง    

Holiday Inn Express  
หรือเทียบเท่า 4* 

3 ร้านหยก – ก  าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ร้านบวัหิมะ-ผา่น
ชมสนามกีฬารังนก – ร้านยางพารา – ถนนหวงัฝู่ จ่ิง    

Holiday Inn Express  
หรือเทียบเท่า 4* 

4 
ร้านผชิีว-ชอ้ปป้ิงตลาดรัสเซีย-ปักก่ิง-เทียนสิน 
(XW879/19.50 -23.55)  – ดอนเมือง 
 

  ✈ Rosedale Hotel 
หรือเทียบเท่า 4* 

ไฮไลท.์....บินตรง เทียนสนิ นัง่รถไฟความเรว็สูงสูป่กักิ่ง 

1.เที่ยว......ก าแพงเมืองจนี 1ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

2.ชม..พระราชวงักูก้ง...ที่มีประวตัิศาสตรค์วามเป็นมามากกว่า 500 ปี 

3.เมนูพเิศษ....เป็ดปกักิ่งโตะ๊ละ 2 ตวั สกุี้มองโกล และอาหารกวางตุง้  

4.พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว   

ก าหนดการเดินทาง   

วนัที่ 25 – 28 พฤศจกิายน 60              ราคา 12,999 บาท 

วนัที่ 30 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 60             ราคา 14,999 บาท 
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วนัแรก          สนามบินดอนเมือง -เทยีนสิน (น่ังรถไฟความเร็วสูง) – ปักกิง่ 
11.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวท่ี 6 สาย

การบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

13.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยเท่ียวบินท่ี XW880  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง) 
18.50 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปินไห่ นครเทียนสิน ซ่ึงจดัเป็น 1 ใน 4 เมืองใหญ่เช่นเดียวกบั

ปักก่ิงฉงช่ิงและเซ่ียงไฮท่ี้ข้ึนตรงกบัรัฐบาลกลางเดิมเป็นเมืองตากอากาศของราชวงศต์ั้งแต่สมยัราชวงศห์มิ
งถึงราชวงศ์ชิงและเป็นเมืองท่าส าคญัในการติดต่อกบัต่างประเทศปัจจุบนักลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม
หนกัและเบามีความทนัสมยัและผสมผสานวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกไวไ้ดอ้ย่างลงตวั น าท่าน
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง  โดยรถไฟความเร็วสูง รถไฟสายน้ีเป็นรถไฟด่วนสายแรกของจีนระยะทาง

71ไมล์ (114กิโลเมตร)ใช้ความเร็วขณะวิ่งให้บริการ 217ไมล์ต่อชัว่โมงหรือราว 350กิโลเมตรต่อชัว่โมง  
ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245 ไมล์ต่อชัว่โมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใชเ้วลาเพียง 30 นาที เดินทางถึง 
เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือยอ่ว่า จิง ตั้งอยูท่ี่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ ท่ี
ราบหวาเป่ย ช่ือเดิมคือ จ่ี สมยัชุนชิวจา้นกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควน้ยนั สมยัราชวงศ์เหลียว เป็นเมือง
หลวงรอง ช้ิอยนัจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมยัราชวงศจิ์น หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคย
ใช้ช่ือจงตู ตา้ตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เร่ิมตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 
ปัจจุบัน แบ่งเป็น16เขตและ2อ าเภอเป็นนครท่ี ข้ึนตรงต่อ
ส่วนกลาง พื้นท่ีทัว่นครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นคร
ปักก่ิงเป็นศูนยก์ารเมือง วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและ
เขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือดงัทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการ
ปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการ
จดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 
เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือมีการเปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิง
มีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั 
กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก 

ทีพ่กั Holiday Inn Express Hotel  หรือเทยีบเท่า 4  ดาว 
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วนัทีส่อง        จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง-ร้านไข่มุก-ชมกายกรรมปักกิ่ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 
 
 
 
 

 

 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอนัเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงปักก่ิง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร 
พื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมิน
นบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตู
เทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลาง
จตุัรัส อนุสาวรียว์ีรชนใจกลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตกของจตุัรัส ตลอดจน พิพิธภณัฑ์
การปฏิวติัแห่งชาติและพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากน้ีทางดา้นทิศใตย้งัมี หอ
ร าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้าง
ข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิง
รวมทั้งส้ิน 24 พระองค์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลวา่ ‘พระราชวงัตอ้งห้าม’ เหตุท่ีเรียก
พระราชวงัตอ้งห้ามเน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์
ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านแวะเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้  

เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   น าท่านชม กายกรรม
ปักกิง่  เป็นการแสดงความสามารถของนกัแสดงในการ
โชวห์วาดเสียวและความยดืหยุน่ของร่างกาย การแสดงแต่
ละชุดจะโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน 
โชวค์วงของ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นช่ือเป็นโชวก์ายกรรมท่ีมี
ช่ือเสียงของปักก่ิงเลยทีเดียว 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั Holiday Inn Express Hotel  หรือเทียบเท่า 4  ดาว 
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วนัทีส่าม      ร้านหยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ร้านยางพารา –  
                    ถนนหวังฝู่จ่ิง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก 

หรือผเีซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่
เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบราณสร้างในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ังแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนัสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลงัจาก
นั้นยงัมีการสร้างก าแพงต่ออีกหลายคร้ังดว้ยกนัแต่ ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรีย
สามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย เช่ือกนัวา่ หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม ยาบัวหิมะท่ีสรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวกเป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแลว้

หลายๆเหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกายสามารถใชย้าน้ีทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได ้ 
น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกฬีาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายาม
ให้เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ท่ีนั่ง ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มี
ลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไมเ้พดานและผนงัอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุ
โปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดงดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งห้ามของจีน ซ่ึงให้กล่ินอายงดงาม
แบบตะวนัออก  น าท่านชม ร้านยางพารา  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท ามาจากยางพารา  อาทิเช่น หมอน 
ผา้ปูท่ีนอน  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู่ ถนนหวังฟูจ่ิง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทั้ง

ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆและร้านคา้ร้านอาหาร ศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมาย ท่ีจะสร้างสีสันให้กบัผู ้
ท่ีมาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งน้ี 

ทีพ่กั Holiday Inn Express Hotel หรือ เทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีส่ี่          ร้านผชิีว-ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย-ปักกิง่-เทยีนสิน – ดอนเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 แวะชม ร้านผีเซียะ เคร่ืองรางโชคลาภตามความเช่ือของชาวจีน   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้
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ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้ COPY ยีห่อ้ดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเทียนสินโดยรถโคช๊ (ใช้เวลาประมาณ  3 ชม.) ระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัผอ่นตาม

อธัยาศยั 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่XW879  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง) 
23.55 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
ส าคัญมาก หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท า
การออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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บินตรง เทียนสนิ ปกักิ่ง สบาย สบาย 
4 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกูต๊ (XW 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่ 
 อายตุ า่กวา่  
20 ปี บรบิรูณ์ 

พกัเดีย่ว 

วนัที ่25 – 28   พ.ย.60 12,999 15,999 2,999 

วนัที ่30 พ.ย. – 03 ธ.ค.60 14,999 17,999 2,999 

อายุต า่กว่า 20 ปี บริบูรณ์ จ่ายเพิม่ท่านละ 3,000 บาทจากราคาทัวร์ 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านบัวหิมะ ร้านนวดฝ่าเท้า  ร้านใบชา ร้านหยก ร้านผเีซ๊ยะ และร้านไข่มุก ซ่ึง
จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์จึงต้องเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็น
หลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

*ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตาม
รายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 160 RMB /ทริป/ต่อท่าน*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ** 
* โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณีคณะออกเดินทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราบริการนีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- 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  
อตัราบริการนีไ้ม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
2.กระเป๋าเดินทาง 
3.กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป  1,000 บาท  
หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
 (ยืน่วซ่ีากรุ๊ป ไม่ตอ้งส่งเอกสารส าหรับท าวซ่ีา ใชแ้ค่ส าเนาหนงัสือเดินทาง)  
หรือ หากตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเด่ียว ราคา 1,500 บาท  
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และหากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้และกรณียกเลิกเดินทาง  
ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี  หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถ
ยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้  ทางบริษทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ (ยืน่ปกติ 4 วนั ท าการ) 
โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่ค  าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปน้ี 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน  
8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.โซมาเรีย 11.อียปิต ์12.ซาอุดีอาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อินเดีย  
16.ศรีลงักา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรกี 22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน  
ไม่สามารถยืน่ค  าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได ้
ตอ้งยืน่ค  าขอววซ่ีาจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ 
***เดินทางเขา้ประเทศดงักล่าวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา*** 
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
7. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
8. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
9.  ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 160หยวน/ท่าน/ทริป 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้

(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ)  

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน / คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 
มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
 
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วี

ซ่า 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
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7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 
      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมีการ
ระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

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

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ
การยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

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

12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 

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

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 
    - เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2  น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  

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

 ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด์ โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย 

ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน.............................ปี
................................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...........................................SURNAME.............................................RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................RELATION............................... 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
**  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 

 

 

 

 


