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HILIGHT 
 เทยีวกําแพงเมอืงจนีชม 1 ใน 7 สงิ

มหัศจรรยข์องโลก 
 ชมความงดงามและยงิใหญข่อง

พระราชวังกูก้ง ทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนาน
กวา่ 500 ปี 

 ตนืตาตนืใจ กบักายกรรมปักกงิ การแสดง
พรอ้ม แสง ส ีเสยีง สดุอลังการ 

 ลมิรสเมนูขนึชอื สกุมีองโกล ,เป็ดปักกงิ 
พเิศษ!!เต็มอมิกบับฟุเฟตเ์จงกสิขา่น 
 

ปกักงิ  
ตาํหนกัรกั กูก้ง 

5 วนั 3 คนื  
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กําหนดการเดนิทาง  
วันท ี01-05 พ.ค.62  (วันหยดุแรงงาน) 21,900.- 
วันท ี09-13 พ.ค.62 20,900.- 
วันท ี10-14 พ.ค.62 18,900.- 
วันท ี16-20 พ.ค.62 (วันหยดุวสิาขบชูา) 22,900.- 
วันท ี18-22 พ.ค.62 (วันหยดุวสิาขบชูา) 19,900.- 
วันท ี24-28 พ.ค.62 19,900.- 
วันท ี07-11 ม.ิย.62 19,900.- 
วันท ี14-18 ม.ิย.62 18,900.- 
วันท ี21-25 ม.ิย.62 18,900.- 
วันท ี05-09 ก.ค.62 19,900.- 
วันท ี12-16 ก.ค.62  (วันหยดุอาสาฬหบชูา) 20,900.- 
วันท ี13-17 ก.ค.62  (วันหยดุอาสาฬหบชูา) 20,900.- 
วันท ี25-29 ก.ค.62  (วันหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา รัชกาลท1ี0) 20,900.- 
 

ราคานไีมร่วมคา่วซีา่เดยีว ทา่นละ 1,650 บาท 
กรณีอายตุาํกวา่ 20 ปี บรบิรูณ ์นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

 คดิคา่บรกิารเพมิ ทา่นละ 3,000 บาท 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครงั ** 

 

โดยสายการบนิไทย 
 

 เดนิทาง : พ.ค. – ก.ค. 62 

ราคาเรมิตน้ 20,900.- 
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 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ปักกงิ(สนามบนิปักกงิ แคปิ
ตอลแอรพ์อรท์) (TG674:23.40 – 05.20 น.) 

  ✈  

2 
ปักกงิ – จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวังกูก้ง –หอฟ้าเทยีน
ถาน – กายกรรมปักกงิ 

🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

3 
ศนูยผ์เีซยีะ – พระราชวังฤดรูอ้น – โรงงานไขม่กุ – ART 
BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่ จงิ 

🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

4 
ศนูยย์าบวัหมิะ – กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน -ศนูยห์ยก – 
ผา่นชมสนามกฬีารังนกและสระวา่ยนํา 

🍽 🍽 🍽  
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL  OR SAME 4 * 

5 

ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – ชอ้ปปิงตลาดหงเฉียว – ปักกงิ 
(สนามบนิ ปักกงิแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรงุเทพฯ(สนามบนิ
สวุรรณภมู)ิ (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ปักกงิ(สนามบนิปักกงิ แคปิตอลแอรพ์อรท์) 
(TG674:23.40 – 05.20 น.) 

21.00 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์ D 
สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

23.40 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกงิ โดยเทยีวบนิท ีTG 674 

วนัท ี2 
ปักกงิ – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง –หอฟ้าเทยีนถาน – กายกรรม
ปกักงิ 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกงิ สนามบนินีไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม ่เพอืเปิดใหบ้รกิาร ตอ้นรับ
กฬีาโอลมิปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  
สนามบนิมขีนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners 
สถาปนกินักเดนิทางทเีขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิ
ใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพอืชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติย์แต่ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใช ้
นวัตกรรมใหม่ทชีว่ยลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตัวอาคาร นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืง  นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงปักกงิ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีอืย่อวา่ จงิ 
นครปักกงิเป็นศูนยก์ารเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร์ การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทัว
ประเทศจนีและก็เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืดังทังในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกงิเป็นเขต
การปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซงึมฐีานะเทยีบเทา่กับมณฑล หลังจาก
ปักกงิไดรั้บการจัดตงัเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจาก
สมัย 80ศตวรรษท ี20 เมอืงปักกงิไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชอื มกีารเปลยีนแปลงจาก
หนา้มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปักกงิมีถนนทสีลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมือง
โบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงททีันสมัย กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก     

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (แบบตมิซํา)   

 

นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซงึเป็นจัตุรัสทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก จัตุรัสเทยีนอัน
เหมนิ ตังอยู่ใจกลางกรุงปักกงิ ความยาวตังแตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรด
ทศิตะวันตก 500 เมตร พืนททีังสนิ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 
คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองทใีหญ่ทีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ย
สถาปัตยกรรมทมีคีวามสําคัญ ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเหมนิทตีังอยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตุรัส 
ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วรีชนใจกลางจัตุรัส 
มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑก์ารปฏิวัตแิห่งชาตแิละ
พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์ชาตจิีนทางฝังตะวันออก นอกจากนีทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอรําลกึท่าน
ประธานเหมาและหอประตเูจงิหยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ ใหท้า่นเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้ง
ขนึในสมัยจักรพรรดหิย่งเลอ่แห่งราชวงศห์มงิ เป็นทังบา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิ
และชงิรวมทังสนิ 24 พระองค ์พระราชวังเก่าแก่ทมีีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มชีอืใน
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ภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีอืเรยีกอกีอย่างหนงึวา่ ‘จอืจนิเฉงิ’ ซงึแปลว่า 
‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตทุเีรยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนอืงมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังวา่ 
จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์ดงันันวงัของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทตีอ้งหา้ม’ คน
ธรรมดาสามัญไมส่ามารถลว่งลาํเขา้ไปได ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตงัอยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกงิ มเีนือททีังหมด 273 เฮกตาร ์
เป็นสถานซงึจักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทบีวงสรวงเทพยดา ในระยะย่าง
เขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ยตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธี
บวงสรวงทนัีนเพอืใหก้ารเก็บเกยีวไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยตําหนักฉเีหนียนเตยีน ตําหนักหวงฉงอี
และลานหยวนชวิ เป็นตน้ นําทา่นชม กายกรรมปกักงิ การแสดงโชวก์ายกรรมทตีนืเตน้ ระทกึใจ 
พรอ้มแสง สี เสียง กายกรรมปักกิงเป็นการแสดงผสมผสาน ทังหวาดเสียวและตืนเตน้ 
หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น 
โชว์หมุนจาน โชว์ควงสงิของ กายกรรมผาดโผนบนทีสูง แต่ไฮไลน์คือการขับมอเตอร์ไซค์
มากกว่า 4 คัน ในลูกโลกดว้ยความเร็วในพืนทจํีากัดท่านไม่ควรพลาดชมกายกรรมปักกงิทมีี
ชอืเสยีงกอ้งโลก 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ  ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  เป็ดปกักงิ 
ทพีกั 

    โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัท ี3 
ศนูยผ์เีซยีะ – พระราชวงัฤดรูอ้น – โรงงานไขมุ่ก – ART BEIJING FUN – 
ถนนหวงัฝู่ จงิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก   
 นําท่านแวะศูนยผ์เีซยีะ  เครืองรางของขลังตามความเชอืเรืองโชคลาภของชาวจีน  นําท่าน

เดนิทางสู ่ พระราชวงัฤดูรอ้นอวเีหอหยวน ตังอยู่ในเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือ
ของกรุงปักกงิห่างจากตัวเมอืงปักกงิประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นอวเีหอหยวนเดมิ
เป็นสวนฤดรูอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซไีทเฮาได ้
นํางบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะทีเห็นในปัจจุบัน ภายใน
พระราชวงัประกอบดว้ย ตําหนักเลอโชว่ถัง สถานทปีระทบัของพระนางฉือซไีทเฮา ตําหนักเรนิโช่
วเตยีน สถานทวี่าราชการของพระนางฉือซไีทเฮา ภูเขาว่านโสว้ซาน ทะเลสาบคนุหมงิ เกง๋พระ
หอม ตําหนักเรยีงเมฆ เตอ๋เหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมิ
งตกแตง่ดว้ยภาพวาดตา่งๆ) และตําหนักตา่งๆ อกีมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ บุฟเฟตปิ์งยา่ง 
นําทา่นแวะชม ศนูยไ์ขมุ่ก ใหท้า่นไดช้มและเลอืกซอืผลติภัณฑท์ทํีามาจากไขมุ่ก อาทเิชน่ ครมี
ไขม่กุ ผงไขม่กุ  และเครอืงประดบัทใีชไ้ขม่กุใรการตกแตง่ใหส้วยงาม  เป็นตน้   จากนันนําทา่นสู่
ยา่น  ART BEIJING   FUN  มพีนืทโีดยรวม 146000 ตร. ย่านนสีรา้งตามโครงการเมอืง
สถานทสีาํคญัทางวฒันธรรมใหม่และสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติแบบจนี”สําหรับการปฏบิัตกิาร
ฟืนฟูวัฒนธรรมประเทศจีน ยังมแีนะนําแบรนดข์องนานาชาตแิบรนดข์องแฟชันและแบรนดจ์ีน
ทันสมัยอย่างรา้นหนังศอืPageOne、รา้นอาหาร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL รา้นกาแฟ 
STARBUCK Reserve Tevana 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านสู ่ถนนหวงัฝูจงิ ซงึเป็นศูนย์กลางสําหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของเมอืงหลวง

ปักกงิรวมทงัหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังตา่งๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลางความบันเทงิมากมายที
จะสรา้งสสีนัใหก้บัผูท้มีาจับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นเีชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศยั 

ทพีกั 
    โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัท ี4 ศนูยย์าบวัหมิะ – กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน -ศนูยห์ยก – ผา่นชมสนามกฬีา
รงันกและสระวา่ยนํา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 
 นําท่านเขา้ฟังบรรยาย ยาบวัหมิะ ทสีรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้นํารอ้นลวก เป็นที

พสิูจน์สรรพคุณมาแลว้หลาย ๆ เหตุการณ์ทีเกดิไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้่างกาย 
สามารถใชย้านีทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้ นําท่านเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี
ดา่นจวหียงกวน เป็นกําแพงทมีป้ีอมคันเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมยัโบราณ สรา้งในสมยัพระ
เจา้จินซีฮ่องเตเ้ป็นครังแรก กําแพงส่วนใหญ่ทีปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึนในสมัย
ราชวงศห์มงิ ทังนเีพอืป้องกนัการรกุรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจากนันยัง
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : ปกักงิ  ตาํหนกัรกั กูก้ง  5 วนั 3คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดยีว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 
ทา่นละ 

วนัท ี01-05 พ.ค. 62 21,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 8,900.- 
วนัท ี09-13 พ.ค. 62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 
วนัท ี10-14 พ.ค.62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท ี16-20 พ.ค.62 22,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 8,900.- 
วนัท ี18-22 พ.ค.62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 7,900.- 
วนัท ี24-28 พ.ค.62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 7,900.- 
วนัท ี07-11 ม.ิย.62 19,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 
วนัท ี14-18 ม.ิย.62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท ี21-25 ม.ิย.62 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท ี05-09 ก.ค.62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 7,900.- 
วนัท ี12-16 ก.ค.62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 
วนัท ี13-17 ก.ค.62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 
วนัท ี25-29 ก.ค.62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,900.- 

มกีารสรา้งกําแพงต่ออกีหลายครังดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและ
แมนจเูรยีสามารถบกุฝ่ากําแพงเมอืงจนีไดสํ้าเร็จ มคีวามยาวทังหมดถงึ 6,350 กโิลเมตร 
และนับเป็นหนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เชอืกันว่า หากมองเมอืงจนี
จากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมอืงจนีไดกํ้าแพงอาคารดเูหมอืนฟองนําทเีคลอืนไหว
อยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสนัสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําท่านแวะชม หยก ทมีคีุณภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลอืกซอื กําไรหยก 

แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทมีชีอืเสยีง  นําทา่น ผา่นชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอ
ลมิปิครงันก สนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de 
Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก “โคลอสเซยีม” พยายามใหเ้ออือํานวยต่อ
สงิแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทนัีง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก2008 มลีักษณะ
ภายนอกคลา้ยกับ “รังนก”ทมีโีครงตาข่ายเหล็กเหมอืนกงิไม ้เพดานและผนังอาคารททํีาดว้ย
วัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดคูลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซงึให ้
กลนิอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายนําแห่งชาต ิสระว่ายนําแห่งชาต ิสรา้งขนึเหนือ
จนิตนาการคลา้ย “กอ้นนําสเีหลยีมขนาดใหญ”่ ซงึ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุ
เทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พอืใหด้เูหมอืนนําทสีดุ และใชเ้ทคโนโลยี
จากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  
ทพีกั 

    โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัท ี5 ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – ชอ้ปปิงตลาดหงเฉยีว – ปกักงิ (สนามบนิ ปกักงิแคปิ
ตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (TG615 :17.20 – 21.15 
น.) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 
 เขา้ชมศนูยส์นิคา้ ผลติภณัฑจ์ากยางพารา เป็นในลักษณะสนิคา้ทแีปรรูป เชน่ หมอน ทนีอน 

และสนิคา้เพสืขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภัณฑ ์ นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดหง
เฉยีว ใหท้่านไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนเนม และสนิตา้COPY ยหีอ้ดังมากมาย ทังกระเป๋า เสอืผา้ 
รองเทา้ และอนืๆอกีมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ  สกุมีองโกล 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.20 น.   อําลาเมอืงปักกงิ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 615 
21.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ (ไมร่วมวซีา่) 

 

 

 

 

 

 
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง เพอื

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทพีัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ังหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  

ขอ้ควรทราบ : รา้นทรีะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, ยางพารา ,นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่าน
แชเ่ทา้), ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้
เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทังสนิ 
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8.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่จนีแบบเดยีว 4 วันทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกนินําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็นทีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคา
ตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลียนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทงัสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเท่านัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แต่ทังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ  

 
สาํหรบัผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่เดยีว 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
- ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 
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 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อไดใ้น

กรณฉุีกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  1,750 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง) 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พนืหลังขาวเทา่นัน] 
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,125 บาท 
 

[ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
ประกาศ เนอืงจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต 
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ 

**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตง่งาน             หมา้ย             หยา่    

   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน     จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 

ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่      ไมเ่คย       เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่     ไมเ่คย       เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ
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** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  
ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


