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      หนีห่าวเป่ยจงิ ก าแพงหมื่นลี ้ต าหนักรักกู้กง 4 วัน 2 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม 2562 –มีนาคม 2563  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 12,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ)  (HU7996 : 01.35-07.20 ) 
วนัท่ี 2. ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – จตัรัุสเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักู้กง – ศนูย์ไข่มกุ-หอฟ้ำเทียนถำน  
วนัท่ี 3. ศนูย์ผลิตภณัฑ์บวัหิมะ-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน-ศนูย์หยก-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก-ช้อปปิง้ย่ำนซำนหล่ีถนุ 
วนัที ่4. พระรำชวงัฤดูร้อน-นัง่สำมล้อซอยหง –ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง - ศนูย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิง้ตลำดหงเฉียว – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่งแคปิ
ตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) (HU7995 : 20.15-23.55) 
 



วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)  (HU7996 : 01.35-07.20 ) 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประต ู9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินไห่หนำนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ คอยให้
กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงให้กบัทกุท่ำน 

วันที่2 
ปักกิ่ ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – 
พระราชวังกู้กง – ศูนย์ไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน 

01.35 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองปักกิ่ง  โดยเที่ยวบินที่  HU7996  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
07.20 น. เดินทำงถึง สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท กรุงปักกิ่ง สนำมบินนีไ้ด้เปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริกำร ต้อนรับ

กีฬำโอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้มำกถึง  55  ล้ำนคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอ
นของ สหรัฐอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนักเดินทำงที่เข้ำถึงจิตใจผู้ โดยสำร ด้วยกำรออกแบบให้
แบ่งเป็น 2 ข้ำง ทอดตวัจำกทิศใต้ไปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ให้แสงแดดได้และใช้
นวตักรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนภำย ในตวัอำคำร  หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง   
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตวั เมืองปักกิ่ง ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะ
เทียบเท่ำกบัมณฑล หลงัจำกปักกิ่งได้รับกำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำก
สมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พฒันำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเชื่อ มีกำรเปล่ียนแปลงจำกหน้ำมือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันี ้
ปักกิ่งมีถนนที่สลบักัน ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รักษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึงสภำพเมืองที่ทนัสมัย กลำยเป็นเมือง
ใหญ่ของโลกอีกด้วย   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรัุสที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรัุสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักกิ่ง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจุประชำกรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจตัุรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัุรัสใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัรัุส อนสุำวรีย์วีรชนใจกลำงจตัุรัส มหำศำลำประชำคมด้ำนทิศตะวนัตกของจตัรัุส ตลอดจน 
พิพิธภณัฑ์กำรปฏิวตัิแห่งชำติและพิพิธภณัฑ์ประวตัิศำสตร์ชำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก  นอกจำกนีท้ำงด้ำนทิศใต้ยงัมีหอร ำลึก
ท่ำนประธำนเหมำและ หอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรือ เฉียนเหมิน 



 

 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City) ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือของจตัรัุสเทียนอนัเหมิน  พระรำชวงั

นีถื้อเป็นทัง้บ้ำนและชีวิตของจกัรพรรดิในรำชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์  ซึง่มีประวตัิศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มี
ชื่อในภำษำจีนว่ำ ‘กู้กง’  หมำยถึงพระรำชวงัเดิม และมีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิน้เฉิง’  ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัต้องห้ำม’ 
เหตทุี่เรียกพระรำชวงัต้องห้ำมเนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสร้ำงวงัว่ำ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของ
บุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้ำม’ คนธรรมดำสำมัญไม่สำมำรถล่วงล ำ้เข้ำไปได้  ภำยในพระรำชวังครอบคลุมพืน้ที่ 
720,000 ตำรำงเมตร อำคำร 800 หลัง มีห้องทัง้หมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่ำงๆอีก
มำกมำย รวมทัง้ยงัมีสวน ลำนกว้ำง ทำงเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและก ำแพงที่สงูถึง 11 เมตรล้อมรอบ ให้ท่ำนได้ชมควำม
ยิ่งงดงำมและยิ่งใหญ่ของพระรำชวงักู้กง 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น ำท่ำนเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จำก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจนี เช่น เคร่ืองประดบัจำกไข่มกุ ครีมไข่มกุ ผงไข่มกุ เป็นต้น น ำท่ำน
เดินทำงสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทำงทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตำร์ เป็นสถำนซึ่งจกัรพรรดิแห่งรำชวงศ์ห
มิง และ รำชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเข้ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ำยตำมจนัทรคติทกุปี พระจกัรพรรดิจะเสด็จ



ไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นัน่เพื่อให้กำรเก็บเก่ียวได้ผลอุดม ประกอบด้วยต ำหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนกัหวงฉงอี่และ
ลำนหยวนชิว เป็นต้น 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชม
สนามกีฬารังนก-ช้อปป้ิงย่านซานหลี่ถุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ ที่สรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม้น ำ้ร้อนลวกเป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมำแล้วหลำยๆ 

เหตุกำรณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่ำงกำยสำมำรถใช้ยำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบร้อนได้   น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก าแพง
เมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบรำณสร้ำงในสมัยพระเจ้ำจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก 
ก ำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบนัสร้ำงขึน้ในสมยัรำชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติร์ก
หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสร้ำงก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ด้วยกนัแต่ ภำยหลงัก็มีเผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลียและแมนจเูรียสำมำรถบกุฝ่ำ
ก ำแพงเมืองจีนได้ส ำเร็จมีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรย์ของโลกยุคกลำงด้วย เชื่อ
กนัว่ำ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนได้ 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น ำท่ำนแวะชม หยก ที่มีคณุภำพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคล
ที่มีชื่อเสียง น ำท่ำน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนำมกีฬำโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถำปนิกชำว
สวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตำมรอยสนำมกีฬำชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม “  พยำยำมให้เอือ้อ ำนวยต่อ

ส่ิงแวดล้อม ในสนำมจไุด้ 91,000 ที่นัง่ ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภำยนอกคล้ำยกบั ”รังนก” ที่มี
โครงตำข่ำยเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดำนและผนังอำคำรที่ท ำด้วยวัสดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดงดูคล้ำยกับ
พระรำชวงัต้องห้ำมของจนี ซึง่ให้กลิ่นอำยงดงำมแบบตะวนัออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สร้ำงขึน้เหนือ
จินตนำกำรคล้ำย “ก้อนน ำ้ส่ีเหล่ียมขนำดใหญ่”  ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดเุทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เน้นใช้
พลงังำนแสงอำทิตย์เพื่อให้ดเูหมือนน ำ้ที่สดุและใช้เทคโนโลยีจำกงำนวิจยัของนกัฟิสิกส์จำก Dublin’s Trinity College ที่ท ำให้
ก ำแพงอำคำรดเูหมือนฟองน ำ้ที่เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถต้ำนทำนแรงสัน่สะเทือนจำกแผ่นดินไหว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น ำท่ำนสู่ ย่านซานหลี่ถุน  ตัง้อยู่ในเขตเฉำหยำง ของเมืองปักกิ่ง เป็นแหล่งช้อปปิง้ขนำดใหญ่ ที่มีทัง้อำหำร เคร่ืองดื่ม สขุภำพ

ควำมงำม และแฟชัน่ เสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ  ที่ทนัสมยั รวมถึงยงัมีสถำนบนัเทิง  ผบั บำร์อีกด้วย ซำนหล่ี
ถนุ ถือว่ำเป็นย่ำนที่คึกคกัมำกที่สดุแห่งหนึ่งของปักกิ่งที่นกัท่องเที่ยวโดยเฉพำะชำวต่ำงชำตินิยมมำเดินเล่น  ถ่ำยรูป ช้อปปิง้
และนัง่ชิลล์ๆร้ำนอำหำร  อิสระให้ท่ำนช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั 

ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



วันที่ 4 
พระราชวังฤดูร้อน-น่ังสามล้อซอยหง –ถนนโบราณโหลวกู่ เซียง- ศูนย์ผี
เซี๊ยะ – ช้อปป้ิงตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ ง(สนามบินปักกิ่ งแคปิตอลแอร์
พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (HU7995 : 20.15-23.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน ‘’  ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองด้ำนทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระรำช

อทุยำนที่มีทศันียภำพที่สวยงำมมำกแห่งหน่ึง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 290 เฮกต้ำร์ ประกอบด้วยเนือ้ที่ท่ีเป็นน ำ้ 3 ส่วน เนือ้ที่ท่ีเป็นดิน 
1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน”   และทะเลสำบ “คุนหมิงหู”  บนเขำว่ำนโซ่วซำนได้สร้ำงวิหำร ต ำหนัก 
พลับพลำ และเก๋งจีนอันงดงำมไว้หลำยรูปหลำยแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภำพ  ที่เชิงเขำมีระเบียงทำงเดินที่มีระยะ
ทำงไกลถึง 728เมตร ลัดเลำะไปตำมริมทะเลสำบคุนหมิง ในทะเลสำบคุนหมิงมีเกำะเล็กๆ เกำะหนึ่ง มีสะพำน 17 โค้งอัน
สวยงำมเชื่อมติดกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยำนจัดไว้ได้สัดส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในกำรสร้ำง
อทุยำนของจีน 

 

 
 น ำท่ำน น่ังสามล้อชมซอยหูถง (2 ท่านต่อ1 คัน)  มีประวตัิของชำวเมืองดัง้เดิมกล่ำวว่ำ “ไม่เข้ำหถูง เหมือนไม่ได้ไปปักกิ่ง

” หูถง เป็นชื่อเรียก ตรอกซอกซอย สร้ำงขึน้ในสมยัรำชวงศ์หยวน (รำวศตวรรษที่ 13) มีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำน มี
วิวฒันำกำรและกำรพฒันำมำหลำยร้อยปีแล้ว “หถูง”  ส่วนใหญ่หนัทิศทำงในแนวจำกตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีควำมกว้ำง
ไม่เกิน 9 เมตร ส่ิงปลกูสร้ำงใน “หถูง”  ส่วนใหญ่เป็นบ้ำนจีนแบบโบรำณที่เรียกว่ำ “ซื่อเหอย่วน”  เป็นบ้ำนชัน้เดียวมีลำนตรง

กลำง และมีห้องอยู่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ ทำงเดินที่อยู่ระหว่ำง “ซื่อเหอย่วน”  ก็คือ “หถูง” นัน่เอง     



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ  สุกีม้องโกล) 

 น ำท่ำนสู่ ถนนโบราณหนานโหลวกู่ เซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินที่มีขนำดใหญ่และดีงำมที่สดุในกรุงปักกิ่งค่ำ 
อยู่ทำงทิศเหนือของพระรำชวังต้องห้ำม ทัง้สองข้ำงทำงกว่ำ 800 เมตรเต็มไปด้วยร้ำนค้ำมำกมำย มีทัง้ร้ำนเสือ้ผ้ำ 
เคร่ืองประดบั ข้ำวของเคร่ืองใช้ทกุอย่ำง ร้ำนกำแฟ ผบั บำร์ ร้ำนอำหำร  น ำท่ำนชม ศูนย์ผีเซียะ เคร่ืองรำงโชคลำภตำมควำม
เชื่อของชำวจีน น ำท่ำนสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิง้สินค้ำต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกระเป๋ำ เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ 
และอื่นๆ อีกมำกมำย ตำมอธัยำศยั 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนสู่ สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 
20.15 น. ออกเดินทำงสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  HU7995  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
  23.55 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

 อัตราค่าบริการ : หน่ีห่าวเป่ยจิง ก าแพงหมื่นลี ้ต าหนักรักกู้กง 4 วัน 2 คืน 
                        โดยสายการบนิไห่หนานแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่  11-14 ต.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 18-21 ต.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 22-25 ต.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 25-28 ต.ค.62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 31ต.ค.-03 พ.ย.62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 07-10 พ.ย.62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 21-24 พ.ย.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 27-30 พ.ย.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 



วนัที่ 04-07 ธ.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 05-08 ธ.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 19-22 ธ.ค.62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่  27-30 ธ.ค.62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 5,900.- 

วนัที่  28-31 ธ.ค.62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 5,900.- 

วนัท่ี 29ธ.ค.62- 01 ม.ค.63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 5,900.- 

วนัที่ 09-12 ม.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 16-19 ม.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 13-16 ก.พ.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 20-23 ก.พ.63 13,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 26-29 ก.พ.63 12,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 05-08 มี.ค.63 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 12-15 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 19-22 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 20-23 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 26-29 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

วนัที่ 27-30 มี.ค.63 14,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 5,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าดี่ยว ท่านละ1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี บริบรูณ์ นบัจำกวนัเดินทำงกลบัคิดค่ำบริกำรเพิ่ม ท่ำนละ 3,000 บำท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว  



 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูควำมถูกต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลำนดัหมำยทวัร์ 
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระค่ำบริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัร์สว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ
ค่ำทวัร์ทัง้หมดเนื่องจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวัหน้ำทวัร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหน้ำหวัหน้ำทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่ำโรงแรมที่พกัตำมรำยกำรที่ระบ ุ(สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบ ุ
4.  ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ระบ ุ
5.  ค่ำรถรับสง่และระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ 
6.  ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้ำท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 



 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแห่ง + ภำษีน ำ้มนั  
8.  ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 
2. ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 1,800 บำท 
3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ในกรณีที่น ำ้หนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินก ำหนด 20 

กิโลกรัม/ท่ำน 1 สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 
4. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืม , ค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำ

โทรศพัท์, ค่ำซกัรีดฯลฯ 
6. ค่ำอำหำรท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรำยกำร 
7. ค่ำท ำใบอนญุำตที่กลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว 

8. ค่ำทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่ำน/ทริป 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อำจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 

เหตกุำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุติัเหตุ, 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ช้ำ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบค่ำบริกำรท่ีท่ำนได้ช ำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อนัเนื่องมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถกูต้อง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองที่
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีคิ้ดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ให้บริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะจัดบริกำรทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับ
ค่ำบริกำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำ  

10. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่ำเด่ียวค่ำบริกำรดงันี ้** 

- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,800 บำท  

- ยื่นด่วน 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสือเดินทำงที่มีอำยกุำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณ์ไม่ช ำรุด 
2. หนงัสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   
 รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
 - ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุข้ำรำชกำร 
 - ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้ำตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2 ข้ำง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่ำงห ูเเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ 



3. ส ำหรับผู้ที่ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงด้ำว จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่ำนัน้ก่อนกำรสง่เอกสำรย่ืนวีซ่ำ 

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้ เดินทำง 
5. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ กรุณำกรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบตัรตัวจริง , ส ำเนำสูติบตัรและสูติบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำ มำรดำ ต้องแนบหนงัสืออนญุำตให้เดินทำง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ท ำงำน ต ำแหน่งงำน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ ที่ท ำงำน 

ญำติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน ที่ท ำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มที่มีปัญหำ 
(สถำนทตูมีกำรโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอย่ำงต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อย่ำงน้อย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทรำบลว่งหน้ำ   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำร
ท ำวีซ่ำท่ำนจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเว้นวีซ่ำในรำยละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ ท ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
 - หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงด้ำว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เนื่องจำกผู้ เดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทตูจีน 
 
 



ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพิ่ม 5,550 บำท  

2.  หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม  1,900 บำท 
ยกเว้น แคนำดำ บรำซิล และอำร์เจนติน่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรที่ต้องเตรียม   
1.พำสปอร์ต ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำ และ
ตรำเข้ำ-ออกอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร์  
- ห้ำมสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุข้ำรำชกำร 
- ต้องมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้ำตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ำรวมถึงใบหทูัง้  2ข้ำง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่ำงห ูเเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือว่ำจ้ำงในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรำ

ประทบัร้ำนที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชำย แต่สง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรือแต่งหน้ำทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไว้เกินกว่ำ 6 เดือนมำใช้ 
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวด้ำนหลงั ที่ถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้ำง มำตดัใช้เพื่อยื่นท ำวีซ่ำ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ซ์จำกคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนละ  1,125 บำท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 



 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจำกสภำวะน ำ้มันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 
  

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถำนที่ท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 



 

 

 
 
 
 

โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบคุวำมสมัพนัธ์ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณำกรอกข้อมลูตำมควำมเป็นจริง 
** ถ้ำเอกสำรสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด) 


