
 

 
 

 

 

รหัสทัวร B2B2000063 

ทัวรจีน ปกก่ิง กาํแพงเสียดฟ�า วังตองหาม 5 วัน 3 คืน (CA) 
ปกกิง่ – จตัุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง –วดัลามะยงเหอกง -กายกรรมปกกิง่ - ศูนยไขมุก  
พระราชวังฤดรูอน – ศูนยผีเซียะ –หอฟ�าเทียนถาน- Beijing 3D Gallery -ถนนหวังฝู�จิง่-ศูนย
ผลิตภัณฑบัวหิมะ-กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน-ศูนยหยก-ผานชมสนามกีฬารังนกและสระวาย
น้ํา - ถนนโบราณหนานโหลวกูเซียง- ผลิตภณัฑยางพารา – ชอปปم�งตลาดรัสเซีย 



 

 
 

 

 

 
 

กาํแพงเมืองจีน | พระราชวงักูก้ง | พระราชวงัฤดรูอ้น | หอฟ้าเทยีนถาน 
เป็ดปักกิ�งโต๊ะละ� ตวั | บฟุเฟตปิ์�งย่างเจงกิสขา่น 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

วันที� � กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20) 

 
��.�� น. 

คณะพรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ประต ู� เคานเ์ตอร ์U สายการบินแอรไ์ชน่า โดยมีเจา้หนา้ที� คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที�� 
ปักกิ�ง (สนามบินปักกิ�งแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน – 
พระราชวังกู้กง – วัดลามะยงเหอกง-กายกรรมปักกิ�ง  

01.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองปักกิ�ง  โดยเที�ยวบินที� CA��� (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
0�.�� น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ�งแคปิตอลแอรพ์อรท์ กรุงปักกิ�ง สนามบินนี �ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื�อเปิด

ให้บริการ ต้อนรบักีฬาโอลิมปิก  ����  คาดว่าสามารถรองรบัผู้โดยสารไดม้ากถึง  ��  ล้านคนในปี ����  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA980 : 01.00-06.20) 
วนัที� �. ปักกิ�ง (สนามบินปักกิ�งแคปิตอลแอรพ์อรท์)– จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง –วดัลามะยงเหอกง  
          -กายกรรมปักกิ�ง  
วนัที� �. ศนูยไ์ข่มกุ – พระราชวงัฤดรูอ้น – ศนูยผ์ีเซียะ ––หอฟ้าเทียนถาน- Beijing 3D Gallery -ถนนหวงัฝู่ จิ�ง 
วนัที� �. ศนูยผ์ลิตภณัฑบ์วัหิมะ-กาํแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ศนูยห์ยก-ผ่านชมสนามกีฬารงันกและสระว่ายนํ�า  
วันที� �. ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง- ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ชอ้ปปิ�งตลาดรสัเซีย – ปักกิ�ง(สนามบินปักกิ�ง แคปิตอล แอร์

พอรท์) – กรุงเทพฯ  (CA979/19.35 – 23.40) 

ปักกิ�ง กาํแพงเสียดฟ้า วังต้องหา้ม �วัน � คนื 
เดนิทาง ธันวาคม ���� – เมษายน ���� 

ราคาแนะนาํเริ�มตน้เพยีง 16,900.- 



 

 
 

 

สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรฐัอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนัก
เดินทางที�เขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น � ขา้ง ทอดตัวจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวันออกเพื�อ
ช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ที�ช่วยลดปริมาณก๊าซ
คารบ์อนภาย ในตวัอาคาร นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองปักกิ�ง เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีน มีชื�อย่อว่า จิง นครปักกิ�งเป็นศนูย์
การเมืองวฒันธรรม วิทยาศาสตร ์การศึกษา ปัจจบุนัปักกิ�งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร � ใน � แห่ง
ของจีน ซึ�งมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑล หลงัจากปักกิ�งไดร้บัการจดัตั�งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชน
จีนในปี ���� ปัจจุบนันี �ปักกิ�งมีถนนที�สลบักนั ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึง
สภาพเมืองที�ทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ�มซาํ 
 

 นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ�งเป็นจัตุรสัที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในโลก จัตรุสัเทียนอนัเหมิน ตั�งอยู่ใจ
กลางกรุงปักกิ�ง ความยาวตั�งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้��� เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก ��� เมตร พื �นที�
ทั�งสิ �น ���,��� ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้ึง �,000,��� คน ปัจจบุนัจตัรุสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสั
ใจกลางเมืองที�ใหญ่ที�สุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมที�มีความสาํคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอันเหมินที�
ตั�งอยู่ทางทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดาว � ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตัรุสั อนุสาวรียว์ีรชน
ใจกลางจัตุรสั มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวันตกของจัตุรสั ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและ
พิพิธภัณฑป์ระวตัิศาสตรช์าติจีนทางฝั� งตะวันออก  นอกจากนี �ทางดา้นทิศใตย้ังมีหอราํลึกท่านประธานเหมา
และ หอประตูเจิ�งหยางเหมิน หรือ เฉียนเหมิน นาํท่านเดินสู ่พระราชวังกู้กง สรา้งขึ �นในสมยัจกัรพรรดิหย่ง
เลอ่แห่งราชวงศห์มิง เป็นทั�งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวมทั�งสิ �น �� พระองค ์พระราชวงั
เก่าแก่ที�มีประวัติศาสตรย์าวนานกว่า ��� ปี มีชื�อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื�อเรียกอีก
อย่างหนึ�งว่า ‘จื�อจิ �นเฉิง’ ซึ�งแปลว่า ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตุที�เรียกพระราชวงัตอ้งหา้มเนื�องมาจากชาวจีนถือ



 

 
 

 

คติในการสรา้งวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั�นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที�
ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถลว่งลํ�าเขา้ไปได ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นาํท่านเขา้ชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที�มีความวิจิตรและไดร้บัการบูรณะอย่างยอดเยี�ยมที�สุดในปักกิ�ง 

สรา้งขึ �นในปี ค.ศ.���� แต่เดิมเคยเป็นตาํหนกัที�ประทบัของจกัรพรรดิหย่งเจิ �น หรือองคช์ายสี�ผูเ้ป็นพระราชบิดา
ของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศช์ิง ต่อมาตั�งแต่ช่วงกลางศตวรรษที� �� เป็นตน้มา ที�นี�ไดก้ลายป็นศนูยก์ลาง
ของศาสนาพทุธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที�งดงามและสงูถึง �� เมตร 
โดยเชื�อกนัว่าเป็นงานแกะสลกัจากไมจ้นัทนเ์พียงชิ �นเดียว ซึ�งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื�นสขุ ว่านฟู่ เก๋อ 

 

 
 นาํท่านชม กายกรรมปักกิ�ง การแสดงโชวก์ายกรรมที�ตื�นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ�งเป็น

การแสดงผสมผสาน ทั�งหวาดเสียวและตื�นเตน้ หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกนัไป โชว์
ความสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิ�งของ กายกรรมผาดโผนบนที�สงู เป็นตน้ 

 

 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ�งโต๊ะละ � ตัว ) 

ที�พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า � ดาว 
 



 

 
 

 

 

วันที� � 
ศูนยไ์ข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนยผ์ีเซียะ – Beijing 3D Gallery -หอ
ฟ้าเทยีนถาน-ถนนหวังฝู่จิ�ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
 

 

 

 

นาํท่านไดเ้ลือกซื �อผลิตภัณฑจ์าก ไข่มุก ที�มีชื�อเสียงของเมืองจีน เช่น เครื�องประดับจากไข่มุก ครีมไข่มุก ผง
ไข่มุก เป็นตน้ นาํท่านชม พระราชวังฤดูรอ้น “อวี �เหอหยวน” ตั�งอยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของกรุงปักกิ�งเป็นพระราชอุทยานที�มีทัศนียภาพที�สวยงามมากแห่งหนึ�ง มี เนื �อที�ทั�งหมด ��� เฮกต้าร ์
ประกอบดว้ยเนื �อที�ที�เป็นนํ�า � ส่วน เนื �อที�ที�เป็นดิน � ส่วน ประกอบดว้ยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และ
ทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขาว่านโซ่วซานไดส้รา้งวิหาร ตาํหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไวห้ลายรูป
หลายแบบตั�งอยู่ลดหลั�นรบักนักบัภูมิภาพ ที�เชิงเขามีระเบียงทางเดินที�มีระยะทางไกลถึง ���เมตร ลดัเลาะไป
ตามรมิทะเลสาบคนุหมิง ในทะเลสาบคนุหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ�ง มีสะพาน �� โคง้อนัสวยงามเชื�อมติดกบัฝั� ง
ทั�วทั�งอทุยานจดัไวไ้ดส้ดัส่วนงดงามตระการตา ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณข์องศิลปะในการสรา้งอทุยานของ
จีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ตเ์จงกิสข่าน) 
 นาํท่านเขา้ชม ศูนยผ์ีเซียะ เครื�องรางนาํโชคตามความเชื�อของชาวจีน คุณสมบตัิหรือคุณประโยชนข์องเทพปี�

เซียะ หรือผีซิ�วนั�น ในอดีตถือว่าเป็นความลบัที�รูก้นัภายในของคนชั�นสงูของจีน ว่าเป็นเทพเรียกทรพัย ์และขบัไล่
สิ�งอัปมงคลชั�วรา้ย จากนั�นนาํท่านสู่ Beijing 3D Gallery เพื�อชมพิพิธภัณฑท์ี�รวบรวมงานศิลปะแบบ � มิติ ที�
ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจาํลองเหตกุารณน์ั�นๆ ได ้   
หมายเหต ุ:  กรณี Beijing 3D Gallery ประกาศปิด ไม่ใหเ้ขา้ชม.. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เปลี�ยนเป็น  เที�ยว
พิพิธภณัฑภ์าพ� มิติแทน ** 



 

 
 

 

นาํท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั�งอยู่ทางทิศใตข้องกรุงปักกิ�ง มีเนื �อที�ทั�งหมด ��� เฮกตาร ์เป็นสถานซึ�ง
จกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และ ราชวงศช์ิงใชเ้ป็นที�บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดหูนาวถึงเดือนอา้ยตาม
จันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที�นั�นเพื�อให้การเก็บเกี�ยวได้ผลอุดม 
ประกอบดว้ยตาํหนกัฉีเหนียนเตี �ยน ตาํหนกัหวงฉงอี�และลานหยวนชิว เป็นตน้  

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภัตตาคาร  
 นาํท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ�ง ซึ�งเป็นศูนย์กลางสาํหรบัการชอ้ปปิ�งที�คึกคักมากที�สุดของเมืองหลวงปักกิ�งรวมทั�ง

หา้งสรรพสินคา้ชื�อดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลางความบนัเทิงมากมายที�จะสรา้งสีสนัใหก้บัผูท้ี�มา
จบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี �เชิญท่านอิสระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั 

 

 
ที�พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า � ดาว 

วันที� � 
ศูนยผ์ลิตภัณฑบ์ัวหิมะ-กาํแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ศูนยห์ยก-ผ่านชม
สนามกีฬารังนก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก   
 นาํท่านชม ศูนยผ์ลิตภัณฑบ์ัวหิมะ ที�สรรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหมน้ํ�ารอ้นลวกเป็นที�พิสูจนส์รรพคณุมาแลว้

หลายๆ เหตุการณท์ี�เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้่างกายสามารถใชย้านี �ทาลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้ นาํ



 

 
 

 

ท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกาํแพงที�มีป้อมคั�นเป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบราณสรา้งใน
สมยัพระเจา้จิ�นซีฮ่องเตเ้ป็นครั�งแรก กาํแพงส่วนใหญ่ที�ปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ �นในสมยัราชวงศห์มิง ทั�งนี �เพื�อ
ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก์หลงัจากนั�นยงัมีการสรา้งกาํแพงต่ออีกหลายครั�งดว้ยกันแต่ 
ภายหลงัก็มีเผ่าเร่รอ่นจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบกุฝ่ากาํแพงเมืองจีนไดส้าํเร็จมีความยาวทั�งหมดถึง 
6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางดว้ย เชื�อกันว่า หากมองเมืองจีนจาก
อวกาศจะสามารถเห็นกาํแพงเมืองจีนได ้

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 จากนั�นแวะชม ร้านหยก ที�มีคุณภาพและมีชื�อเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซื �อ กาํไรหยก แหวนหยก 

หรือผีเซียะสตัวม์งคลที�มีชื�อเสียง นาํท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกีฬาโอลิมปิกรงันก สนามกีฬาโอลิมปิก
รงันกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื�อดงัของโลก 
“โคลอสเซี�ยม” พยายามใหเ้อื �ออาํนวยต่อสิ�งแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ที�นั�ง ใชจ้ัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
โอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั “รงันก” ที�มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ�งไมเ้พดานและผนงัอาคารที�
ทาํดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจันทรม์ีลกัษณะรูปทรงชามสีแดงดคูลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ซึ�งใหก้ลิ�นอาย
งดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายนํ�าแห่งชาติสระว่ายนํ�าแห่งชาติ สรา้งขึ �นเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นนํ�า
สี�เหลี�ยมขนาดใหญ่” ซึ�ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เน้นใชพ้ลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื�อใหด้เูหมือนนํ�าที�สดุและใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสิกสจ์าก Dublin’s Trinity College ที�
ทําให้กําแพงอาคารดูเหมือนฟองนํ�าที� เคลื�อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั�นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได ้ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
ที�พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที� � 
ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ� งตลาด
รัสเซีย – ปักกิ�ง(สนามบินปักกิ�ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ
(CA979/19.35 – 23.40) 



 

 
 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
  นาํท่านสู ่ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินที�มีขนาดใหญ่และดีงามที�สดุใน

กรุงปักกิ�งค่า อยู่ทางทิศเหนือของพระราชวงัตอ้งหา้ม ทั�งสองขา้งทางกว่า ��� เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย 
มีทั�งรา้นเสื �อผา้ เครื�องประดบั ขา้วของเครื�องใชท้กุอย่าง รา้นกาแฟ ผบั บาร ์รา้นอาหาร  จากนั�นนาํท่านแวะชม 
ศูนยผ์ลิตภัณฑย์างพารา เป็นสินคา้ของใชต้่างๆในบา้นที�ทาํมาจากผลิตภัณฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกซื �อ
สินคา้ตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ  สุกี�มองโกล) 
 นาํท่านสู่ ตลาดรัสเซีย ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปปิ�งสินคา้ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื �อผา้ รองเทา้ และ

อื�นๆ อีกมากมาย ตามอธัยาศยั 
 สมควรแก่เวลานาํท่านสู ่สนามบินปักกิ�ง แคปิตอล แอรพ์อรท์ 

��.�� น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที�  CA979 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
23.�� น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบรกิาร : ปักกิ�ง กาํแพงเสียดฟ้า วงัต้องห้าม � วัน � คืน โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก �-� 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี�ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

วนัที� ��-�� พ.ย.�� 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที� ��-�� ธ.ค.�� 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที �� ธ.ค.-��ม.ค.�� 19,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 8,900.- 
วนัที� ��-�� ก.พ.�� 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที� ��-�� ก.พ.�� 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที� ��-��  มี.ค.�� 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที� ��-�� มี.ค.�� 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที� ��-�� มี.ค.�� 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที� ��-�� เม.ย.�� 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง � ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,���.- ราคานี�รวมรายการทัวร ์ตั�วเครื�องบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 

 



 

 
 

 

ราคานี�ไม่รวมค่าวีซ่าเดี�ยว ทา่นละ �,��� บาท 
**พีเรียดเดินทางตั�งแต่ �ม.ค.�� เป็นต้นไปค่าวีซ่าเดี�ยวจากเดิม �,��� บาทปรับเป็น �,��� บาท** 

ราคานี�ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ�นและคนขับรถ รวม ��� หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณเีดก็อายตุํ�ากว่า �� ปี บริบูรณ์ นบัจากวนัเดินทางกลบัคิดค่าบริการเพิ�ม ท่านละ �,��� บาท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครั�ง 
 

 เงื�อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึ �นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิัทฯ ก่อนทุกครั�ง เพื�อเช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั�งไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

3.  การชาํระค่าบรกิาร 
     �.� กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ ��,���.- บาท  
     �.� กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ ��-�� วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจาํ 
    �.� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
    �.� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 
    �.� แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �� วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บคา้ใชจ้่ายทั�งหมด 
    �.� ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวรท์ั�งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั�นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ �นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 



 

 
 

 

 
อัตราค่าบริการนี�รวม 

1.  ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างนาํเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซื �อประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเติมกบัทางเจา้หนา้ที�บรษิัทได ้** 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีนํ�ามนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่าจีนแบบเดี�ยว 4 วนัทาํการ ท่านละ 1,��� บาท 
**สาํหรบักรุ๊ปที�เดินทางตั�งแต่เดือนมกราคม �� เป็นตน้ไป ปรบัค่าวีซ่าจีนเดี�ยวจากเดิม �,��� บาทเป็น �,��� บาท 

*** 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ � ใบเท่านั�น ในกรณีที�นํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 

สว่นเกินนํ�าหนกัตามสายการบินกาํหนด 
4. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าทาํใบอนญุาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทรปิ 



 

 
 

 

 
หมายเหต ุ

1. บรษิัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ �นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ�และจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี �เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี �คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรบัสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคา
ตั�วเครื�องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บรษิัทฯจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการ
ทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั�นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเท่านั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ �น แต่ทั�งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ�การจดัหานี �โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั�ง มิเช่นนั�น
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั�งสิ �น  

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

สาํหรับผู้ที�มีความประสงคต์้องการขอยื�นวีซ่าเดี�ยว 
เอกสารในการยื�นวีซ่าจีนสาํหรับผู้ที�ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื�นวีซ่าเดี�ยวค่าบรกิารดงันี � ** 
- ยื�นธรรมดา � วนัทาํการ �,��0 บาท  
- ยื�นด่วน � วนัทาํการ �,��� บาท  
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากว่า � เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ชาํรุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย � หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี �.� X � นิ �ว ถ่ายไม่เกิน � เดือน � ใบ **พื �นหลงัขาวเท่านั�น**  
 และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร ์หรือรูปพริ �นจากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื �อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื �อยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  � เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ �มเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหนา้รวมถึงใบหทูั�ง  � ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา 
3. สาํหรบัผูท้ี�ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นก่อนการ

สง่เอกสารยื�นวีซ่า 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า �� ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, สาํเนาสูติบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเกี�ยวกับสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยู่ปัจจุบนั ที�อยู่ที�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให้
ขอ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ที�มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื�นวีซ่า ดังนั�นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์
อย่างนอ้ย �-� วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือ
เปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทตู และบางครั�งบรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าท่านจะตอ้ง
รบัผิดชอบ 



 

 
 

 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื�องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํบัตรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย � อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานใน

ประเทศไทยเท่านั�น 
 - หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาํเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 
 
 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ�ม �,��� บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  �,��� บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั�ง) 
- เอกสารที�ตอ้งเตรียม   
�.พาสปอรต์ ที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า � เดือน ตอ้งมีหน้าว่าง สาํหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออก
อย่างนอ้ย � หนา้เต็ม   
�.รูปถ่ายสีขนาด �.� X � นิ �ว จาํนวน � ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน � เดือน [พื �นหลงัขาวเท่านั�น] 
และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร ์หรือรูปพริ �นจากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื �อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื �อยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   � เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ �มเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหนา้รวมถึงใบหทูั�ง  �ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการทาํงาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการทาํงาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั � เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที�แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี� 
1. ชื�อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายที�ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกว่า � เดือนมาใช ้



 

 
 

 

3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปที�พริ �นซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื�นวีซ่าด่วน � วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ�มท่านละ  �,��� บาท  

[ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ �� ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี�ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวีซา่โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มีการปรบัราคาสงูขึ �น ทาํใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีนํ�ามนัขึ �นในอนาคต 
ซึ�งทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี�** 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส ................................................................................. 
ที�อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที�อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ตาํแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(สาํคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี�ถูกต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื�อวนัที�............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที�............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื�อวนัที�............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที�............ เดือน.......................ปี..................   
รายชื�อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิัทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเติม  อาจทาํใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั�งนี �เพื�อ
ประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที�นี �  (โปรดทาํตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 


