
 

 

BEIJING CHECK IN  OLYMPIC TOWER 

5 วัน 3 คืน 
 

 

 
 

 

 
ก ำแพงเมืองจนี (ด่ำนจีหยงกวน) - พระรำชวังกู้กง หอฟ้ำเทียนถำน และพระรำชวังฤดูร้อน 

ชมววิตัวเมืองปักกิ่งบนตกึโอลิมปิคทำวเวอร์ 
 

 

 

 

  
 



 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภมิู) 
22.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิอำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศเคำน์เตอร์ U สำยกำรบินแอร์ไชน่ำ(CA) โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท)(01.05-06.20) – จัตุรัสเทียนอันเห

มิน – พระรำชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่ำเท้ำ – กำยกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จ่ิง 
01.05 น. ออกเดินทางสูม่หำนครปักกิ่ง โดยสำยกำรบนิแอร์ไชน่ำ เที่ยวบินที่ CA980 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนีไ้ด้เปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิก 2008 คาดว่า

สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กวา่แพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบ
โดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้ โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้างทอดตวัจากทิศใต้
ไปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวตักรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักก่ิง เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือยอ่วา่ จิง ตัง้อยูท่ี่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย มหานครปักก่ิงเป็นศนูย์การเมือง 
วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี ช่ือดังทัง้ใน
ประเทศจีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับ
มณฑลหลงัจากปักก่ิงได้รับการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 
ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงได้พฒันาอย่างรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันีปั้กก่ิงมี
ถนนท่ีสลบักนั ตกึสงูๆ โดยไมเ่พียงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองที่ทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของ
โลก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ภตัตำคำร 
 น าทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่เป็นจตัรัุสที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรัุสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยูใ่จกลางกรุงปักก่ิง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรัุสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรัุสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญั ได้แก่ หอประตูเทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืน
ใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวนัตกของจัตุรัส 
ตลอดจน พิพิธภณัฑ์การปฏิวตัิแหง่ชาติและพิพิธภณัฑ์ประวตัศิาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก  นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยงัมี
หอร าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิง้หยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระรำชวังกู้กง สร้างขึน้ในสมัย
จักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ 
พระราชวงัเก่าแก่ที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่ง
หนึง่วา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตทุี่เรียกพระราชวงัต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า 
จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถ
ลว่งล า้เข้าไปได้  

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  น าท่านสู ่ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ  ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทย์โบราณตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั การสง่เสริมการใช้สมนุไพรจีนท่ีมีมา

นานนับพันปี รับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ  พร้อมผ่อนคลายนวดฝ่าเท้า  หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ....

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

 

กรุณาแช่เท้าทกุทา่น (ไมม่ีคา่ใช้จ่ายในการแช่) 

น าท่านชม กำยกรรมปักกิ่ง การแสดงโชว์กายกรรมที่ตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดง

ผสมผสาน ทัง้หวาดเสียวและตื่นเต้น หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกนัไป โชว์ความสามารถหลายๆ 

ด้าน เช่น โชว์หมนุจาน โชว์ควงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสงู แตไ่ฮไลน์คือการขบัมอเตอร์ไซค์มากกว่า 4 คนั ในลกูโลก

ด้วยความเร็วในพืน้ท่ีจ ากดัทา่นไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักก่ิงที่มีช่ือเสยีงก้องโลก  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร..เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง  
 น าทา่นสู ่ถนนหวังฝูจ่ิง ซึง่เป็นศนูย์กลางส าหรับการช้อปปิง้ที่คกึคกัมากที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้ห้างสรรพสนิค้าช่ือ

ดงัตา่งๆ และร้านค้า ร้านอาหารศนูย์กลางความบนัเทิงมากมายที่จะสร้างสสีนัให้กบัผู้ที่มาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญ

ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

  พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 
 

วันที่ 3 ศูนย์ผลิตภณัฑ์ไข่มุก – พระรำชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – วัดเจ้ำแม่กวนอิมกู่ ถ่ำ –หอฟ้ำเทียนถำน 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
 น าทา่นได้เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์จาก ไข่มุก ที่มีช่ือเสยีงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจากไขม่กุ ครีมไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นต้น น า

ท่านชม พระรำชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน” ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงเป็นพระราช

อทุยานที่มีทศันียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนือ้ที่ที่เป็นน า้ 3 สว่น เนือ้ที่ที่เป็น

ดิน 1 สว่น ประกอบด้วยสองสว่นคือ เขา “วา่นโซว่ซาน” และทะเลสาบ “คนุหมิงห”ู บนเขาว่านโซว่ซานได้สร้างวิหาร ต าหนกั 

พลบัพลา และเก๋งจีนอนังดงามไว้หลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลัน่รับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะ

ทางไกลถึง 728เมตร ลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคนุหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอนั

สวยงามเช่ือมติดกบัฝ่ังทัว่ทัง้อทุยานจดัไว้ได้สดัสว่นงดงามตระการตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะในการสร้าง

อทุยานของจีน  

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร…เมนูพิเศษ...สุกีม้องโกล 

บ่ำย  น าทา่นเข้าชม ศูนย์ผีเซียะ เคร่ืองรางน าโชคตามความเช่ือของชาวจีน คณุสมบตัิหรือคณุประโยชน์ของเทพป่ีเซียะ หรือผีซิ่ว

นัน้ ในอดีตถือวา่เป็นความลบัท่ีรู้กนัภายในของคนชัน้สงูของจีน วา่เป็นเทพเรียกทรัพย์ และขบัไลส่ิง่อปัมงคลชัว่ร้าย จากนัน้

เดินทางต่อ เข้าชม วัดเจ้ำแม่กวนอิมกู่ ถ่ำ  ภายในวดั   จะมีเจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้งตัง้อยู่ภายใน

สวนกู่ถ่ากงหยวน มีอายรุาวๆ 470 กวา่ปีเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ชบุด้วยทองทัง้องค์  น าทา่นเดินทางสู ่หอฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยู่

ทางทิศใต้ของกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่

บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจนัทรคติทุกปี พระจกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธี

บวงสรวงที่นัน่เพื่อให้การเก็บเก่ียวได้ผลอดุม ประกอบด้วยต าหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต าหนกัหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น

  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
   พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

 



 

 

วันที่ 4 ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวียงหวน – ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก – ชมวิว
ยำมค ่ำคืน บนตึกโอลิมปิกทำวเวอร์ 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
 น าท่านชมยำบัวหิมะที่สรรพคณุในการแก้แผลไฟไหม้น า้ร้อนลวกเป็นที่พิสจูน์สรรพคณุมาแล้วหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟ

ไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้  น าทา่นเดินทางสู ่ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีห

ยงกวน เป็นก าแพงที่มีปอ้มคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบราณสร้างในสมยัพระเจ้าจ๋ินซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ที่

ปรากฏในปัจจบุนัสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลงัจากนัน้ยงัมี

การสร้างก าแพงตอ่อีกหลายครัง้ด้วยกนัแต ่ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจเูรียสามารถบกุฝ่าก าแพงเมืองจีน

ได้ส าเร็จมีความยาวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุกลางด้วย เช่ือกนัวา่ หากมอง

เมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้  

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย จากนัน้แวะชม ร้ำนหยก ที่มีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ทา่นได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์

มงคลที่มีช่ือเสียง น าท่าน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้

เอือ้อ านวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ท่ีนัง่ ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลมิปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคล้าย

กบั ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม้เพดานและผนงัอาคารท่ีท าด้วยวสัดโุปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสี

แดงดูคล้ายกับพระราชวงัต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน า้แห่งชาติสระว่ายน า้

แห่งชาติ สร้างขึน้เหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน า้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดุเทฟ

ลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน า้ที่สุดและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนกัฟิสิ กส์จาก 

Dublin’s Trinity College ที่ท าให้ก าแพงอาคารดเูหมือนฟองน า้ที่เคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือน

จากแผ่นดินไหวได้ จากนัน้น าท่านชม หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักก่ิงยามค ่าคืน โดย หอคอยโอลิมปิก เป็นอีก

หนึ่งแลนด์มาร์คของปักก่ิง สร้างขึน้เพื่อต้อนรับ มหกรรมโอลมิปิก ปี 2008 แต่ได้ท าการเปิดให้เข้าชมในปี 2014 เป็นหนึ่งใน

ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวลัการออกแบบประจ าชาติ ด้วยความสงู 258 เมตร 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
   พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 
วันที่ 5 ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ – ตลำดรัสเซีย – ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(CA979/19.35 – 

23.40) 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
 น าทา่นแวะชม ศูนย์ผลิตภณัฑ์ยำงพำรำ เป็นสนิค้าของใช้ตา่งๆในบ้านท่ีท ามาจากผลติภณัฑ์ยางพารา ให้ทา่นได้เลอืกซือ้

สนิค้าตามอธัยาศยั  

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   

 น าทา่นเดินทางสู ่ตลำดรัสเซีย ให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า และอื่นๆ 

บ่ำย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นำมบนิ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


 

 

19.35 น. อ าลามหำนครปักกิ่ง เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์ไชน่ำ เที่ยวบินที่ CA979 

23.40 น. เดินทางกลบัถงึสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

  

*โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว* 
บำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำรและจะต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำร 

จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไปจึงออกเดินทำงในกรณีที่มีจ ำนวนผู้โดยสำรไม่ถงึ 15 ท่ำนไม่มีหวัหน้ำทัวร์ไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม : BEIJING  CHECK IN  OLYMPIC TOWER  5 วัน  3 คืนโดย แอร์ไชน่ำ (GO1-PEKCA001) 
 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

ผู้เดินทำงอำยุ 
ต ่ำกว่ำ 20 ปี  
(เสริมเตียง) 
ท่ำนละ 

ผู้เดินทำงอำยุ 
ต ่ำกว่ำ 20 ปี  
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วันที่ 01 – 05 ธ.ค. 61 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,500.- 7,888.- 



 

 

วันที่ 07 – 11 ธ.ค. 61 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,500.- 7,888.- 

วันที่ 21 – 25 ธ.ค. 61 18,888.- 21,888.- 21,888.- 4,500.- 6,888.- 

วันที่ 27 – 31 ธ.ค. 61 22,888.- 25,888.- 25,888.- 4,500.- 10,888.- 

วันที่ 28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 23,888.- 26,888.- 26,888.- 5,000.- 11,888.- 

วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 23,888.- 26,888.- 26,888.- 5,000.- 11,888.- 

วันที่ 30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 23,888.- 26,888.- 26,888.- 5,000.- 11,888.- 
รำคำเด็กทำรก (อำยุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ)  ท่ำนละ 4,888.- 

รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่ำ) 
 

***รำคำทัวร์ข้ำงต้นไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแบบเดี่ยวท่ำนละ 1,500 บำท*** 

กรณีที่ ผู้เดนิทำงอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ์นับจำกวนัเดินทำงกลับ 

คิดค่ำบริกำรเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่ำน/ทริป  

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

ข้อควรทราบ : ร้านท่ีระบใุนโปรแกรม คือ ยางพารา ,ผีเซียะ , บวัหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า (ขอความร่วมมือลกูค้าทกุทา่นแช่เท้า), ไข่มกุ, ร้าน

ผ้าไหม ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเที่ยวทกุท่านทราบว่า ทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวน

ทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความ

ถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 

     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 



 

 

4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

    4.1แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี

การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 

3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 

3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 



 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมตอ่ทา่น 

 3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 

5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

6. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

7.     คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป  

8.     คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าประเทศจีนวีซา่แบบเดี่ยว (1,500 บาท) 

กรณีคณะออกเดินทำงได้           

1.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 

2.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้า) 

3.  คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง  

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า 

เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้

ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน

บริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน

เงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 



 

 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสาย

การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้

โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงิน 400 หยวน/ทา่น/ร้าน 

11. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ท่ีถือพำสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 

-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

1.  หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   

 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  

 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 

 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 

 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 

 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการส่ง

เอกสารย่ืนวีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 

5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 

6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  



 

 

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 

 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการ

ออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยืน่วีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท า

การ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่นระเบียบการ

ยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 

2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

เทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 

1. หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,060 บาท  

2. หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท (ยกเว้น บรำซิล แคนำดำ อำร์เจนตินำ) 

- เอกสารที่ต้องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  

- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 

- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 

- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 



 

 

- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนญุาตการท างาน  

4.หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  

5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านที่แปลสถำนฑูตจีนอำจ

ปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้

1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 

3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 

4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  

ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 

 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทตูจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

ประกำศ 

เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ

เก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง   

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION.......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION.......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


