ปั กกิง่ กาแพงเสียดฟ้ า วังต้องห้าม 5วัน 3 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ –มิถุนายน 2563
กำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน |พระรำชวังกูก้ ง | พระรำชวังฤดูรอ้ น | หอฟ้ำเทียนถำน
เป็ ดปักกิ่งโต๊ะละ2 ตัว | บุฟเฟต์ปิ้งย่ำงเจงกิสข่ำน
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

16,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20)
วันที่ 2. ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่งแคปิ ตอลแอร์พอร์ท)– จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระรำชวังกูก้ ง –วัดลำมะยงเหอกง
-กำยกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3. ศูนย์ไข่มกุ – พระรำชวังฤดูรอ้ น – ศูนย์ผีเซียะ ––หอฟ้ำเทียนถำน- Beijing 3D Gallery -ถนนหวังฝู่จ่ิง
วันที่ 4. ศูนย์ผลิตภัณฑ์บวั หิมะ-กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสระว่ำยนำ้
วันที่ 5. ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง- ผลิตภัณ ฑ์ยำงพำรำ – ช้อปปิ ้งตลำดรัสเซีย – ปั กกิ่ง(สนำมบินปั กกิ่ง แคปิ ตอล แอร์
พอร์ท) – กรุงเทพฯ (CA979/19.35 – 23.40)

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20)
22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินแอร์ไชน่ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ คอยให้กำร
ต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำงให้กบั ทุกท่ำน

ปั ก กิ่ ง (สนามบิ น ปั ก กิ่ ง แคปิ ตอลแอร์พ อร์ท )– จั ตุ รัส เที ย นอั น เหมิ น –
วันที2่
พระราชวังกู้กง – วัดลามะยงเหอกง-กายกรรมปั กกิ่ง
01.00 น.
06.20 น.

เช้า

ออกเดินทำงสู่ เมืองปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA980 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)
เดินทำงถึง สนามบินปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์พอร์ท กรุ งปั กกิ่ง สนำมบินนีไ้ ด้เปิ ดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิ ด
ให้บ ริกำร ต้อนรับกี ฬ ำโอลิ ม ปิ ก 2008 คำดว่ำสำมำรถรองรับ ผู้โดยสำรได้ม ำกถึง 55 ล้ำนคนในปี 2015
สนำมบิ น มี ขนำดใหญ่ ก ว่ ำแพนตำกอนของ สหรัฐ อเมริก ำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิ ก นัก
เดินทำงที่เข้ำถึงจิตใจผูโ้ ดยสำร ด้วยกำรออกแบบให้แบ่งเป็ น 2 ข้ำง ทอดตัวจำกทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อ
ช่ วยลดไอร้อ นจำกแสงอำทิ ต ย์แ ต่ ติ ด สกำยไลท์ให้แ สงแดดได้และใช้น วัต กรรมใหม่ ท่ี ช่ วยลดปริม ำณก๊ ำ ซ
คำร์บอนภำย ในตัวอำคำร นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตวั เมืองปั กกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีช่ือย่อว่ำ จิง นครปั กกิ่งเป็ นศูนย์
กำรเมืองวัฒนธรรม วิทยำศำสตร์ กำรศึกษำ ปั จจุบนั ปั กกิ่งเป็ นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่ง
ของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกับมณฑล หลังจำกปั กกิ่งได้รบั กำรจัดตัง้ เป็ นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชน
จีนในปี 1949 ปั จจุบนั นีป้ ั กกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รกั ษำสภำพเมืองโบรำณ และยังแสดงถึง
สภำพเมืองที่ทนั สมัย กลำยเป็ นเมืองใหญ่ของโลก
รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซา

นำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็ นจัตุรสั ที่มีขนำดใหญ่ท่ีสดุ ในโลก จัตรุ สั เทียนอันเหมิน ตัง้ อยู่ใจ
กลำงกรุงปั กกิ่ง ควำมยำวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ ที่
ทัง้ สิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุประชำกรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนั จัตรุ สั เทียนอันเหมินนับเป็ นจัตรุ สั
ใจกลำงเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถำปั ตยกรรมที่มีควำมสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่
ตัง้ อยู่ทำงทิศเหนือสุดของจัตรุ สั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสำธงกลำงจัตรุ สั อนุสำวรียว์ ีรชน
ใจกลำงจัตุรสั มหำศำลำประชำคมด้ำนทิศตะวั นตกของจัตุรสั ตลอดจน พิพิธภัณ ฑ์กำรปฏิวัติแห่งชำติและ
พิพิธภัณ ฑ์ประวัติศำสตร์ชำติจีนทำงฝั่ งตะวันออก นอกจำกนีท้ ำงด้ำนทิศใต้ยังมีหอรำลึกท่ำนประธำนเหมำ
และ หอประตูเจิง้ หยำงเหมิน หรือ เฉียนเหมิน

นำท่ำนเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้ำงขึน้ ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศ์หมิง เป็ นทั้งบ้ำนและชีวิตของ
จักรพรรดิในรำชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้ สิน้ 24 พระองค์ พระรำชวังเก่ำแก่ท่ีมีประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 500 ปี

กลางวัน

มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ ง’ หมำยถึงพระรำชวังเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิน้ เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวัง
ต้องห้ำม’ เหตุท่ีเรียกพระรำชวังต้องห้ำมเนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสร้ำงวังว่ำ จักรพรรดิเปรียบเสมือน
บุตรแห่งสวรรค์ ดังนัน้ วังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็ น ‘ที่ตอ้ งห้ำม’ คนธรรมดำสำมัญไม่สำมำรถล่วงลำ้ เข้ำไป
ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ำชม วัด ลามะ ยงเหอกง สถำนที่มีควำมวิจิตรและได้รบั กำรบูรณะอย่ำงยอดเยี่ยมที่สุดในปั กกิ่ง
สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็ นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิน้ หรือองค์ชำยสี่ผเู้ ป็ นพระรำชบิดำ
ของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งรำชวงศ์ชิง ต่อมำตัง้ แต่ช่วงกลำงศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมำ ที่น่ีได้กลำยป็ นศูนย์กลำง
ของศำสนำพุทธนิกำยมหำยำน และศิลปะแบบธิเบต นมัสกำรพระศรีอำรยเมตไตรที่งดงำมและสูงถึง 23 เมตร
โดยเชื่อกันว่ำเป็ นงำนแกะสลักจำกไม้จนั ทน์เพียงชิน้ เดียว ซึ่งประดิษฐำนอยู่ภำยในศำลำหมื่นสุข ว่ำนฟู่ เก๋อ

นำท่ำนชม กายกรรมปั กกิ่ง กำรแสดงโชว์กำยกรรมที่ตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กำยกรรมปั กกิ่งเป็ น
กำรแสดงผสมผสำน ทัง้ หวำดเสียวและตื่นเต้น หลำกหลำยชุดกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป โชว์
ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน เช่น โชว์หมุนจำน โชว์ควงสิ่งของ กำยกรรมผำดโผนบนที่สงู เป็ นต้น

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว )
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ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – Beijing 3D Gallery -หอ
ฟ้ าเทียนถาน-ถนนหวังฝู่ จิง่
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ

นำท่ำนได้เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จำก ไข่มุก ที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดับจำกไข่มุก ครีมไข่มุก ผง
ไข่มุก เป็ นต้น นำท่ำนชม พระรำชวังฤดูรอ้ น “อวีเ้ หอหยวน” ตัง้ อยู่ในเขตชำนเมืองด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของกรุ ง ปั ก กิ่ ง เป็ น พระรำชอุท ยำนที่ มี ทั ศ นี ย ภำพที่ ส วยงำมมำกแห่ ง หนึ่ ง มี เนื ้อ ที่ ทั้ง หมด 290 เฮกต้ำ ร์
ประกอบด้วยเนือ้ ที่ท่ีเป็ นนำ้ 3 ส่วน เนือ้ ที่ท่ีเป็ นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน” และ
ทะเลสำบ “คุนหมิงหู” บนเขำว่ำนโซ่วซำนได้สร้ำงวิหำร ตำหนัก พลับพลำ และเก๋งจีนอันงดงำมไว้หลำยรู ป
หลำยแบบตัง้ อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภำพ ที่เชิงเขำมีระเบียงทำงเดินที่มีระยะทำงไกลถึง 728เมตร ลัดเลำะไป
ตำมริมทะเลสำบคุนหมิง ในทะเลสำบคุนหมิงมีเกำะเล็กๆ เกำะหนึ่ง มีสะพำน 17 โค้งอันสวยงำมเชื่อมติดกับฝั่ง
ทั่วทัง้ อุทยำนจัดไว้ได้สดั ส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในกำรสร้ำงอุทยำนของ
จีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ ต์เจงกิสข่าน)
นำท่ำนเข้ำชม ศูนย์ผีเซียะ เครื่องรำงนำโชคตำมควำมเชื่อของชำวจีน คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของเทพปี่
เซียะ หรือผีซิ่วนัน้ ในอดีตถือว่ำเป็ นควำมลับที่รูก้ นั ภำยในของคนชัน้ สูงของจีน ว่ำเป็ นเทพเรียกทรัพย์ และขับไล่
สิ่งอัปมงคลชั่วร้ำย จำกนัน้ นำท่ำนสู่ Beijing 3D Gallery เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมงำนศิลปะแบบ 3 มิติ ที่
ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปเสมือนอยู่ในภำพจำลองเหตุกำรณ์นนั้ ๆ ได้

หมำยเหตุ : กรณี Beijing 3D Gallery ประกำศปิ ด ไม่ให้เข้ำชม.. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็ น เที่ยว
พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขึผ้ งึ ้ แทน **
นำท่ำนเดินทำงสู่ หอฟ้ าเทียนถาน ตัง้ อยู่ทำงทิศใต้ของกรุงปั กกิ่ง มีเนือ้ ที่ทงั้ หมด 273 เฮกตำร์ เป็ นสถำนซึ่ง
จักรพรรดิแห่งรำชวงศ์หมิง และ รำชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่บวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเข้ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ำยตำม
จัน ทรคติทุกปี พระจักรพรรดิ จ ะเสด็จ ไปประกอบพระรำชพิ ธี บวงสรวงที่ น่ ัน เพื่ อให้กำรเก็บ เกี่ ยวได้ผลอุด ม
ประกอบด้วยตำหนักฉีเหนียนเตีย้ น ตำหนักหวงฉงอี่และลำนหยวนชิว เป็ นต้น

ค่า

่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่ ถนนหวังฝู จิ่ ง ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงสำหรับกำรช้อปปิ ้งที่คึกคักมำกที่สุดของเมื องหลวงปั กกิ่งรวมทั้ง
ห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดังต่ำงๆ และร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรศูนย์กลำงควำมบันเทิงมำกมำยที่จะสร้ำงสีสนั ให้กบั ผูท้ ่ีมำ
จับจ่ำยบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ ชิญท่ำนอิสระช้อปปิ ้งตำมอัธยำศัย
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วันที่ 4

ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กาแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชม
สนามกีฬารังนก

เช้า

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นำท่ำนชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ ที่สรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม้นำ้ ร้อนลวกเป็ นที่พิสูจน์สรรพคุณมำแล้ว
หลำยๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่ำงกำยสำมำรถใช้ยำนีท้ ำลดอำกำรพองหรือแสบร้อนได้ นำ
ท่ำนเดินทำงสู่ กาแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็ นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็ นช่วง ๆของจีนสมัยโบรำณสร้ำงใน
สมัยพระเจ้ำจิ๋นซีฮ่องเต้เป็ นครัง้ แรก กำแพงส่วนใหญ่ท่ีปรำกฏในปั จจุบนั สร้ำงขึน้ ในสมัยรำชวงศ์หมิง ทัง้ นีเ้ พื่อ
ป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติรก์ หลังจำกนัน้ ยังมีกำรสร้ำงกำแพงต่ออีกหลำยครัง้ ด้วยกันแต่
ภำยหลังก็มีเผ่ำเร่รอ่ นจำกมองโกเลียและแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ ำกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จมีควำมยำวทัง้ หมดถึง
6,350 กิโลเมตร และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำงด้วย เชื่อกันว่ำ หำกมองเมื องจีนจำก
อวกำศจะสำมำรถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
จำกนัน้ แวะชม ร้านหยก ที่มีคุณ ภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ กำไรหยก แหวนหยก
หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีช่ือเสียง นำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลิมปิ กรังนก สนำมกีฬำโอลิมปิ ก
รังนกออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตำมรอยสนำมกีฬำชื่อดังของโลก
“โคลอสเซี่ยม” พยำยำมให้เอือ้ อำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนำมจุได้ 91,000 ที่น่ งั ใช้จัดพิธีเปิ ด-ปิ ดกำรแข่งขัน
โอลิมปิ ก 2008 มีลกั ษณะภำยนอกคล้ำยกับ “รังนก” ที่มีโครงตำข่ำยเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดำนและผนังอำคำรที่
ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลกั ษณะรูปทรงชำมสีแดงดูคล้ำยกับพระรำชวังต้องห้ำมของจีน ซึ่งให้กลิ่นอำย
งดงำมแบบตะวันออก ผ่ำนชมสระว่ำยนำ้ แห่งชำติสระว่ำยนำ้ แห่งชำติ สร้ำงขึน้ เหนือจินตนำกำรคล้ำย “ก้อนนำ้
สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่ ” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็ นโครงร่ำง เน้นใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์เพื่อให้ดเู หมือนนำ้ ที่สดุ และใช้เทคโนโลยีจำกงำนวิจยั ของนักฟิ สิกส์จำก Dublin’s Trinity College ที่

ค่า
่ ัก
ทีพ

ท ำให้ก ำแพงอำคำรดูเหมื อ นฟองน ้ำ ที่ เคลื่ อ นไหวอยู่ ต ลอดเวลำ สำมำรถต้ ำ นทำนแรงสั่น สะเทื อ นจำก
แผ่นดินไหวได้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

ถนนโบราณหนานโหลวกู่ เซี ย ง - ผลิ ต ภั ณ ฑ์ย างพารา – ช้ อ ปปิ้ งตลาด
วันที่ 5 รั ส เซี ย –ปั กกิ่ ง (สนามบิ น ปั กกิ่ ง แคปิ ตอล แอร์ พ อร์ ท )–กรุ ง เทพฯ
(CA979/19.35 – 23.40)
เช้า

กลางวัน

19.35 น.
23.40 น.

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นำท่ำนสู่ ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็ นถนนคนเดินที่มีขนำดใหญ่และดีงำมที่สดุ ใน
กรุงปั กกิ่งค่ำ อยู่ทำงทิศเหนือของพระรำชวังต้องห้ำม ทัง้ สองข้ำงทำงกว่ำ 800 เมตรเต็มไปด้วยร้ำนค้ำมำกมำย
มีทงั้ ร้ำนเสือ้ ผ้ำ เครื่องประดับ ข้ำวของเครื่องใช้ทกุ อย่ำง ร้ำนกำแฟ ผับ บำร์ ร้ำนอำหำร จำกนัน้ นำท่ำนแวะชม
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็ นสินค้ำของใช้ต่ำงๆในบ้ำนที่ทำมำจำกผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ ให้ท่ำนได้เลือกซือ้
สินค้ำตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกมี้ องโกล)
นำท่ำนสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิ ้งสินค้ำต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ นกระเป๋ ำ เสือ้ ผ้ำ รองเท้ำ และ
อื่นๆ อีกมำกมำย ตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลำนำท่ำนสู่ สนามบินปั กกิ่ง แคปิ ตอล แอร์พอร์ท
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA979 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทำงถึงสนำมบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

อัตราค่าบริการ : ปั กกิ่ง กาแพงเสียดฟ้ า วังต้องห้าม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 20-24 ก.พ.63
วันที่ 06-10 มี.ค.63
วันที่ 13-17 มี.ค.63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

16,900.16,900.16,900.-

19,900.19,900.19,900.-

19,900.19,900.19,900.-

4,000.4,000.4,000.-

6,900.6,900.6,900.-

วันที่ 20-24 มี.ค.63

16,900.-

19,900.-

19,900.-

4,000.-

6,900.-

24,900.24,900.วันที่ 11-15 เม.ย.63
17,900.วันที่ 23-27 เม.ย.63
วันที่30 เม.ย.-04 พ.ค.63 17,900.17,900.วันที่ 08-12 พ.ค.63

27,900.27,900.-

27,900.27,900.-

4,000.4,000.-

9,900.9,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

6,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

7,900.7,900.-

วันที่ 14-18 พ.ค.63

16,900.-

19,900.-

19,900.-

4,000.-

6,900.-

วันที่ 21-25 พ.ค.63
วันที่ 12-16 มิ.ย.63
วันที่ 19-23 มิ.ย.63
วันที่ 25-29 มิ.ย.63

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

7,900.-

16,900.16,900.16,900.-

19,900.19,900.19,900.-

19,900.19,900.19,900.-

4,000.4,000.4,000.-

6,900.6,900.6,900.-

วันที่ 10-14 เม.ย.63

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน)

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ ว ท่านละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเดินทางกลับคิดค่าบริการเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.

2.

3.

4.

กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำรจำนวน 10 ท่ำนขึน้ ไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
ในกรณี ท่ีลูกค้ำต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลควำมถูกต้องของรำยกำรทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลำนัดหมำยทัวร์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
3.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทำง
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจำ
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรือค่ำ
มัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือ
ค่ำทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจำนวนผูใ้ หญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวั หน้ำทัวร์)
คณะจองจำนวนผูใ้ หญ่ 15 ท่ำนขึน้ ไปออกเดินทำง (มีหวั หน้ำหัวหน้ำทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจำนวนผูใ้ หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.

ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ระบุ

5.
6.

ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจซือ้ ประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมกับทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 3 ล้ำนบำท]
ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุนอ้ ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]

7.
8.

รวมภำษีสนำมบินทุกแห่ง + ภำษีนำ้ มัน
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

กระเป๋ ำเดินทำง

2.
3.

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำกำร ท่ำนละ 1,800 บำท
กระเป๋ ำเดิ น ทำงท่ ำ นละ 1 ใบเท่ ำนั้น ในกรณี ท่ี น ้ำ หนัก เกิ น กว่ำที่ ส ำยกำรบิ น ก ำหนด 20
กิโลกรัม/ท่ำน 1 ส่วนเกินนำ้ หนักตำมสำยกำรบินกำหนด
ค่ำทำหนังสือเดินทำง
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จำกรำยกำร เช่ น ค่ ำ เครื่อ งดื่ ม , ค่ ำ อำหำรที่ ส่ ัง เพิ่ ม เอง, ค่ ำ
โทรศัพท์, ค่ำซักรีดฯลฯ
ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว
ค่ำทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่ำน/ทริป

4.
5.
6.
7.
8.

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อำจแก้ไขได้
2. บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุ ก ำรณ์ ท่ี เกิ ด จำกสำยกำรบิ น ภั ย ธรรมชำติ
เหตุกำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบตั ิเหตุ,
ควำมเจ็บป่ วย, ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่ำบริกำรที่ท่ำนได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
5. รำยกำรนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั กำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้สำรองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ ำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
6. รำคำนีค้ ิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่จี ะปรับรำคำตั๋วเครื่องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
7. กรณี เกิ ด ควำมผิ ด พลำดจำกตัว แทน หรือ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้อ ง จนมี ก ำรยกเลิ ก ล่ ำช้ำ
เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ให้บริกำร บริษัทฯจะ
ดำเนิ นโดยสุด ควำมสำมำรถที่ จ ะจัดบริกำรทัวร์อ่ื น ทดแทนให้ แต่ จ ะไม่ คืน เงิน ให้ส ำหรับ
ค่ำบริกำรนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในกำรให้คำสัญ ญำใดๆ ทั้งสิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจของบริษัทฯ กำกับเท่ำนัน้
9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้ งสิน้ แต่ทงั้ นีท้ ำงบริษัทฯจะ
จัด หำรำยกำรเที่ ย วสถำนที่ อ่ื น ๆมำให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ำรจัด หำนี ้โดยไม่ แ จ้ง ให้ท รำบ
ล่วงหน้ำ
10. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทำงบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้
1.

สาหรับผู้ทมี่ ีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ทถี่ ือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่ำเดี่ยวค่ำบริกำรดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดำ 4 วันทำกำร 1,800 บำท
- ยื่นด่วน 2 วันทำกำร 2,925 บำท
1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และมีสภำพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขำวเท่ำนัน้ **
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จำกคอมพิวเตอร์
- ห้ำมสวมเสือ้ สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ ยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร
- ต้องมีอำยุของรูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้ำตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ำรวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้ำง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ
3. สำหรับผูท้ ่ีถือหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้ำ -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่ำนัน้ ก่อนกำรส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ ดินทำง
5. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ กรุณำกรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษำ
- กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริง , สำเนำสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)
- กรณีท่เี ด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำ มำรดำ ต้องแนบหนังสืออนุญำตให้เดินทำง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ทำงำน ตำแหน่งงำน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ท่ีทำงำน
ญำติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น ที่ทำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ขอ้ มูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่ม ที่มี ปัญ หำ
(สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนัน้ กรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่ง
ให้บริษัททัวร์ อย่ำงน้อย 5-7 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)

8.

โปรดทำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจี นอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต และบำงครัง้
บริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ
ผูท้ ่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บตั ร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำร
ทำวีซ่ำท่ำนจะต้องรับผิดชอบ
9. ในกำรอนุญ ำตให้เข้ำ -ออกเมื องด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษั ททัวร์ฯ ไม่ ท รำบกฎกติกำ กำร
ยกเว้นวีซ่ำในรำยละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็ นอย่ำงดี หำกท่ำนทำ
บัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ
- ทำงบริษั ท ฯ สำมำรถขอวี ซ่ ำ ให้ไ ด้ เฉพำะชำวต่ ำ งชำติ ท่ี ท ำงำนในประเทศไทย และมี
ใบอนุญำตกำรทำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้
- หำกไม่ ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปดำเนินกำรขอวีซ่ ำเข้ ำประเทศจี นด้วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทำงต้องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจำกผูเ้ ดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทที่ างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

1.
2.

หนังสือเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพิ่ม 5,500 บำท
หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่นื ๆ จ่ำยเพิ่ม 1,900 บำท
ยกเว้น แคนำดำ บรำซิล และอำร์เจนติน่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้ )
- เอกสำรที่ตอ้ งเตรียม
1.พำสปอร์ต ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน ต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำ และ
ตรำเข้ำ-ออกอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขำวเท่ำนัน้ ]
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จำกคอมพิวเตอร์
- ห้ำมสวมเสือ้ สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ ยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร
- ต้องมีอำยุของรูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้ำตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ำรวมถึงใบหูทงั้ 2ข้ำง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ

3.
4.
5.
6.

ใบอนุญำตกำรทำงำน
หนังสือว่ำจ้ำงในกำรทำงำน
สมุดบัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรำ
ประทับร้ำนที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชำย แต่สง่ รูปถ่ำยที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรือแต่งหน้ำทำปำก
2. นำรูปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไว้เกินกว่ำ 6 เดือนมำใช้
3. นำรูปถ่ำยที่มีวิวด้ำนหลัง ที่ถ่ำยเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ำง มำตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่ำ
4. นำรูปถ่ำยที่เป็ นกระดำษถ่ำยสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จำกคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่ ้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วัน เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนละ 1,125 บำท
[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซา่ โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจำกสภำวะนำ้ มันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
นำ้ มันขึน้ ในอนำคต ซึ่งทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษี นำ้ มันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถำนภำพ
โสด แต่งงำน
หม้ำย
หย่ำ
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตำแหน่งงำน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน/สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................

รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ท่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด)

