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ก าแพงเมืองจีน | SKI SNOW WORLD | หอฟา้เทียนถาน | หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ 

ซานหลี่ถนุ | ถนนโบราณเฉียนเหมิน | เป็ดปักก่ิงโต๊ะละ 2 ตวั | บฟุเฟ่ต์เจงกิสข่าน 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ปักกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง ธันวาคม 2562 -มกราคม 2563  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ปักกิ่ง(สนามบนิปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (TG674:23.40 – 05.30 น.) 
วนัท่ี 2   ปักกิ่ง – จตัรัุสเทียนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง – หอฟา้เทียนถาน – ถนนโบราณเฉียนเหมนิ – กายกรรมปักกิ่ง 
วนัท่ี 3   พระราชวงัฤดรู้อน – ศนูย์ผลติภณัฑ์ยางพารา-หอฟา้เทียนถาน-ศนูย์ไขม่กุ-ช้อปปิง้ซานหล่ีถนุ 
วนัท่ี 4.  ศนูย์หยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ) – ศนูย์ยาบวัหิมะ – ถ่ายรูปหอคอยโอ

ลมิปิคทาวเวอร์(ไมร่วมคา่ขึน้) 
วนัท่ี 5.  วดัลามะ – ศนูย์ผีซ๊ียะ – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบนิ ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูมิ) (TG615 :17.20 

– 21.15 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอร์ท) (TG674:23.40 – 05.30 น.) 

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี TG674  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

วันที่2 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –หอฟ้าเทียนถาน – 
ถนนเฉียนเหมิน – กายกรรมปักกิ่ง 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท สนามบินนีไ้ด้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพ่ือเปิดให้บริการ ต้อนรับกีฬา
โอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนข
อง สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดนิทางท่ีเข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 
2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสูท่ิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวตักรรม
ใหมท่ี่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตวัอาคาร  หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปัจจบุนัปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหา
นคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑล หลงัจากปักกิ่งได้รับการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักกิ่งได้พฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลง
จากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กกิ่งมีถนนท่ีสลบักัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึง
สภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรัุสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตรัุสเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรัุสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตรัุสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมนิท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตัรัุส อนสุาวรีย์วีรชนใจกลางจตัรัุส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวนัตกของจัตรัุส ตลอดจน 
พพิธิภณัฑ์การปฏิวตัแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยังมี หอร าลึก
ท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ  

 

 
 น าท่านชม พระราชวังกู้กง สร้างขึน้ในสมยัจกัรพรรดหิย่งเลอ่แห่งราชวงศ์หมงิ เป็นทัง้บ้านและชีวติของจกัรพรรดิในราชวงศ์ห

มงิและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึง
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พระราชวังเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวังต้องห้าม 
เน่ืองมาจากชาวจีนถือคตใินการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดเิปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ี
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เข้าไปได้ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านสู ่ถนนเฉียนเหมิน  (Qianmen Street)  เป็นถนนสายวฒันธรรมซึ่งเป็นท่ีรู้จกักนัดีในกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนกรุง
ปักกิ่ง ถนนสายนีต้ัง้อยู่  ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจตรัุสเทียนอันเหมิน มีประวตัิความเป็นมากกว่า 600 ปี  มีซุ้มประตไูม้
ห้าช่องขนาดใหญ่ศลิปะสมยัราชวงศ์ชิง ตัง้อยู่ด้านหน้า ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเส้นตรงยาวท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร 
และช้อปปิง้แบรนด์เนมมากมาย และ ไม่มีรถราให้ต้องหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงาม และอีก
หนึ่งไฮไลท์ส าหรับท่ีน่ีคือ ร้านกาแฟ STARBUCKS สไตล์จีนท่ีสวยท่ีสดุ มีลักษณะเป็นตึก 3 ชัน้ทรงโบราณแบบจีนสมัย
ราชวงศ์ชิง หน้าต่างไม้กรอบสีแดงตดักับผนังสีเขียว เสริมความสวยด้วยหลงัคามงุกระเบือ้งจีนโบราณตามลกัษณะอาคาร
ดัง้เดมิบนถนนสายประวตัศิาสตร์นี ้การตกแตง่ภายในทัง้ 3 ชัน้เป็นแบบเคร่งขรึมอบอุ่นตามสไตล์สตาร์บคัส์ ใช้สีด า สีน า้ตาล
เป็นหลกั เฟอร์นิเจอร์ท่ีเลือกใช้มีทัง้เฟอร์นิเจอร์แบบจีน เช่น เก้าอีท้รงหมวกขนุนางสีด า โต๊ะท่ีมีรายละเอียดลวดลายจีน เคาร์
เตอร์ self service ก็ใช้เป็นตู้บานเปิดแบบจีน แตก่็ไมท่ิง้ความสบายน่านัง่ด้วยโซฟาหนงัหนานุ่มสีด าในหลายจดุผสมผสานกัน
ไป ท าให้สาขานีเ้ป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียวท่ีต้องแวะมาเช็คอินสกัครัง้เม่ือมาถึงปักกิ่ง 

 

 
 น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ ง การแสดงโชว์กายกรรมท่ีตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดง

ผสมผสาน ทัง้หวาดเสียวและต่ืนเต้น หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกตา่งกนัไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน 
เช่น โชว์หมนุจาน โชว์ควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสงู แต่ไฮไลน์คือการขบัมอเตอร์ไซค์มากกว่า 4 คนั ในลกูโลกด้วย
ความเร็วในพืน้ท่ีจ ากดัท่านไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักกิ่งท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

วันที่ 3 
พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์
ไข่มุก-ช้อปป้ิงซานหล่ีถุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจาก
ตวัเมืองปักกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวงัฤดรู้อนอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดรู้อนและสวนดอกไม้ในสมยักุบไลข่าน 
ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้น างบประมาณของกองทพัเรือมาบรูณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะท่ีเห็นในปัจจุบนั 
ภายในพระราชวงัประกอบด้วย ต าหนักเลอโช่วถัง สถานท่ีประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนักเร่ินโช่วเตีย้น สถานท่ีว่า
ราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภเูขาวา่นโส้วซาน ทะเลสาบคนุหมิง เก๋งพระหอม ต าหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน 
(ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคนุหมงิตกแตง่ด้วยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนกัตา่งๆ อีกมากมาย จากนัน้น าท่านเข้า
ชมศนูย์สินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินค้าเพือสขุภาพพร้อม
วทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภณัฑ์   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู ่หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่ง

ราชวงศ์หมงิ และราชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดหูนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิ
จะเสดจ็ไปประกอบพระราชพธีิบวงสรวงท่ีนัน่เพ่ือให้การเก็บเก่ียวได้ผลอุดม ประกอบด้วยต าหนักฉีเหนียนเตีย้น ต าหนักหวง
ฉงอ่ีและลานหยวนชิว เป็นต้น  
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 น าท่านแวะชม ศูนย์ไข่มุก ให้ท่านได้ชมและเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากไข่มุก อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก   และ
เคร่ืองประดบัท่ีใช้ไขม่กุในการตกแตง่ให้สวยงาม  เป็นต้น  

 น าท่านสู่ ย่านซานหล่ีถุน  ตัง้อยู่ในเขตเฉาหยาง ของเมืองปักกิ่ง เป็นแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีมีทัง้ อาหาร เคร่ืองดื่ม 
สขุภาพความงาม และแฟชัน่ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนมต่างๆ  ท่ีทันสมยั รวมถึงยังมีสถานบนัเทิง  ผบั บาร์อีกด้วย 
ซานหล่ีถนุ ถือวา่เป็นย่านท่ีคกึคกัมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของปักกิ่งท่ีนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่น ถ่ายรูป ช้
อปปิง้และนัง่ชิลล์ๆร้านอาหาร  อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ  บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
ศูนย์หยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่า
เช่าอุปกรณ์ )-ศูนย์ยาบัวหมิะ – ถ่ายรูปหอคอยโอลิมปิคทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึน้) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคล

ท่ีมีช่ือเสียง น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สร้าง
ในสมยัพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการ
รุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตร์ิก หลงัจากนัน้ยงัมีการสร้างก าแพงตอ่อีกหลายครัง้ด้วยกันแต่ภายหลงัก็มีเผ่าเร่ร่อนจาก
มองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จ มีความยาวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งใน
เจ็ดสิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุกลางด้วย เช่ือกนัวา่ หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้ก าแพงอาคาร
ดเูหมือนฟองน า้ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดนิไหวได้ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสูล่านสกี SNOW WORLD ซึ่งมีระดบัความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร สถานท่ีจะท าให้ท่าน
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมต่างๆ บนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ , ค่าเคร่ืองเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์ต่างๆ)  ให้ท่านได้อิสระ
เล่นสกีตามอัธยาศยั  จากนัน้น าท่านเข้าฟังบรรยาย ยาบัวหิมะ ท่ีสรรพคณุในการแก้แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก เป็นท่ีพิสจูน์
สรรพคณุมาแล้วหลาย ๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ 
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 น าท่านเดนิทางกลบัสูต่วัเมืองปักกิ่ง  น าท่านแวะถ่ายรูปด่านล่างหอคอยโอลิมปิก ทาวเวอร์( Olympic Tower) (ไม่รวมค่า

ขึน้) ซึ่งหอคอยโอลมิปิกแห่งนี ้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปักกิ่ง สร้างขึน้เพ่ือต้อนรับ มหกรรมกีฬาโอลมิปิก ปี 2008 ท่ีจัดขึน้ท่ี
กรุงปักกิ่ง และได้ท าการเปิดให้เข้าชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบท่ีได้รับรางวลัการออกแบบประจ าชาติ ด้วย
ความสงูถึง 258 เมตร อิวระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 
วัดลามะ –ศูนย์ผีซี๊ยะ- ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.)) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเข้าชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานท่ีมีความวจิิตรและได้รับการบรูณะอย่างยอดเย่ียมท่ีสดุในปักกิ่ง สร้างขึน้ในปี ค.ศ.

1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนักท่ีประทับของจักรพรรดิหย่งเจิน้ หรือองค์ชายส่ีผู้ เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่ง
ราชวงศ์ชิง ตอ่มาตัง้แตช่่วงกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา ท่ีน่ีได้กลายป็นศนูย์กลางของศาสนาพทุธนิกายมหายาน และศิลปะ
แบบธิเบต นมสัการพระศรีอารยเมตไตรท่ีงดงามและสงูถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไม้จันทน์เพียงชิน้เดียว 
ซึ่งประดษิฐานอยู่ภายในศาลาหม่ืนสขุ วา่นฟู่ เก๋อ 

 น าท่านแวะศูนย์ผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน    
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพเิศษ สุกีม้องโกล) 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าCOPY แบรนด์เนมย่ีห้อดงัในราคาย่อมเยาว์ ทัง้กระเป๋า เสือ้ผ้า 
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รองเท้า และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิ ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท 

17.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ : ปักกิ่ง FUNNY  SKI SNOW WORLD  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 24,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 25,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 25,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 10,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์ นบัจากวนัเดินทางกลบัคิดคา่บริการเพิ่ม ทา่นละ 3,000 บาท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
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    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
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3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 
กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  
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10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  11 ปักกิ่ง FUNNY  SKI  SNOW WORLD 5 วนั 3 คืน โดย สายการบนิไทย                                          [GQ1PEK-TG004] 

 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง  
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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