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หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้รวมค่าวีซ่ากรุป๊ทวัรฟ์รทีี่ด่านไหหล า เอกสารที่ใช ้คือ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ที่ใชอ้ยู่ 

 
หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจนีแบบกรุป๊ เกบ็เพิม่ท่านละ 1,000 บาท 

พรอ้มหนา้พาสปอรต์ ราคาเด็กต า่กว่า 18 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 
ปจัจุบนั หากลูกทวัรท์่านใดมีวีซ่าจนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  

 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักก่ิง- ถนนหวงัฝู่ จ่ิง ✈ O EIJING YITEL hotel 

2 ป่ังก่ิง-กายกรรมป่ังก่ิง-ร้านนวดฝ่าเทา้-พระราชวงักูก้ง-จตุัรัสเทียนอนั
เหมิน 

O O O EIJING YITEL hotel 

3 พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจวหีนวกวน-ร้าน
ไข่มุก-ผา่นชมสนามก่ีฬารังนกและสระวา่ยน ้า 

O O O EIJING YITEL hotel 

ก าหนดการเดนิทาง :  

  14-19/28 ม.ีค-2 เม.ย.60              ราคา 18,900.- 

 09-14/  พ.ค. 60               ราคา 19,900.-        

 16-21 พ.ค.60                                                              ราคา 18,900.-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. เมนูพิเศษ.... (1) เป็ดปักกิ่ ง 

2. เมนูพิเศษ.... (2)  สุกี้มองโกเลยี 

3. เมนูพิเศษ.... (3)  เสีย่วหลงเป่า 

4. บริการน า้ดื่มวนัละขวด 
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4 ร้านฝ่ีเซ๊ียะ-ชอ้ปป้ิงตลาดรัสเซีย-ร่ังรถไฟความเร็วสูงไปเซ่ียงไฮ-้ร้าน
ใบชา 

O O O 
SHANGHAI 

HOLIDAYINN EXPRESS 
HOTEL 

5 เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร์-หาดไหวท้าน-ถนนนานกิง-
ร้านบวัหิมะ-ล่องเรือ 

O O O 
SHANGHAI 

HOLIDAYINN EXPRESS 
HOTEL 

6 เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพ O ✈   

 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ปักกิง่-ถนนหวังฝู่จ่ิง 
 08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4  ประตู้ 

3บริเวณISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง
บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแด่ทา่นก่อนออกเดินทาง 

  

 10.10 น. ออกเดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG614    
 15.50 น. เดินทางถึง เมืองปักกิง่มืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทาง

การคา้ของอาณาจกัรเยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาลผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ยา่นแหล่งชอ้ปป้ิง ถนนหวังฟูจ่ิง เป็นศูนยก์ลางการคา้และการชอ้ปป้ิง
ของวยัรุ่นและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน เป็นอยา่งมากท่ีสุดของในเมืองปักก่ิง อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

   

ค ่า รับประทานอาหาร ค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั   EIJING YITEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ปักก่ิง 
วนัทีส่อง    ปักกิง่-จัตุรัสเทยีนอันเหมิน-พระราชวงักู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า-หอฟ้าเทยีนถาน – กายกรรมปักกิง่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั เมนูพเิศษ....เส่ียวหลงเป่า  
   น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จตุัรัส

เทียนอนัเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง มีพื้นท่ีทั้ งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ
ประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนั
เหมินท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือ
เสาธงกลางจตุัรัส อนุสาวรียว์ีรชนใจกลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตก
ของจตุัรัส ตลอดจน พิพิธภณัฑ์การปฏิวติัแห่งชาติและพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ชาติจีน
ทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากน้ีทางด้านทิศใต้ยงัมี หอร าลึกท่านประธานเหมาและหอ
ประตูเจ้ิงหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน น าท่านชม พระราชวังกู้กง สร้างข้ึนในสมัย
จกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิง
และชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มี
ช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ 
ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวงัตอ้งห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งห้าม เน่ืองมาจากชาวจีนถือ
คติในการสร้างวงัว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดงันั้นวงัของบุตรแห่ง
สวรรคจึ์งตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งห้าม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปไดใ้นสถานท่ี
นั้น 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
บ่าย น าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า ชมวธีิการนวดเทา้ พร้อมใหท้่านไดแ้ช่เทา้และนวดเทา้เพื่อ

ผอ่นคลาย รวมถึงฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การ
ส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี และรับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ  น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยูท่างทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเน้ือท่ี
ทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ี
บวงสรวงเทพยดา ในระยะยา่งเขา้ฤดูถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติทุกปี พระจกัรพรรดิจะ
เสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนัน่เพื่อใหก้ารเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม 
ประกอบดว้ยต าหนกัฉีเหนียนเต้ียน ต าหนกัหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เป็นตน้ 
จากนั้นอาหารค ่า 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ...เมนูพเิศษ....เป็ดปักกิง่โต๊ะละ 2 ตัว 
น าท่านชม กายกรรมปักกิง่ เป็นกายกรรมท่ีนกัแสดงไดโ้ชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น 
เช่นโชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ,รถมอเตอร์ไซตไ์ต่ถงั เป็นตน้ 

 

ทีพ่กั   EIJING YITEL HOTEL  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

ปักก่ิง 

วนัที่สาม    พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน-ร้านไข่มุก-ผา่นชมสนามก่ีฬารังนกและสระ
วา่ยน ้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
ท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตั้งอยูใ่นเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของกรุงปักก่ิงห่างจากตวัเมืองปักก่ิง เดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไมใ้นสมยั
กุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดบู้รณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะ
ท่ีเห็นในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ีพระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยงัเป็นสถานท่ีวา่
ราชการของพระนางดว้ย ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย ต าหนกัเลอโช่วถงั สถานท่ี
ประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนกัเร่ินโช่วเต้ียน สถานท่ีวา่ราชการของพระนางฉือ
ซีไทเฮา ภูเขาวา่นโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอห
ยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งดว้ยภาพวาด
ต่างๆ) และต าหนกัต่างๆ อีกมากมาย” 

 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
บ่าย น าทา่นชม รา้นหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับน าโชค หห้ทา่นดด้เลือกซืออเป็นอองาากล อาค่า  

น าทา่นเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนหน่ึงหนเจด็สิ่งมหัศจรรย์อองโลก  
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 กโิลเมตร หช้แรงงาน 300,000 คน หช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปีจากนัอนน าทา่น ผ่านชม 
สนามกีฬารงันก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกฬีาช่ือดังอองโลก มีลักษณ 
ะภายนอกคล้ายกบั "รงันก" ซ่ึงภายหนยังมี สระว่ายน ้ าแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือ 
จินตนาการคล้าย " กอ้นน ้ าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่ " ซ่ึง PTW and Ove Arup  
  ออกแบบโดยหช้วัสดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นหช้พลังงานแสงอาทติย์     

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั  เมนูพเิศษ....สุกีม้องโกเลีย  
ทีพ่กั  EIJING YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ปักก่ิง 
วนัทีส่ี่          ร้านฝ่ีเซ๊ียะ-ชอ้ปป้ิงตลาดรัสเซีย-ร่ังรถไฟความเร็วสูงไปเซ่ียงไฮ-้ร้านใบชา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นแวะ รา้นผเีซ๊ียะ สิ่งศักด์ิสทิธิ์เกี่ยวกบัโชคลาภเงินทองอองจีน จากนัอนน าทา่น

เดินทางสู่ตลาดรสัเซียเพ่ือเลือกซืออสนิค้าอายส่งราคาถูกอาทเิช่นผ้าดหมถุงเท้ารองเท้า

นาฬิกา เป็นต้น 

 

   
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
 
บ่าย น าทา่นสู่ สถานรีถไฟปักกิง่ เพ่ือโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เซ่ียงไฮ(้ใช 

เวลาเดินทางประมาณ 5) ชัว่โมง)  เป็นเส้นทางรถดฟความเรว็สงูที่มี 
ความยาวทัองหมด 1,318 กิโลเมตร และว่ิงผ่านปักกิ่งเทียนจิน เหอเป่ยซานตง อันฮุย 
เจียงซูและเซ่ียงดฮ้ทัองหมด 7 เมืองหหญ่ เส้นทางรถดฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซ่ียงดฮ้ 
(กระเป๋าเดินทางตอ้งลากเอง เพือ่ความรวดเร็ว)   
 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

 

ทีพ่กั   SHANGHAI HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
วนัที่ห้า           เซ่ียงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร์-หาดไหวท้าน-ถนนนานกิง-ร้านบวัหิมะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเซ่ียงไฮ ้ริมฝ่ังทะเลสาบด้ืนซาน 
และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้ าแห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอนัดบัหน่ึงใน
ส่ีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาต าบลน ้ าของเมืองเซ่ียงไฮ ้อีกทั้งไดช่ื้อวา่เป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้ าแยงซีเกียง
จนถึงปัจจุบนัน้ี ท่านจะได้ล่องเรือชมตลาดน ้ าจูเจียเจ่ียว ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีส่ิงก่อสร้างทางวฒันธรรม
โบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยูม่ากมาย น าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้ าหวงผู่ลงไป 
50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ จากนั้นสู่บริเวณ หาดไวท่าน 
ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ี
ไดช่ื้อว่า“พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮอี้กทั้งถือ
เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไวท่าน
เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนัโกธิคบารอครวมทั้ง
การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรม
ศุลกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นตน้ 
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เทีย่ง  
 
 
 
 
 
 
พัก 

 
วันที่หก           
 
08.15 น. 
 
12.10น. 

 
  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า และยาบัวหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือ 
ในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ซ้ือยาแกน ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบวัหิมะ”ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและ 
ใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ ขอความร่วมมือลูกคา้ กรุณาแช่เทา้  
และนวดฝ่าเทา้ทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงคจ์ะไม่แช่เทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่าน 
ละ 300 หยวน น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนแห่งน้ีเปรียบเหมือนยา่นสีลมของเมืองไทย  
หรือยา่นออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนน้ีมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีหา้งสรรพสินคา้มากมาย 
อยูบ่นถนนแห่งน้ีเป็นยา่นท่ีคึกคกัและทนัสมยัท่ีสุดในเซ่ียงไฮ ้

SHANGHAI HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
  
เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพ 
รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG663 
ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัหจ.. 

  

 

 

 
 

 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณี
ท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่

พกัหอ้ง

ละ 2 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น มี

เตยีงเสรมิ 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

14-19/28 ม.ีค-2 เม.ย.60  18,900.- 23,900 23,900- 23,900- 4,900.- 

09-14/พ.ค.60 19,900.- 24,900- 24,900- 24,900- 4,900.- 

16-21 พ.ค.60 18,900.- 23,900 23,900- 23,900- 4,900- 

 

หมายเหต ุ: ราคาน้ีส าหรบัท่านที่18ปีข้ึนไป  ถา้ต า่กว่า 18ปี เพิม่ท่านละ่ 5000บาท. 
ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่านละ 180 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
ข้อควรทราบ : ร้านทีร่ะบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, เย่ือไผ่, สินค้าพืน้เมือง, ร้านผ้าไหม ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
 
** เม่ือท่านได้รับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านแล้ว ถือว่าท่านได้อ่านท าความเข้าใจและยอมรับเง่ือนไขที่

ทางบริษัทฯ ระบุไว้แล้ว และยนิยอมจ่ายส่วนต่างหากท่านไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ก าหนด** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
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2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด   
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
 เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี    
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]  
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั   
9. อตัราน้ีส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. กระเป๋าเดินทาง  
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติม  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7 .ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี แบบวซ่ีากรุ๊ป  

**เป็นวีซ่ากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ
ได ้และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี  กรณีเกบ็ค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / กรณีตอ้งการยื่นเป็นวี
ซ่าเด่ียว ส าหรับคนไทยเกบ็ค่าวีซา 1500 บาท //ส าหรับต่างชาติเกบ็เพ่ิม 1600 บาท  //ยกเวน้พาสอเมริกา เกบ็ 5,060 บาท** 

ดงันั้น กรณีลูกคา้มีวซ่ีาแลว้  กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
8.  ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 180 หยวน/ท่าน/ทริป 
9.   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 
มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน 
และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่
สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน

บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน

เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น

จ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 

     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วี
ซ่า 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร และสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ 
- กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ท่านท าธุรกิจ
อะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
วา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุก
วนั) 
9.เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนั
ท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ
การยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  
11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน
การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม  
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู 
ทั้งสอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ  
ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
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2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
• ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 
 
 
 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้าน............................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร.......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที.่.......................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน.............................ปี
................................. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์       Chaina Pko_19-MAY-6D-TG-W43 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ   
       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

 
 

 


