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ชมหน่ึงในสิ่งมหศัจรรยข์องโลก #ก ำแพงเมืองจีน (ด่ำนจหียงกวน) 

ชมจตัรุสัประจ  ำเมือง ศูนยก์ลำงกำรปกครองของแผ่นดินจีน #จตัรุสัเทียนอนัเหมิน 

ชมโชวท์ี่มีช่ือเสียง มีกำรแสดงที่สนุกและหวำดเสียว #กำยกรรมปักก่ิง 

สมัผสับรรยำกำศ #นัง่รถไฟควำมเร็วสูงเทียนสิน-ปักก่ิง(1 เที่ยว) 

ลิ้ มรสเมนูพิเศษ #เป็ดปักก่ิง #สุก้ีมองโกล #BUFFET BBQ #อำหำรแตจ้ิว๋  
 

กำรเดินทำง 
 
วนัที่ โปรแกรมกำรเดินทำง เชำ้ เที่ยง ค ำ่ พกัที่ 

1 
ดอนเมือง-เทียนสิน (XW880 : 13.15-18.45) 

นัง่รถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง                                                                             
X X X 

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 

4 ดำวหรือระดบัเทียบเท่ำ 

2 

จตุัรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง

พระราชวงัฤดูรอ้นอวี้ เหอหยวน-รา้นไขม่กุ 

รา้นหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง 
   

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 

4 ดำวหรือระดบัเทียบเท่ำ 

3 

รา้นหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน 

รา้นบวัหิมะ-พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ 

ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรงันก 
   

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 

4 ดำวหรือระดบัเทียบเท่ำ 

4 

รา้นผีเซ๊ียะ-ตลาดรสัเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิน 

ดอนเมือง (XW879 :  20.10-00.10+1) 

 
  

X  
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัที่ 28 กุมภำพนัธ-์02 มีนำคม 2563       รำคำ  13,899.- 

วนัที่ 02-05 มีนำคม 2563           รำคำ  13,899.- 

วนัที่ 06-09 มีนำคม 2563         รำคำ  13,899.- 

วนัที่ 09-12 มีนำคม 2563          รำคำ  13,899.- 

วนัที่ 13-16 มีนำคม 2563         รำคำ  13,899.- 

วนัที่ 16-19 มีนำคม 2563         รำคำ  13,899.- 

วนัที่ 20-23 มีนำคม 2563        รำคำ  13,899.- 

วนัที่ 23-26 มีนำคม 2563        รำคำ  13,899 .- 

หมำยเหต ุ:  

•  ยงัไมร่วมค่ำวีซำ่จีนแบบกรุป๊ ท่ำนละ 1,500 บำท หรือ ค่ำวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว (4 วนัท ำกำร) ท่ำนละ 1,800 บำท 

•  เด็กอำยุตั้งแต ่2-18 ปี เก็บค่ำทวัรเ์พิ่ม ท่ำนละ 4,000 บำท 

•  ไม่รวมค่ำทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัร ์จ  ำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่ำน (เด็กช ำระทิปเท่ำผูใ้หญ่) 
 

โปรแกรมกำรเดินทำง 
 

วนัแรก  ดอนเมือง-เทียนสิน-นัง่รถไฟควำมเร็วสูง-ปักก่ิง                                                                             

10.00 น. พรอ้มกันที่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ (TERMINAL 1) ชั้น 

3 ประต ู5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

13.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเทียนสิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW880 

18.45 น.      เดินทางถึง สนำมบินเทียนสินปินไห่ นครเทียนสิน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านขึ้ นรถไฟใตดิ้น เดินทางสู่ สถำนีรถไฟเทียนสิน เพื่อ 

นัง่รถไฟควำมเร็วสูง สู่ ปักก่ิง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 30-45 นำที) ดว้ยความเร็วสูงสุด 

295 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

 (บนเครื่องไม่มีบริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมฟรี แตมี่จ  ำหน่ำยบนเครื่อง) 

พกัที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง จตัรุสัเทียนอนัเหมิน-พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง-พระรำชวงัฤดูรอ้นอว้ีเหอหยวน 

  รา้นไข่มุก-รา้นหมอนยางพารา-กำยกรรมปักก่ิง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ ชมศาลา

ประชาคมท่ีสามารถบรรจุคนไดนั้บหมื่นคน สถานท่ีจัด

งานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ จากน้ันน า

ท่านผ่านประตูเขา้สู่ พระรำชวังตอ้งหำ้มกู ้กง สถาน

ท่ีว่าราชการและท่ีประทับของจกัรพรรด์ิ 24 พระองค ์ใน

สมยัราชวงศห์มิงและชิง  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  
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บ่ำย น าท่านสู่ พระรำชวังฤดูรอ้นอว้ีเหอหยวน อุทยานท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน สรา้งขึ้ นเมื่อประมาณ 800 ปี

ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดขึ้ นดว้ยแรงงานคนลว้น 

ชมท่ีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจกัรพรรดิกวางสู 

ชมระเบียงกตญัญูและเรือหินอ่อน น าท่านเดินทางสู่ รำ้น

ไข่มุก ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผง

ไข่มุก เป็นต้น จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  รำ้นหมอน

ยำงพำรำ ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (3) เมนูพิเศษ !!  เป็ดปักก่ิง 

น าท่านชม กำยกรรมปักก่ิง สุดยอดของกายกรรมท่ีสุดแสนจะสวยงาม ใหท้่านต่ืนตาต่ืนใจกับ

โชวท่ี์หลากหลาย อาทิ เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ 

พกัที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม รา้นหยก-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน-รา้นบวัหิมะ-พิพิธภณัฑภ์ำพ 3 มิติ 

  ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิกรงันก 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

  น าท่านเดินทางสู่ รำ้นหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากล ้าค่า

น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน เป็น

ก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สรา้ง

ในสมยัพระเจา้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครั้งแรก ก าแพงส่วนใหญ่

ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง ทั้งน้ีเพื่อ

ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก  มี

ความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 

สิ่งมหศัจรรยข์องโลก  

  สุดพิเศษ!! ใหท้่ำนไดใ้ส่ชุดฮ่องเตห้รือชุดฮองเฮำ ถ่ำยรูปที่ก ำแพงเมืองจีน 

เทีย่ง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) เมนูพิเศษ !! สุก้ีมองโกล 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ รำ้นบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็น

เลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญัประจ าบา้น จากน้ันน าท่าน

สู่ พิพิธภัณฑภ์ำพ 3 มิติ เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ท่ีท่านสามารถ

ถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจ าลองเหตุการณ์น้ันๆ ได ้น าท่าน ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิกรงันก

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแ์ลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดัง

ของโลก โคลอสเซ่ียม ในสนามจุได้ 91,000 ท่ีนั่ง ใชจ้ัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 

2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบัรงันก  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (6) เมนูพิเศษ !! BUFFET BBQ  

พกัที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัที่สี่ รา้นผีเซีย๊ะ-ตลำดรสัเซีย-ปักก่ิง-เทียนสิน-ดอนเมือง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ รำ้นผีเซ๊ียะ เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ ตลำดรัสเซีย แหล่งรวมสินคา้แบรนด์จีน และสินคา้เลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ

มากมาย อาทิกุชชี่ พราดา้ ดีแอนดจ์ี หรืออยา่งรองเทา้กีฬาชื่อดงั ไนกี้  อาดิดาส เป็นตน้ 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (8) เมนูพิเศษ !! อำหำรแตจ้ิ๋ว 
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองเทียนสิน (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) ระหวา่งทาง

ใหท้่านไดพ้กัผ่อนชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม  

20.10 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW879  

  (บนเครื่องไม่มีบริกำรอำหำรและน ้ำด่ืมฟรี แตมี่จ  ำหน่ำยบนเครื่อง) 

00.10+1 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใชบ้ริกำร ***   

 

 

ขอ้ส ำคญัควรทรำบ (กรุณำอ่ำนใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

• ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

• โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอยา่งต า่ 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

• ขนำดของกรุป๊ไซด ์จ  ำนวนผูเ้ดินทำงอำจมีกำรปรบัเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 

• กรณียื่นวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้  ำระค่ำทัวร์

หรือมัดจ  ำมำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดข้ึนจริง อำทิเช่น ค่ำบริกำรในกำรยื่น

ขอวีซ่ำ(ศูนยฯ์เรียกเก็บ) / ค่ำมัดจ  ำตัว๋เครื่องบิน หรือ ค่ำตัว๋เครื่องบินและภำษีสนำมบิน(กรณี

ออกตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่ำส่วนตำ่งค่ำทวัรใ์นกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 

• หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

• โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ์สินคา้พื้ นเมือง

ให้นักท่องเท่ียวทั ่วไปได้รู ้จักคือ รำ้นไข่มุก รำ้นหมอนยำงพำรำ , รำ้นนวดเท้ำ, รำ้นหยก , ซึ่ง

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบ

วา่รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่

ซื้ อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น  และถา้หากลูกคา้ไม่มีความ
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ประสงค์จะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจาก

ท่าน เป็นจ  ำนวนเงิน 400 หยวน / ท่ำน / รำ้น 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

• บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์

• ท่านท่ีประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

• ตัว๋เครื่องบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทำง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทำง   หวัหน้าทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

• เมื่อท่านท าการซื้ อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัรำคำ่บริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่ำน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว

(จำ่ยเพิ่ม) 

รำคำ 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 28 กุมภำพนัธ-์02 มีนำคม 2563 13,899 17,899 4,500 7,899 

วนัที่ 02-05 มีนำคม 2563   13,899 17,899 4,500 7,899 

วนัที่ 06-09 มีนำคม 2563  13,899 17,899 4,500 7,899 

วนัที่ 09-12 มีนำคม 2563  13,899 17,899 4,500 7,899 

วนัที่ 13-16 มีนำคม 2562   13,899 17,899 4,500 7,899 

วนัที่ 16-19 มีนำคม 2563  13,899 17,899 4,500 7,899 

วนัที่ 20-23 มีนำคม 2563  13,899 17,899 4,500 7,899 

วนัที่ 23-26 มีนำคม 2563 13,899 17,899 4,500 7,899 
 

อตัรำค่ำบริกำร *รวม* 

1. ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว จ านวน 3 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 
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** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 8 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซึ่งเป็นอัตราเรียก

เก็บ ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2563 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพิ่ม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื่อง 1 ใบ จ ากดัไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสมัภาระถือขึ้ นเครื่องได ้1 

ใบ จ ากดัไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุ ้มครองตั้ งแต่  อำยุ 

16 – 69 ปี เท่ำนั้น ** 

หมำยเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั้งสิ้ น ** 

ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิ่มเติมกบัทำงบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัรำเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บำท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรเดินทำง**  

กำรประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เกี่ยวขอ้งกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัรำค่ำบริกำร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่ำทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนำ้ทวัร ์จ  ำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่ำน 

(เด็กช ำระทิปเท่ำผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง (สามารถ
สอบถามขอ้มูลไดจ้ากเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย) 

5. กรณีชาวต่างชาติ ตอ้งจ่ายเพิ่มจากค่าทวัร ์1,000 หยวน/ท่าน/ทริป 

6. ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปท่องเที่ยวเขำ้ประเทศจีน ท่ำนละ 1,500 บำท ใชเ้พียงส ำเนำหนังสือเดินทำง (ส ำหรับผูถ้ือ
พำสปอรต์ไทยและเดินทำงไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนั้น) หรือ ค่ำวีซ่ำจีนท่องเที่ยวแบบเด่ียว (4 วันท ำกำร) 

ท่ำนละ 1,800 บำท (ส ำหรบัผูถ้ือพำสปอรต์ไทย) 

หมำยเหต ุ 

• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครั้งอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

• กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ ้(เท่ียว 

2 เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 



CSTSNXW09  [130120 BY FIRST]                                                                             หน้า 7 จาก 11 

• ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ 

หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท า วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 

วนั ท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 2 ,925 บาท (อัตราดังกล่าว

ขา้งตน้ ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน) 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นัง่และกำรช ำระค่ำบริกำร 

• กรุณำช ำระเงินมดัจ  ำ  ท่ำนละ 10,000 บำท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นรำคำโปรโมชัน่  

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

• กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ  15 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อว่าท่านสละสิทธ์ิ) 

หมำยเหต ุหากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

• รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 1-14 วนัก่อนเดินทำง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้น

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว ้(10 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ี

เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีกำรคืนเงินมดัจ  ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ำยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรำยกำรเดินทำง ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

• เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่

เดินทำง  พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำรและเงินมัดจ  ำคืน ไม่ว่ำกรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพำะพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น) 

• ส ำเนำหนังสือเดินทำง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หน้า ดงัตวัอยา่ง) 

• ยกเวน้เสน้ทำงที่บินลงเทียนสิน ใชส้ าเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 น้ิว จ านวน 2 รูป  
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ตวัอยำ่งกำรถ่ำยรูปหนำ้พำสปอรต์ กรณียืน่วีซ่ำแบบกรุป๊ท่องเที่ยว 

ตอ้งถ่ำยใหต้ดิทั้ง 2 หนำ้แบบตวัอยำ่ง 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรบัหนังสือเดินทำงไทย (กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงตอ้งไม่มี

กำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถำ้เกิดกำรช ำรุด  เจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอก

ประเทศของท่ำนได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าวา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น ย้ิมหำ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนำ้และ

ใบหูทั้งสองขำ้งชัดเจน และหำ้มสวมเสื้ อสีขำว เช่น เสื้ อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดขำ้รำชกำร ไม่

สวมเครื่องประดับ สรอ้ย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพริ้ นจำกคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำง ใชเ้อกสำรเพิ่มเติม จำกขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทำงพรอ้มพ่อแม่  / เดินทำงพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
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5.2 เดินทำงพรอ้มญำต ิ  
5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวตำ่งชำติ ใชเ้อกสำรเพิ่มเติม จำกขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต า่กว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมำยเหต ุ:  

• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

• กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

• ส าหรับผู ้ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งน้อย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่

ทราบล่วงหน้า   

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนตำ่งชำติ (ในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด)้ 

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,360 บาท  

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดไดท้ี่เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยขำย) 

 

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รบัท ำวีซ่ำให ้พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

• น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 

• น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริ้ นซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ตำ่งชำติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงักำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได)้ 

**กำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยื่นวีซ่ำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
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• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ น เครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

• สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

• หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 

ผูเ้ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรดำ้นล่ำงน้ี!!!! 

**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเขำ้จีน กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน    หมำ้ย     หยำ่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   

  จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................. 

ที่อยูต่ำมทะเบียนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

รหสัไปรษณีย.์.................................... โทรศพัทบ์ำ้น.........................................มือถือ.......................................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

......................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์ำ้น........................................... 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................. 

ต ำแหน่งงำน........................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....……………………………………. 

.......................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งท่ีสำมำรถติดตอ่ท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่ำน) 

กรณีปัจจุบนัท่ำนเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

......................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งท่ีสำมำรถติดตอ่ท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่ำน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   

เม่ือวนัที่.................. เดือน................ปี.........................  ถึง วนัที่.......................เดือน.....................ปี................. 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปตำ่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่.................. เดือน................ปี.........................  ถึง วนัที่.......................เดือน.....................ปี................. 
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รำยช่ือบุคคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์ 

ส ำหรบัคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรบัท่ำนที่สมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำนั้น!! 

(ภาษาองักฤษตัวพิมพใ์หญ่) 

1. บิดำ ช่ือ (MR.) 

NAME................................................................SURNAME..................................................................................... 

2. มำรดำ ชื่อ (MISS. / MRS.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

3. สำมี หรอื ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

หมำยเหต ุ

**กรุณำระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท ำงำน  มือถือ  บำ้น และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริงเพื่อใชใ้น

กำรขอยื่นวีซ่ำ 

** ถำ้เอกสำรส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพ่ิมเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี  (โปรดท ำตำมระเบียบอยำ่งเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได ้ หมำยเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0 


