
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ชมหน่ึงในสิง่มหศัจรรยข์องโลก #ก ำแพงเมอืงจนี (ด่ำนจหียงกวน) 
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลำนน ้ำแข็ง #SNOW WORLD (ไม่รวมคำ่เชำ่อปุกรณ)์ 
ชมจตัรุสัประจ ำเมอืง ศูนยก์ลำงกำรปกครองของแผ่นดนิจนี #จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ 

สมัผสับรรยำกำศ #นั่งรถไฟควำมเรว็สูง 
ลิม้รสเมนูพเิศษ #เป็ดปักกิง่ #สุกีม้องโกล # BUFFET BBQ #อำหำรแตจ้ิว๋ 

กำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ 
เทีย่
ง 

ค ำ่ พกัที ่

1 
ดอนเมอืง-เทยีนสนิ (XW880 : 13.15-18.45) 
น่ังรถไฟความเรว็สูง-ปักกิง่                                                        

X X X 
KUNTAI HOTEL 
5 ดำวหรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

2 
จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งพระราชวงัฤดู
รอ้นอวี เ้หอหยวน-รา้นไข่มุก-รา้นหมอนยางพารา-
กายกรรมปักกิง่ 

   
KUNTAI HOTEL 
5 ดำวหรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

3 
รา้นหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-รา้นบัวหิมะ-
SNOW WORLD-ผ่านชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันก    

KUNTAI HOTEL 
5 ดำวหรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

4 
รา้นผีเซ ีย๊ะ-ตลาดรสัเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ดอนเมือง 
(XW879 :  20.10-00.10+1)   

X  

หมำยเหต ุ:  
• ไม่รวมคำ่วซีำ่จนีแบบกรุป๊ ท่ำนละ 1,500 บำท หรอื คำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว (4 วนัท ำกำร) ท่ำนละ 1,800 บำท 
• เดก็อำยุต ัง้แต ่2-18 ปี เกบ็คำ่ทวัรเ์พิม่ ท่ำนละ 4,000 บำท 
• ไม่รวมคำ่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้ำทวัร ์จ ำนวน 400 หยวน/ทรปิ/ท่ำน (เดก็ช ำระทปิเท่ำผูใ้หญ่) 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  
E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com  



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัที ่27-30 ธนัวำคม 2562        รำคำ  15,899.- 
วนัที ่30 ธนัวำคม 2562-02 มกรำคม 2563 **เทศกำลปีใหม่**          รำคำ  17,899.- 
วนัที ่03-06 / 06-09 / 10-13 มกรำคม 2563      รำคำ  13,899.- 
วนัที ่07-10 / 10-13 / 14-17 / 17-20 / 21-24 กมุภำพนัธ ์2563   รำคำ  13,899.- 
วนัที ่24-27 กมุภำพนัธ ์2563          รำคำ  12,899.- 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
วนัแรก  ดอนเมอืง-เทยีนสนิ-นั่งรถไฟควำมเรว็สูง-ปักกิง่                                                                             
10.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ (Terminal 1) ช ัน้ 3 ประตู 5 

แถวที ่6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
13.15 น. เหนิฟ้าสู่ นครเทยีนสนิ ประเทศจนี เทีย่วบนิที ่XW880 
 (บนเครือ่งไม่มบีรกิำรอำหำรและน ้ำดืม่ฟร ีแตม่จี ำหน่ำยบนเครือ่ง) 
18.45 น.       เดินทางถึง สนำมบนิเทยีนสนิปินไห่ นครเทยีนสนิ ประเทศจีน ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสู่ สถำนีรถไฟเทยีนสนิ เพือ่ นั่งรถไฟควำมเรว็สูง สู่ 
ปักกิง่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30-45 นำท)ี ดว้ยความเรว็สูงสุด 295 กโิลเมตรต่อช ัว่โมง 

พกัที ่ KUNTAI HOTEL 5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
วนัทีส่อง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง-พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน-รำ้นไข่มุก-รำ้น

หมอนยำงพำรำ-กำยกรรมปักกิง่ 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางสู่  จตัุรสัเทียนอนัเหมิน จตัุรสัที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
สญัลกัษณข์องประเทศจนียุคใหม่ ชมศาลาประชาคมทีส่ามารถบรรจคุน
ไดนั้บหมื่นคน สถานทีจ่ดังานพิธเีฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ 
น าท่านผ่านประตูเขา้สู่ พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง สถานทีว่่าราชการ
และทีป่ระทบัของจกัรพรรด ิ24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน อุทยานที่ใหญ่

ทีสุ่ดของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุน 
หมิงทีข่ดุขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีป่ระทบัของพระนางซสูไีทเฮา และ
จกัรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตญัญูและเรอืหินอ่อน น าท่านเดินทางสู่ 
รำ้นไข่มุก ทีม่ีช ือ่เสยีงของเมืองจนี อาทเิชน่ ครมีไข่มุก ผงไข่มุก เป็น
ตน้ จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ รำ้นหมอนยำงพำรำ ใหท่้านไดเ้ลอืกชม
สนิคา้และผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพชนิดต่างๆ 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (3) เมนูพเิศษ!! เป็ดปักกิง่ 
น าท่านชม กำยกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ใหท่้านตื่นตาตื่นใจกบัโชวท์ี่

หลากหลาย อาท ิเชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ 
พกัที ่ KUNTAI HOTEL 5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
วนัทีส่ำม รำ้นหยก-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน-รำ้นบวัหิมะ-SNOW WORLD-ผ่ำนชม สนำมกีฬำ

โอลมิปิกรงันก 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

  น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นหยก ซึง่เป็นเคร ือ่งประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากล า้ค่า 
  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจหียงกวน เป็นก าแพงที่

มีป้อมคั่นเป็นชว่งๆ ของจนีสมยัโบราณ สรา้งในสมยัพระเจา้จิ๋นซฮ่ีองเต ้
เป็นคร ัง้แรก ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัย
ราชวงศห์มิง เพือ่ป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก์ มี
ความยาวทัง้หมด 6,350 กโิลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) เมนูพเิศษ!! สุกีม้องโกล 
บ่ำย  น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษา

แผลไฟไหม พุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  



 

  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ SNOW WORLD สถานทีแ่ห่งนีเ้องทีจ่ะท าให ้
ท่านเพลิดเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ บนลาน ซึง่มีระดบัความหนาของหมิะ
อยู่ในราว 60–100 เซนตเิมตร พร ัง่พรอ้มไปดว้ยอุปกรณก์ารเล่นบนลาน
น ้าแข็งอย่างครบครนั ไดแ้ก่ แผ่นเลือ่นสกหีมิะ มา้ลากเลือ่นหมิะ บอลลูน 
สโนวโ์มบิล เคร ือ่งเล่นสไลดจ์ากภูเขาน ้าแข็ง และอื่นๆ อีกมากมาย 
รวมทัง้กจิกรรมบนลานน ้าแข็งทีจ่ะท าใหท่้านไดส้นุกสนานจนลมืเวลา 

  (ราคาทวัรนี์ไ้ม่รวมค่าเชา่อุปกรณ ์ค่าเคร ือ่งเล่น และค่าครฝึูกอุปกรณ)์   
  หมำยเหตุ : กรณีที่ลำนสกีหิมะละลำยหรอืยงัไม่พรอ้มใหบ้รกิำร ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิ ์

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมเป็นน ำท่ำน เขำ้ชมพพิธิภณัฑภ์ำพ 3 มติแิทน 
  จากน้ันน าท่าน ผ่ำนชมสนำมกฬีำโอลมิปิกรงันก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & 

de Meuron เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดงัของโลก โคลอสเซีย่ม ในสนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจ้ดัพธิเีปิด-
ปิดการแขง่ขนัโอลมิปิก 2008 มลีกัษณะภายนอกคลา้ยกบัรงันก  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (6) เมนูพเิศษ!! BUFFET BBQ  
พกัที ่ KUNTAI HOTEL 5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
วนัทีส่ี ่ รำ้นผเีซีย๊ะ-ตลำดรสัเซยี-ปักกิง่-เทยีนสนิ-ดอนเมอืง 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นผเีซีย๊ะ เคร ือ่งรางโชคลาภตามความเชือ่ของชาวจนี จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ตลำด
รสัเซยี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย อาท ิกุชชี ่พราดา้ ดแีอนดจ์ ี
หรอือย่างรองเทา้กฬีาชือ่ดงั ไนกี ้อาดดิาส เป็นตน้ 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (8) เมนูพเิศษ!! อำหำรแตจ้ิว๋ 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เมอืงเทยีนสนิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ช ัว่โมง) ระหว่างทางใหท่้านได ้

พกัผ่อนชมววิธรรมชาตอินัสวยงาม  
20.10 น.     กลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW879  
  (บนเครือ่งไม่มบีรกิำรอำหำรและน ้ำดืม่ฟร ีแตม่จี ำหน่ำยบนเครือ่ง) 
00.10+1 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
*** ขอบพระคณุทุกท่ำนทีใ่ชบ้รกิำร *** 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
เดก็  

2-18 ปี  
พกัเดีย่ว
(จำ่ยเพิม่) 

รำคำ 
ไม่รวมต ัว๋ 

วนัที ่27-30 ธนัวำคม 2562 15,899 19,899 4,500 8,899 
วนัที ่30 ธนัวำคม 2562-02 มกรำคม 2563 
**เทศกำลปีใหม่** 

17,899 21,899 4,500 10,899 

วนัที ่03-06 มกรำคม 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วนัที ่06-09 มกรำคม 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วนัที ่10-13 มกรำคม 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วนัที ่07-10 กมุภำพนัธ ์2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วนัที ่10-13 กมุภำพนัธ ์2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วนัที ่14-17 กมุภำพนัธ ์2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วนัที ่17-20 กมุภำพนัธ ์2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วนัที ่21-24 กมุภำพนัธ ์2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วนัที ่24-27 กมุภำพนัธ ์2563 12,899 16,899 4,500 5,899 

 

อตัรำคำ่บรกิำร *รวม* 
1. ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ทีพ่กัโรงแรม 5 ดาว จ านวน 3 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 
 ** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร 8 มือ้ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามโปรแกรม 



 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่26 ส.ค. 

62 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ ท่านตอ้งช าระเพิม่)  
7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 1 ใบ จ ากดัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และสมัภาระถอืขึน้เคร ือ่งได ้1 ใบ จ ากดัไม่เกนิ 

7 กโิลกรมั 
8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองต ัง้แต ่อำยุ 16 – 69 ปี เท่ำนัน้ ** 
หมำยเหต:ุ  กรณีผู ้เดินทางมีอายุ  1 เดือน-15 ปี  และผู ้เดินทาง  อายุ  70  ปี  ขึ ้นไป คุ ้มครอง เพียง  50%  

ของวงเงนิคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดนิทาง อายุไม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทัง้สิน้ ** 
ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล เพิม่เตมิกบั
ทำงบรษิทัได ้**ท ัง้นีอ้ตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ที ่330 บำท ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดนิทำง**  
กำรประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเช ือ้, ไวรสั, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิ
ยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆ ตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม ์

อตัรำคำ่บรกิำร *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ
ใชบ้รกิาร) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
3. คำ่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้ำทวัร ์จ ำนวน 400 หยวน/ทรปิ/ท่ำน (เดก็ช ำระทปิเท่ำผูใ้หญ่) 
4. ค่าทปิส าหรบัพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/คร ัง้ 
5. ค่าท าวซีา่ชาวต่างชาต ิซึง่ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซีา่กรุป๊ (กรณีต่างชาต ิจ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน และผูเ้ดนิทาง

เป็นผูด้ าเนินการยืน่วซีา่เอง) 
6. ค่ำวีซ่ำกรุป๊ท่องเที่ยวเขำ้ประเทศจีน ท่ำนละ 1,500 บำท ใชเ้พียงส ำเนำหนังสือเดินทำง (ส ำหรบัผูถ้ือ

พำสปอรต์ไทยและเดนิทำงไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้) หรอื คำ่วซีำ่จนีท่องเทีย่วแบบเดีย่ว (4 วนัท ำกำร) ท่ำน
ละ 1,800 บำท (ส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ไทย) 

หมำยเหต ุ 
• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางคร ัง้อืน่ๆ ได ้รวมทัง้ไม่สามารถคนืเงนิค่าวี

ซา่ไดทุ้กกรณี   
• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 2 เมือง) ตอ้งยืน่วซีา่

เดีย่วเท่าน้ัน 
• ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลิกวีซา่กรุป๊ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วีซา่กรุป๊ได ้ หรอืท่านมีความ

ประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการท า วซีา่เดีย่วยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรอื วี
ซา่ด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน) 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่งและกำรช ำระคำ่บรกิำร 
• กรุณำช ำระเงินมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท หรอื ท ัง้หมดกรณีเป็นรำคำโปรโมช ัน่  

(ภายใน 48 ช ัว่โมง หรอื 2 วนั นับจากวนัทีท่ าการจอง) 
• กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  15 วนั กอ่นกำรเดนิทำง  

(กรณีไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึ กรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื
ว่าท่านสละสทิธิ)์ 

หมำยเหต ุหากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ กรณุาส่งส าเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 
• กรณุาสแกนหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม และเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนั ขึน้ไป  คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลกิน้อยกว่ำ 1-14 วนักอ่นเดนิทำง  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 



 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง และมผีลท ำใหค้นเดนิทำงไม่
ครบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้(10 ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษิทั และผูเ้ดินทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะพิจารณาเลือ่นการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน ค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตเรยีกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงช่วงเทศกำลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการนัตมีดัจ าทีน่ั่ง
กบัสายการบนิ และค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคนืเงินมดัจ ำหรอืคำ่ทวัร ์
ท ัง้หมด ไม่ว่ำยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

• เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรอืไม่เดนิทำง  พรอ้ม
คณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงินมดัจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

ขอ้ส ำคญัควรทรำบ (กรุณำอำ่นใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 
• ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
• โปรดตรวจสอบ พาสปอรต์ของท่านจะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้าน

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซา่และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั
ประเทศทีม่วีซีา่ (หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงานใน
การเดนิทางตามประสงค)์ 

• หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน เคร ือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัเพือ่เชค็ว่ากรุป๊คอนเฟิรม์เดนิทาง 
หรอื สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ และ เวลาบนิ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมีการสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

• บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าชา้ หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ 
(เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

• บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทัว่ไปได ้

รูจ้กัคอื รำ้นไข่มุก, รำ้นบวัหมิะ, รำ้นหยก, รำ้นผเีซีย๊ะ, รำ้นหมอนยำงพำรำ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์
ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึง่จะ
ใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถา้
หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก
ท่าน เป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / ท่ำน / รำ้น 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ในกรณีทีท่่านมิไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระ
เงนิมดัจ า 

• บรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเดีย่วเพิม่ตามราคา
ทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทางเขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้บัทราบกอ่นการท าจองทวัร ์ 
• ท่านทีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซีา่ ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง
นอ้ย 2 อาทติย ์

• ตั๋วเคร ือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกทีน่ั่งล่วงหนา้ได ้(ท่านจะไดร้บัทีน่ั่งแบบสุ่มเท่าน้ัน) 
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั กอ่นเดนิทำง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
1 วนั กอ่นเดนิทำง  หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีคร ัง้ 



 

• เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน  

• สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน  

• หา้มน าแบตเตอร ีส่ ารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ือ่งในทุกกรณี 
เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพำะพำสปอรต์ไทยเท่ำนัน้) 
• ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถ่ายใหต้ดิทัง้ 2 หนา้ ดงัตวัอย่าง) 
• ยกเวน้เสน้ทำงทีบ่นิลงเทยีนสนิ ใชส้ าเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถ่าย 2 นิว้ จ านวน 2 รปู  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตวัอย่ำงกำรถำ่ยรูปหน้ำพำสปอรต์  กรณียืน่วซีำ่แบบกรุป๊ท่องเทีย่ว 
ตอ้งถำ่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หน้ำแบบตวัอย่ำง 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย (กรณีทีท่่ำนมคีวำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่เดีย่ว) 
1. หนังสือเดนิทางทีม่ีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สญัชำตไิทย (หมำยเหตุ : หนังสอืเดนิทำงตอ้งไม่มกีำรช ำรุด

ใดๆ ท ัง้สิน้ ถำ้เกดิกำรช ำรุด เจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้-ออกเมอืง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสขีนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลงัสขีำวเท่ำนั้น ยิม้หำ้มเห็นฟัน มองเห็นท ัง้ใบหน้ำและใบหูท ัง้

สองข้ำงชดัเจน และหำ้มสวมเสือ้สีขำว เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวม
เครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งหู เเว่นตำเเฟช ัน่ เเว่นสำยตำ รูปถำ่ยมอีำยุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติก๊เกอร ์
หรอืรูปพริน้ทจ์ำกคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดนิทำง ใชเ้อกสำรเพิม่เตมิ จำกขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทำงพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทำงพรอ้มพ่อ หรอื แม่   
5.1.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  



 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2 เดนิทำงพรอ้มญำต ิ  

5.2.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิใชเ้อกสำรเพิม่เตมิ จำกขอ้ 1-3 ดงันี ้
6.1  ใบอนุญาตการท างาน ตวัจรงิเท่าน้ัน!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์
6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงก ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

หมำยเหต ุ:  
• ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตกิารท างานในประเทศไทย

เท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
• กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 
• ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร ือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันกอ่นการส่งเอกสารยืน่

วซีา่ 
• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงัน้ันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่างนอ้ย 7 วนั

ท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   
คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำต ิ(ในกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด)้ 
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,360 บาท  
• หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิืน่ๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดไดท้ีเ่จำ้หน้ำทีฝ่่ำยขำย) 
สถำนทูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
• ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารปูถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
• น ารปูถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
• น ารปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติก๊เกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ทจ์ากคอมพวิเตอร ์

(หนงัสอืเดนิทำงประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
สำธำรณรฐัเชก็ เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอรแ์ลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวติเซอรแ์ลนด ์เอสโทเนีย  ไม่สำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 
**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผูเ้ดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรดำ้นล่ำงนี!้!!! 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น และตำมควำมเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หย่ำ    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส

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

ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

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

............................... รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์ำ้น.........................................มอืถอื.................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)....................................................................................................... 

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

ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศกึษำ ปัจจบุนั (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).................................................................................... 

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเชค็
ขอ้มูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณีปัจจบุนัท่ำน เกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำนล่ำสุดกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเชค็
ขอ้มูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่...................... เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน.......................ปี................. 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมือ่วนัที.่...................... เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน.......................ปี................. 

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์ 
ส ำหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชือ่บดิำ-มำรดำ / ส ำหรบัท่ำนทีส่มรสแลว้ใหร้ะบุชือ่สำม ีหรอื ภรรยำ เท่ำนัน้!! 
(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. บดิำ ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

2. มำรดำ ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

3. สำม ีหรอื ภรรยำ ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

หมำยเหต ุ
**  กรุณำระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีท่ ำงำน  มอืถอื  บำ้น และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจรงิเพือ่

ใชใ้นกำรขอยืน่วซีำ่ 
**  ถำ้เอกสำรส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ อำจท ำใหท่้ำนเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จงึขออภยัมำ ณ ทีนี่ ้(โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเครง่ครดั) 
**  แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได ้หมำยเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033 


