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เทีย่วแบบฮ่องเต้ ไม่ลงร้าน พักหรูโรงแรมKEMPINSKI 5 วัน 3 คนื 

เดนิทาง กุมภาพันธ-์ มีนาคม 2563  

 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพยีง 26,900.- 



 

  2 เที่ยวแบบฮ่องเต ้ไมล่งรา้น พกัหรูโรงแรม 5ดาว 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                    [GQ1PEK-

TG005] 

 

 

 

 

 

  

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์
พอรท์) (TG674 : 23.40-05.20 น.) 

21.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

23.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ปักกิ่ง – หมี่หยุน – เมืองโบราณกู๋เปย – ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ 
(น่ังกระเช้าขึน้-ลง) 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อรท์ สนามบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริการ ตอ้นรบักีฬา
โอลิมปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กวา่แพนตากอนข
อง สหรฐัอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS สถาปนิกนกัเดินทางที่เขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ด้วยการออกแบบให้
แบ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตวัอาคาร  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ปักก่ิง (สนามบินปักก่ิง แคปิตอลแอรพ์อรท์) (TG674 : 23.40-05.20 น.) 
วนัท่ี 2   ปักก่ิง – หมี่หยนุ – เมืองโบราณกู๋เปย – ก าแพงเมืองจีนดา่นซือหมา่ไถ (นั่งกระเชา้ขึน้-ลง) 
วนัท่ี 3   ผา่นชมและถ่ายรูปหอประชมุ APEC – จตรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – THE PLACE 
วนัท่ี 4.  พระราชวงัฤดรูอ้น – ถ่ายรูปดา้นนอกสนามกีฬาโอลมิปิครงันก – ถนนหวงัฝู่ จ่ิง OPTION : โชวก์ารแสดงกงัฟู 
วนัท่ี 5.  หอฟ้าเทียนถาน – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซีย – ปักก่ิง (สนามบิน ปักก่ิงแคปิตอลแอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG615 : 

17.20-21.15 น.) 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหม่ีหยุน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อ าเภอหมี่หยุน เป็นเมืองโบราณ มีประวตัิศาสตรอ์นั

ยาวนานไปประมาณ 10 ลา้นปี ที่ผา่นมาบรรพบรุุษสรา้งเมืองในแผน่ดินนี ้พืน้ท่ี MIYUN เป็นเนินเขาที่เงียบสงบ น าทา่นเที่ยว 
ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย (GUBEI WATER TOWN) หรือ กู๋เป่นสุ่ยเจิ้น (GUBEI SHUI ZHEN) ซึ่งตัง้อยู่ในอ าเภอหมี่หยนุ 
อยู่ใตก้ าแพงเมืองจีนโบราณ มีประวตัิยาวนานถึง 4,100 กว่าปี  ซึ่งเป็นก าแพงเมืองจีนโบราณสว่นหนึ่งที่เก่าแก่ที่สดุของจีน 
ใตเ้ชิงเขาที่ตัง้ดา่นซือหมา่ไถ มีบอ่น า้พ ุ2 แหง่ ซึง่แหง่หนึง่เป็นน า้พรุอ้น และอีกแหง่หนึง่เป็นน า้พเุย็น และน า้พทุัง้สองแหง่ไหล
มารวมกนักลายเป็นทะเลสาบยวนหยางห ูการสรา้งเมืองรมิน า้นีแ้หง่นีจ้ึงใชธ้ารน า้ที่ไหลจากทะเลสาบเป็นหลกั ใหท้า่นเดินชม
และเก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มิง และชิง ตลอดจนโซนจัดแสดง
วฒันธรรมดัง้เดิมที่จดัแสดงไดอ้ยา่งลงตวั นอกจากนีภ้ายในเมืองโบราณยงัมีรา้นคา้ของโบราณ ทัง้อาหาร ของที่ระลกึ ขนม 
รองเทา้ หลากหลายรูปแบบ ทัง้แบบดัง้เดิมและปัจจบุนัใหเ้ลอืกชอ้ปอีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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 น าทา่นเที่ยวชม ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (โดยสารกระเช้า CABLE CARไป-กลับ) ก าแพงเมืองจีนดา่นนีเ้ป็นดา่นที่มี
ช่ือเสียงมาก ไดช่ื้อว่าเป็นสดุยอดแห่งก าแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นก าแพงเมืองจีนที่ยงัคงสภาพเดิมของสมยัราชวงศห์มิ
งเพียงแหง่เดียวของจีนท่ียงัไมผ่า่นการบรูณะซอ่มแซม อีกทัง้ยงัตัง้อยูบ่นภมูิประเทศที่เป็นผาสงูชนั ท าใหท้ิวทศันส์วยงามมาก  
ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสรา้งตามสนัเขาที่สูงชัน เลื่องช่ือเพราะความโดดเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์ มีป้อมปราการตัง้
ตระหง่านอยูส่องฟากของไหลเ่ขา ปอ้มปราการเหลา่นีเ้รยีงรายอยูเ่ป็นจ านวนมาก และมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป แตล่ะปอ้มมี
ระยะหา่งเพียงประมาณ 140 ม. สวยงามอลงัการ ประกอบกบัขนุเขาที่สงูตระหง่าน ท าใหด้า่น ซือหมา่ไถเป็นก าแพงเมอืงจีนที่
งดงามยิ่งนกั   ช่วงค ่าน าทา่นชมการแสดงน า้พ ุที่สวยงาม ภายในเมืองโบราณกู่เป่ย ซึง่สรา้งความตื่นตาตื่นใจแก่นกัทอ่งเที่ยว
เป็นอยา่งยิ่ง 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พัก โรงแรม  SUNRISE EAST KEMPINSKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  5 ดาว 

เป็นโรงแรมที่มีหอ้งพกัขนาดใหญ่และกวา้งขวาง  ตัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาติอากาศบรสิทุธ์ิ  มีทะเลสาบและภเูขาลอ้มรอบ  มี
ทิวทศันท์ี่สวยงาม ภายในโรงแรมตกแตง่หรูหรา สวยงาม อิสระใหท้า่นไดพ้กัผอ่น และเดินเลน่ถา่ยรูปเลน่บรเิวณโรงแรมตาม
อธัยาศยั 
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วันที ่3 
ผ่านชมและถ่ายรูปหอประชุม APEC – จตุรัสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวัง
กู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – THE PLACE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่น ผ่านชมและถา่ยรูปหอประชุม APEC  ซึง่เป็นสถานท่ีที่ใชส้  าหรบัการประชมุความรว่มมือทางเศรษฐกิจ APEC ของ

ผูน้  าแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นถือเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งที่น่าสนใจเลยทีเดียว จากนัน้น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองปักกิ่ง 
เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีน  ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจีน ซึง่มีฐานะ
เทียบเทา่กบัมณฑล หลงัจากปักก่ิงไดร้บัการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจาก
สมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอย่างรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ มีการเปลี่ยนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันี ้
ปักก่ิงมีถนนที่สลบักนั ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองที่ทนัสมยั กลายเป็นเมือง
ใหญ่ของโลก   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง 
ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจุประชากรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรุสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสัใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยูท่างทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตัรุสั อนสุาวรียว์ีรชนใจกลางจตัรุสั มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตกของจตัรุสั ตลอดจน 
พิพิธภณัฑก์ารปฏิวตัิแห่งชาติและพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรช์าติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากนีท้างดา้นทิศใตย้งัมี หอร าลกึ
ทา่นประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมิน หรอืเฉียนเหมิน  
น าท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทัง้บา้นและชีวิตของจักรพรรดิใน
ราชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ที่มีประวตัิศาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม” เหตทุี่เรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม 
เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรา้งวงัวา่ จกัรพรรดิเปรยีบเสมือนบตุรแหง่สวรรค ์ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ที่
ตอ้งหา้ม คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เขา้ไปได ้
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ...อาหารแมนจู) 
 น าท่านชอ้ปป้ิงที่ย่าน THE PLACE แหลง่ชอ้ปแห่งใหม่ในปักก่ิงภาษาจีนเรียกว่า SHIMAOTIANJIE THE PLACE ตัง้อยู่บน

ถนนDONG DA QIAO LU มีสนิคา้แบรนเนอรใ์หเ้ลอืกชอ้ปป้ิง อยา่งเช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้ หา้งนีเ้ปิด
ไดไ้มน่านและยิ่งใหญ่สไตลจี์น เพราะมีจอLCD ขนาดใหญ่ยกัษ์ 6,000 ตารางเมตร 

ที่พกั โรงแรม  ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 
 

 

วันที ่4 
พระราชวังฤดูร้อน – ถ่ายรูปด้านนอกสนามกีฬาโอลิมปิครังนก – ถนน
หวังฝู่จิง่ OPTION : โชวก์ารแสดงกังฟู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่นเดินทางสู ่ พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงหา่งจาก

ตวัเมืองปักก่ิงประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่าน 
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ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดน้ างบประมาณของกองทพัเรอืมาบรูณะซอ่มแซมจนเป็นลกัษณะที่เห็นในปัจจุบนั 
ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย ต าหนกัเลอโช่วถงั สถานที่ประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนกัเริ่นโช่วเตีย้น สถานที่ว่า
ราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภเูขาว่านโสว้ซาน ทะเลสาบคนุหมิง เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน 
(ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมิงตกแตง่ดว้ยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนกัตา่งๆ อีกมากมาย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

 น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอรแ์ลนด ์HERZOG & DE MEURON  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยตอ่
สิ่งแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ที่นั่ง ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั “รงันก”ที่มี
โครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม ้เพดานและผนงัอาคารที่ท  าดว้ยวสัดโุปรง่ใส อฒัจนัทรม์ีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดคูลา้ยกบั
พระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน า้แห่งชาติ สระว่ายน า้แห่งชาติ สรา้งขึน้
เหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน า้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW AND OVE ARUP ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนท าเป็นโครง
รา่ง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใหด้เูหมือนน า้ที่สดุ และใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสกิสจ์าก DUBLIN’S TRINITY 
COLLEGE 
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 น าท่านสู ่ถนนหวังฝูจ่ิง ซึ่งเป็นศนูยก์ลางส าหรบัการชอ้ปป้ิงที่คกึคกัมากที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ช่ือ

ดงัต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศนูยก์ลางความบนัเทิงมากมายที่จะสรา้งสีสนัใหก้บัผูท้ี่มาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแหง่นีเ้ชิญ
ทา่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 OPTION : ท่านสามารถเลือกซือ้เสริม โชวก์ารแสดงกังฟู (RED THEATRE BEIJING KUNG FU SHOW ) ราคาท่านละ 
300หยวน เป็นการแสดงโชวศ์ิลปะการต่อสูข้องจีนที่เรียกว่ากงัฟู  เป็นโชวท์ี่ค่อนขา้งมีช่ือเสียงมากในกรุงปักก่ิง ซึ่งสามารถ
สรา้งความตื่นเตน้เรา้ใจใหแ้ก่นกัทอ่งเที่ยวไดเ้ป็นอยา่งดี ใชเ้วลาแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรม ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วันที ่5 
หอฟ้าเทียนถาน – ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าท่านเดินทางสู ่หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตาร ์เป็นสถานซึ่งจกัรพรรดิแห่ง

ราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะยา่งเขา้ฤดหูนาวถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติทกุปี พระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อใหก้ารเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต าหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต าหนกัหวง
ฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นตน้  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนม และสินคา้COPY ยี่หอ้ดงัมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร    
 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบิน 

17.20 น. ออกเดินทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : เทีย่วแบบฮ่องเต้ ไม่ลงร้าน พกัหรูโรงแรมKEMPINSKI  
5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 21-25 ก.พ.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 13,900.- 
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วนัท่ี 06-10 มี.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 13,900.- 

วนัท่ี 12-16 มี.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 14,900.- 
วนัท่ี 19-23 มี.ค.63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 14,900.- 

วนัท่ี 26-30 มี.ค.63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 14,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ(ไม่รวมวีซ่าจีน) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

  
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า
มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่ งเพิ่มเอง , ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
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5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท า
วีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ่ม 5,500 บาท  
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2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,900 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิา่(กรุณาเช็คราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่ และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปปริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีปริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
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[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ  
 

**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 



 

  18 เที่ยวแบบฮ่องเต ้ไมล่งรา้น พกัหรูโรงแรม 5ดาว 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                    [GQ1PEK-

TG005] 

 

 

 

 

 
 
 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


