
                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

พิชิตกําแพงเมืองจีน สิงมหศัจรรยข์องโลกทียงิใหญ่อลงัการ ด่านจวียงกวน  

ชมจตุรสัเทียนอนัเหมิน จัตุรสัแห่งประวติัศาสตรที์ใหญ่ทีสุดในโลก 

พระราชวงัตอ้งหา้ม หรือ พระราชวงักูก้ง มหาราชวงัแห่งราชวงศห์มิงและชิง 

หอสกัการะฟ้าเทียนถาน หอไหวฟ้้าดินจักรพรรดิเอกลกัษณข์องเมืองจีน  

ชมโชวก์ายกรรมปักกิง สุดยอดกายกรรมอนัน่าทึงชือดงักอ้งโลก 

ชมเมืองถวนเฉิง สกัการะพระพุทธรูปหยกขาว ตําหนกัเฉิงกวงเตียน 

นงัสามลอ้โบราณ ท่องย่านวฒันธรรม ชมเขตบา้นเมืองเก่าแก่ “หูถง” 

อิสระชอ้ปปิง ณ “ซิวสุ่ยเจีย” หรือ “ตลาดรสัเซีย” สวรรคข์องเหล่านกัชอ้ป 

อิสระชอ้ปปิงจุใจ ณ ถนนหวงัฝูจิง ถนนคนเดินชือดงัใจกลางเมืองปักกิง 

พระราชวงัฤดูรอ้น “อีเหอหยวน” อุทยานหลวงทีงดงามทีสุดของเมอืงจีน 

พิเศษ! เมนูเป็ดปักกิง และ สุกีมองโกล 
 

โดยสายการบนิหรู THAI AIRWAYS (TG) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การนัตีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาว ใจกลางเมืองปักกิง 

ทําเลงาม ใจกลางแหล่งชอ้ปปิง CHINA WORLD MALL 

BEIJING 5 L HOTEL 



                 

 
 

 

 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ          

  

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเดียว 

เดก็ 1 ท่านพัก

กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตยีง) 

8–12 มกราคม 2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900  10,000 27,900 26,900 

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900  10,000 27,900 26,900 

4-8  มีนาคม  2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900 10,000 27,900 26,900 

18-22 มีนาคม 2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900 10,000 27,900 26,900 

25-29 มีนาคม 2563 
ขาไป   TG674 (23.40-05.20) 

ขากลบั TG615 (17.05-21.20) 
28,900 10,000 27,900 26,900 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ปักกงิ 

                                                       

 

 

 

 

 
 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั 4  ประตู 2  แถว D  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) พบเจ้าหน้าทจีากทางบริษัทและหัวหน้าทวัร์คอยต้อนรับและ

อาํนวยความสะดวกแก่ทา่นในด้านตวัเครืองบินและสัมภาระในการเดินทาง 

23.40 น. นาํทุกท่านลัดฟ้าสู่เมืองปักกงิ โดยเทียวบนิที TG674 / บริการอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง 

 

วนัทีสอง   ปักกงิ – จัตุรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – หอสกัการะฟ้าเทียนถาน –  

  โชวก์ายกรรมปักกงิ 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิง (Beijing Capital International Airport) นาํท่านผ่านพิธีการ

ตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง ปักกงิ เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน และสามารถดึงดูดนักท่องเทยีว

ได้กว่าหลายล้านคนต่อปี เพราะมีเสน่ห์และกลินอายของศิลปะวัฒนธรรมกระจายอยู่ทุกททีวัเมืองนันเอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

  หลังจากนันนาํท่านเดินทางสู่ จัตุรสัเทียนอนัเหมิน (Tian An Men or Gate of Heavenly Peace) จัตุรัสทใีหญ่

ทีสุดในโลก ตังอยู่ใจกลางกรุงปักกิง โดยมีพืนททีังสิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุคนได้ถึง 1 ล้านคน 

จัตุรัสแห่งนีถูกสร้างขึนในปีค.ศ. 1417 สมัยราชวงศ์หมิง มีชือเดิมว่า “เฉิงเทยีนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651  

สมัยจักรพรรดิซุ่นจือแห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการบูรณะและเปลียนชือเป็น “เทยีนอันเหมิน” มาจนถึงปัจจุบัน จัตุรัส

เทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมทีมีความสาํคัญ อันได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินทีตังอยู่ทางทิศ

เหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส 

มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุ รัส ตลอดจนพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝังตะวันออก นอกจากนีทางด้านทิศใต้ยังมีหอรําลึกประธานเหมา และหอประตูเจิง

หยางเหมิน หรือเฉียนเหมนิ 

 

 

 

 

 

 

 จากนันนาํท่านเดินต่อไปยัง พระราชวงัตอ้งหา้ม หรือ พระราชวงักูก้ง (THE FORBIDDEN CITY) ตังอยู่

ด้านหลังพลับพลาเทยีนอนัเหมิน เป็นทปีระทับของกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงและชิง รวมทงัสิน 24 พระองค์ แต่

เดิมสถานทีนีเคยเป็นทีตังของพระราชวังหลวงในสมัยราชวงศ์หยวน ต่อมาเมือราชวงศ์หยวนล่มสลายลง 

ราชวงศ์หมิงสถาปนาขึนมาแทนโดยจักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) ทรงย้ายเมืองหลวงจากปักกงิไปตังทหีนานจิง 

และมีดําริให้ทาํการรือถอนพระราชวังออกด้วย แต่ต่อมาในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ (พระราชโอรสของ

จักรพรรดิหงอู่) กไ็ด้ย้ายเมืองหลวงกลับมาตังทปัีกกิงดังเดิม และทรงมีรับสงัให้ก่อสร้างพระราชวังใหม่ขึนในปี 

ค.ศ. 1406 โดยใช้เวลาสร้างนานกว่า 14 ปี ใช้แรงงานมากกว่าหนึงล้านคน และใช้ช่างฝีมือกว่าหนึงแสนคน อีก

ทงันาํวัสดุในการก่อสร้างชันดีมาจากทวัสารทิศของจีน จนกลายมาเป็นพระราชวังต้องห้ามอันยิงใหญ่แห่งนีใน

ทสีุด มีแผนผังเป็นรูปสเีหลียมผืนผ้า ยาวจากเหนือจรดใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกาํแพงวังล้อมรอบ 

ยาว 3 กโิลเมตร สงู 10 เมตร มีคูนาํล้อมรอบ กว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทศิ มีป้อมหอคอยกาํแพง

วังอยู่ 4 มุม มีพืนททีังหมด 724,250 ตารางเมตร และมีตาํหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง มีการบูรณะ

ซ่อมแซมไปหลายครัง แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบทีสุด ใหญ่ทสีุด และรักษาไว้ได้ดีทีสุด 

รวมทงัมีประวัติทยีาวนานทสีดุในโลกอกีด้วย 



                 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หลังจากนัน นาํท่านเดินทางสู่ หอสกัการะฟ้าเทียนถาน (TEMPLE OF HEAVEN) สร้างขึนเป็นครังแรก

ในช่วงปี 1420 ซึงตรงกับสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างขึนเพือเป็นศาสนสถานให้

จักรพรรดิมาทาํพิธีการบวงสรวงฟ้าดินให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ผลผลิตอุดมสมบูรณ์  ซึงนอกจากจะเป็น

การสร้างขวัญกาํลังใจให้ประชาชนแล้ว ยังเป็นการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีของชนชาติจีนโบราณอีกด้วย 

ด้วยเหตุนีจึงทาํให้หอสักการะฟ้าเทยีนถานได้รับการดูแลรักษารวมถึงซ่อมแซมตลอดสมัยราชวงศ์หมิงเรือยมา

จนถึงสมัยราชวงศ์ชิงอันเป็นราชวงศ์ถัดมาทรัีบธรรมเนียมนีไว้เช่นกัน บทบาทในฐานะสถานทปีระกอบพิธีของ

หอสกัการะฟ้าเทยีนถานคงอยู่มาจนถึงช่วงปี 1918 ซึงหลังการเปลียนแปลงทางด้านการเมืองและการปกครอง

ครังใหญ่ หอสกัการะฟ้าเทยีนถานจึงได้กลายเป็นสวนสาธารณะทต้ีอนรับประชาชนและนักท่องเทยีวให้เดินทาง

มาชมความงามของสถานทแีห่งนี และในทสีดุกไ็ด้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (3) (พเิศษ...เมนูอาหารสไตลก์วางตุง้) 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

หลังจากนัน นาํท่านชมโชว์กายกรรมสุดหวาดเสียวชือดังก้องโลก กายกรรมปักกิง (Beijing Acrobats) เป็น

การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์ความยืดหยุ่นของร่างกาย โดยจะมีการแสดงหลากหลายชุด แต่

ละชุดการแสดงจะโชว์ความสามารถแตกต่างกันไปในหลายๆด้าน อาทเิช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น 

แต่โชว์ทจัีดเป็นไฮไลทท์สีดุ คือ การขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคันวนอยู่ในพืนทจีาํกัดนันเอง 

 จากนนั นําท่านเดินทางสู่ทีพกัสุดสบาย โรงแรมระดบั 4 ดาว ทําเลงามใจกลางเมืองปักกิง เขตเมืองชนั

เดียวกบัจัตุรสัเทียนอันเหมินและพระราชวงัตอ้งหา้ม ลอ้มรอบดว้ยแหล่งชอ้ปปิง “CHINA WORLD 

MALL” พรอ้มมอบอิสระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ปักกงิพกัที ::  5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004 

 Tel: (+86) 10 6505 2227 

 

 



                 

 
วนัทีสาม     ตําหนกัเฉิงกวงเตียน – รา้นบวัหิมะ – นงัสามลอ้ชมเมืองหูถง – ตลาดรสัเซีย 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (4) 

 หลังจากนัน นาํทา่นเดินทางสู่ ถวนเฉิง หรือ เมืองแห่งความกลมเกลียว เพือมุ่งหน้าสู่ ตําหนกัเฉิงกวงเตียน ซึง

เป็นสมบัติอันลาํค่าของชาติ ถวนเฉิงตังอยู่ทางด้านใต้ของสวนสาธารณะเป๋ยไห่กงหยวน แต่เดิมมีชือว่า ตาํหนัก

เทยีนเตียน ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้มีการบูรณะปรับปรุงและเปลียนชือใหม่เป็น ตาํหนักเฉิงกวงเตียน ด้าน

ในเป็นทีประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาว แต่เดิมองค์พระสร้างขึนโดยการแกะสลักหยกสีขาวทงัก้อน จึงมี

ความประณีตละเอียดอ่อน และเงางาม แต่ภายหลังสงครามองค์พระได้รับความเสียหายในส่วนแขนด้านขวา จึง

ได้มีการบูรณะซ่อมแซมแล้วนาํมาประดิษฐานให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ ณ ตาํหนักแห่งนี แล้วนาํท่านเดินทาง

ไปเลือกซือสินค้าประเภทยาแก้นาํร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ บวัหิมะ สมุนไพรทีถือเป็นยาสามัญประจําบ้านทีมี

ชือเสียงของจีนมาอย่างช้านาน มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้, แผลนาํร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, 

แผลสด, ผนื, เป็นหนอง, สวิอกัเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอักเสบ, กลาก, เกลือน ตลอดจนโรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 หลังจากนัน นําท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า หูถง ซึงมีความหมายว่า ย่านชุมชน ตังอยู่บริเวณรอบทะเลสาบ

สือซาไห่ โดยนําท่าน นงัสามลอ้โบราณชมเมืองหูถง สัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าสุดคลาสสิคและกลินอาย

ของวัฒนธรรมทยัีงคงความเป็นเอกลักษณ์ ทแีห่งนีเตม็ไปด้วยตรอกซอกซอยทมีผู้ีคนหลากหลายชนชันอาศัยอยู่ 

อาคารบ้านเรือนแต่ละหลังเป็นบ้านชันเดียวเรียงติดๆกัน สร้างด้วยกระเบืองแบบโบราณ ทยัีงคงลักษณะดังเดิม

เช่นในอดีต ทังยังมีเสน่ห์ความเป็นมิตรของคนในชุมชนทีถึงแม้จะมีความแตกต่างด้านชนชันแต่กอ็าศัยอยู่

ร่วมกันอย่างปรองดอง และยังคอยต้อนรับนักท่องเทียวด้วยมิตรไมตรี ทาํให้การนังสามล้อเทียวชมย่านนีมี

เสน่ห์ชวนให้หลงไหลและเพลิดเพลิน ในปัจจุบันหลังจากทีสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศ หูถงกไ็ด้รับ

ความนิยมมากขึนและกลายเป็นแหล่งทอ่งเทยีว ทมีีร้านอาหาร ร้านค้าศิลปะพืนบ้าน รวมถึงร้านคาเฟ่เก๋ๆให้นัง

จิบเครืองดืมชืนชมวิถีชีวิตของคนในย่านนีอีกด้วย 

 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

จากนัน นาํท่านเดินทางต่อไปยัง “ซิวสุ่ยเจีย” หรือ “ตลาดรสัเซีย” เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของเหล่านักช้อปปิง 

เพราะมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าของแท้แบรนด์จีนหรือสินค้าเลียนแบบแบรนด์ดัง ทัง

กระเป๋า รองเท้า เสอืผ้า หมวก นาฬิกา แบรนด์เนมต่างๆ เช่น GUCCI, PRADA, D&G รวมถึงรองเท้าแบรนด์

ดังอย่าง NIKE, ADIDAS และแบรนด์ชันนาํอืนๆ อีกมากมาย ไปจนถึงสินค้าทมีีกลินอายวัฒนธรรมจีน อาท ิ

ชุดชงชา หน้ากากอุปรากรจีน ภาพวาดพู่กัน ตลอดจนถึงเครืองประดับ มุก ผ้าไหม และร้านขายยาจีน 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (6) (พเิศษ...เมนูเป็ดปักกงิ) 

 จากนัน นาํทา่นเดินทางกลับสู่ทพัีก พร้อมมอบอสิระทา่นพักผ่อนตามอธัยาศัย 

ปักกงิพกัที ::  5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004 

 Tel: (+86) 10 6505 2227 

วนัทีสี  รา้นหยก – กําแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – สนามกีฬารงันก – ถนนคนเดินหวงัฝูจิง 

 

 

 

 

 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (7) 

 หลังจากนัน นาํท่านเดินทางไปเยียมชม “รา้นหยก” พบกับงานดีไซน์หยกทปีระณีต งดงาม และเป็นทขีึนชือ

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนหลากหลายรูปแบบ อาทเิช่น กาํไลหยก แหวนหยก เป็นต้น จากนันนาํท่านเดินทาง

ต่อไปยัง กําแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน กาํแพงเมืองจีนหรือกาํแพงหมืนลีเป็นกาํแพงทีมีป้อมคันเป็นช่วง ๆ

ของจีนสมัยโบราณสร้างขนึในสมัยพระเจ้าจินซีฮ่องเต้เป็นครังแรก กาํแพงส่วนใหญ่ทปีรากฏในปัจจุบันสร้ างขึน

ในสมัยราชวงศ์หมิง ทังนีเพือป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนันยังมีการสร้าง

กาํแพงต่ออีกหลายครังด้วยกนัแต่ภายหลังกม็ีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากาํแพงเมือง

จีนได้สาํเรจ็ กาํแพงเมืองจีนนับเป็นหนึงในเจด็สงิมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึงเชือกันว่าหากมองเมืองจีนจาก

อวกาศจะสามารถมองเห็นกาํแพงเมืองจีนได้ และยังเป็นกาํแพงทียาวทสีุดในโลก โดยในปี 2012 สาํนักงาน

มรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ได้แถลงการณ์ว่า ความยาวรวมทงัหมดของกาํแพงหมืนลีคือ 21,196 กิโลเมตร 

ทอดยาวผ่านทงัทะเลทราย ทุง่หญ้า และ ภเูขาจากฝังตะวันออกไปยังฝังตะวันตกของจีน มีอายุประมาณ 2,700 

ปี ทาํให้มีหลายส่วนของกาํแพงเมืองจีนทไีด้พังทลายหายสายสูญไปแล้ว กาํแพงเมืองจีนด่านจวียงกวนแห่งนี 

ถือเป็นด่านทใีกล้ตัวเมืองปักกิงทสีดุ ทงัยังเป็นด่านทไีม่ค่อยชันมากจึงสามารถเดินขึนลงได้อย่างสะดวก นกจาก

นีท่านยังสามารถแวะชมวัดเก่าแก่ให้ทา่นได้แวะชมอีกด้วย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) (พเิศษ...เมนูสุกมีองโกล) 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 จากนันนาํทา่น ผ่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า สนามกีฬาโอลิมปิกรงันก ผลงานการออกแบบของสถาปนิก

ชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron โดยเดินตามรอยสนามกีฬาชือดังของโลก “โคลอสเซียม” มี

จุดประสงค์เพือให้เอือต่อสงิแวดล้อม ภายในสนามสามารถจุได้กว่า 91,000 ทนีัง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน

โอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก” ทมีีโครงตาข่ายเหลก็เหมือนกิงไม้ เพดานและผนังอาคาร

ทาํด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึงให้กลินอาย

งดงามแบบตะวันออก แล้วผ่านชมสระว่ายนาํแห่งชาติทสีร้างขึนแบบเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนนาํสเีหลียม

ขนาดใหญ่” ซึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทาเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทติย์

เพือให้ดูเหมือนนาํทีสุดและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ทีทาํให้

กาํแพงอาคารดูเหมือนฟองนาํทเีคลือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสนัสะเทอืนจากแผ่นดินไหว 

 

 

 

 

 

 
 

  

แล้วนาํท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิงยอดนิยม ถนนคนเดินหวงัฝูจิง (Wangfujing Shopping Street) ได้ชือว่า

เป็นแหล่งช้อปปิงทน่ีาตืนตาตืนใจคู่กับเมืองปักกงิมาช้านาน ตงัอยู่ทางทศิตะวันออกของพระราชวังต้องห้ามและ

จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน ในปัจจุบันถนนหวังฝูจิงได้รับการพัฒนาให้เป็นถนนการค้าสาํคัญของเมืองปักกิง แต่ยังคง

รูปแบบและกลนิอายของบรรยากาศและวัฒนธรรมดังเดิมเอาไว้  ซึงนอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิงยอดนิยมและ

เป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์แนมและสินค้าแฟชันแล้ว ยังมีสงิทดีึงดูดความสนใจจากนักท่องเทยีวให้เข้าไป

สัมผัสและทดลอง นันกค็ือ ถนนอาหารแปลก ซึงเป็นตรอกเล็กๆทีเต็มไปด้วยสารพัดของแปลก อาทิเช่น 

ปลาดาว ม้านาํ ตะขาบ แมงป่อง ตัวเป็นๆเอามาทอดให้เหลืองกรอบ รวมถึงร้านขายอาหารอืนๆอกีมากมาย 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (9) 

 จากนัน นาํทา่นเดินทางกลับสู่ทพัีก พร้อมมอบอสิระทา่นพักผ่อนตามอธัยาศัย 

ปักกงิพกัที ::  5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004 

 Tel: (+86) 10 6505 2227 

 

 

 

 



                 

 
วนัทีหา้    พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นผีเซียะ – ปักกงิ – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (10) 

 หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ พระราชวงัอีเหอหยวน พระราชวังแห่งนีเป็นวังกึง

อุทยานทสีวยงามมาก มีพืนทโีดยประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเนินเขาสูงประมาณ 60 เมตร มี

พระตาํหนักตังอยู่บนเนินเขาและริมทะเลสาบคุนหมิง มีเนือทโีดยประมาณ 2.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3 ส่วน 

4 ของพืนทีทังหมด ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเลก็ๆเกาะหนึง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชือมติดกับฝัง 

ทะเลสาบแห่งนี เกิดจากการใช้แรงงานคนขุดดินขึนไปถมเป็นเนินเขา ไว้สําหรับสร้างเป็นพระตําหนัก 

พระราชวังแห่งนีสร้างขึนประมาณ 800 ปีมาแล้วในสมัยราชวงศ์จิน  พระจักรพรรดิเฉียงหรงแห่งราชวงศ์ชิงทรง

ให้ชือว่า อุทยาน "ชิงอีหยวน" เมือ ค.ศ. 1860 อุทยานแห่งนีถูกทหารพันธมิตร อังกฤษ - ฝรังเศสเผาทาํลาย 

ต่อมาเมือ ค.ศ. 1888 พระนางซูสไีด้สร้างอุทยานนีขนึใหม่และเปลียนชือเป็น "อีเหอหยวน" แปลว่าอุทยานเพือ

พลานามัยอันผสมกลมกลืนกันได้ด้วยดี ต่อมาได้ถูกกองทหารพันธมิตรเผาทาํลายอีกครังในปีค.ศ.1900 

หลังจากนันราว 3 ปี จึงมีการบูรณะขึนอีกครังในปีค.ศ.1908 และเมือปีค.ศ.1911 ปีทกีารปฏวัิติซินไฮ่ ล้มล้าง

ราชสาํนักแมนจูอุบัติขึน “สวนแห่งราชสาํนักอีเหอหยวน” กไ็ด้ปิดฉากลง ตามการล่มสลายของราชวงศ์ชิง และ

ได้รับการประกาศเป็นสวนสาธารณะในปี ค.ศ. 1924 โดยอนุญาตให้ประชาชนทวัไปสามารถเข้ามาเทยีวชมได้ 

อุทยานนีมีชือเลืองลือไปทวัโลก กด้็วยมีทิวทัศน์สวยงาม พระราชวังฤดูร้อนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก

ภายใต้ชือ “พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักกงิ” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครัง

ท ี22 เมอืปี พ.ศ. 2541 ทเีมืองเกียวโต ประเทศญีปุ่น จากนันนาํท่านเดินไปเยียมชมและเลือกซือสินค้าท ีรา้น

ผเีซียะ ซึงเป็นเครืองรางด้านโชคลาภตามความเชือของชาวจีนมาแต่โบราณ 

***สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกงิ*** 

17.05 น. ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เทยีวบินท ีTG615 / บริการอาหารรอ้นและ 

  เครืองดมืบนเครือง 

21.20 น.       เดินทางกลบัถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 2 โดยสวสัดิภาพ 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

ทงันีถือเป็นเอกสิทธขิองผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 

 

 

 

 

 

 



                 

 
อตัราค่าบริการนรีวม  
 

 ค่าวีซ่าจีนแบบเดยีว 

 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับพร้อมคณะชันทศันาจรตามรายการ  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้องซือตัวเดียวทงันีขนึอยู่กับเงอืนไขของสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย – ปักกงิ 

 ค่านาํหนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทา่น 

 ค่าทพัีกตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรือเทียบเทา่ 

 ค่าอาหารตามทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานทอ่งเทยีวทรีะบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทต่ีาง ๆ ทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทงันยี่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการนไีม่รวม   
  

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกินกว่าสายการบินกาํหนด  

      (สายการบินไทย แอร์เวย์ จาํกัดนาํหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครือง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จาํกัดจาํนวนชิน 

 ถือขึนเครืองได้ท่านละ 1 ชิน และนาํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมต่อทา่น) 

 ค่าภาษีนาํมัน, ค่าภาษีสนามบินในกรณีทสีายการบินเรียกเกบ็เพิมก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออก คนต่างด้าวหรือเอกสารอนืๆ ทพึีงใช้  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%  

    (บวกราคาเพิมในกรณีทที่านต้องการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถินและคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริป เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน (ยกเว้นเฉพาะเดก็ทารก) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสนินาํใจของทุกทา่น (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 

เอกสารทีตอ้งใช ้
 

 รูปถ่ายหนา้ตรง **พนืหลงัสีขาว** ขนาด 2 นิว ท่านละ 2 รูป (ย้อนหลังไม่เกนิ 180 วัน) 

 พาสปอร์ตไทยเล่มจริงทมีอีายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  

(หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกนํา หรือประทบัตราสัญลกัษณอื์นใด นอกเหนือจากทีทางราชการ

กําหนดลงในหนงัสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที) 
 

เงอืนไขการยกเลิก    
 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธใินการคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณี 
 

 

***กรุป๊ทีเดินทางช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยาวอืนๆ กรุป๊เหมาส่วนตวั และกรุป๊ทีแจ้งปิดกรุป๊ไปแลว้*** 



                 

 
***ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิมดัจํา และ/หรือ ค่าทวัรท์งัหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน*** 

 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้
   

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 20 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์)  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีไกด์ท้องถินรอรับทสีนามบิน)  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 1-9  ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

เงอืนไขการใหบ้ริการ 
 

 สาํรองทนีังพร้อมชาํระค่ามัดจาํท่านละ  10,000 บาท  หากยังไม่ชาํระค่ามัดจาํ บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่านไม่

สมบูรณ์ และขอสงวนสทิธสิาํหรับผู้ทวีางมัดจาํก่อน  **สว่นทเีหลือชาํระก่อนการเดินทาง 15 วัน** 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจาํนวนผู้เดินทางขันตาํ ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการยกเลิกหรือเลือนการเดินทาง

ในกรณีทผู้ีเดินทาง (บุคคลทมีีอายุตังแต่ 12 ปีขึนไป) ไม่ครบ 10 ท่าน 

 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสาํคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพือการ

ท่องเทยีวเทา่นัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสอืเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

 กรณีทสีาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองทังทีประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีสาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทงัจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกิดกรณีสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสญูหายหรือชาํรุดอันเนืองมาจากสายการบิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทที่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเลือนวันเดินทาง หรือคืนเงิน และไม่

สามารถเปลียนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชาํระค่าบริการทัวร์ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเงอืนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีทงัหมดแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 100% ในทุกกรณี 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ หรือช่วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ทต้ีองการันตีมัดจาํกับ

สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปทแีจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวัร์จะไม่มีการคืนมัดจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
 

 รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจาํเป็น  หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง 



                 

 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทงันีการขอสงวนสทิธดิังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคาํนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ความปลอดภัยของทา่นผู้มีเกยีรติ  ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 
 
 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงอืนไขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนเป็นทพีอใจแล้วจึงชาํระค่ามัดจาํ เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้าํพาในการเดินทางครงันีค่ะ 
 

 
 

เอกสารทีใชป้ระกอบการยนืขอวีซ่าประเทศจีน 
 

เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรบัหนงัสือเดินทางประเทศไทย 

1. หนังสอืเดินทางทมีีอายุการใช้งานไม่ตาํกว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชํารุดใดๆ 

ทงัสิน ถา้เกิดการชํารุด  เจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 33 x 44 มม. 2 ใบ มีพนืหลงัสีขาวเท่านนัตามกฎใหม่สถานทูตจีน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ

เท่านัน และต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและหา้มถ่ายรูปเอง  ชุดสุภาพ** 

ท่านทีประสงคใ์ชรู้ปถา่ยขา้ราชการในการยนืวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรบัรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

หมายเหตุ : รูปถ่ายหา้มใส่ เสือแขนกุด เสือทีโชวต์งัแต่ไหล่ลงมา ( เสือซีทรู, เสือลูกไม ้ฯลฯ) ชุดหน่วยงานราชการ (เช่น 

ชุดขา้ราชการ, นกับนิ, ทนาย ฯลฯ )  และ ชุดครุย  **กรณีเรืองรูปถ่าย รบกวนใชต้วัทีแจง้อพัเดทจากทางสถานทูต ** 

4. กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี  

- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอสาํเนาสูติบัตร(ใบเกดิ), สาํเนาสมรส 

- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อหรือแม่ ขอสาํเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ,สาํเนาสมรส, สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อและ

แม่, สาํเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ 

- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มญาติ ขอสาํเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สาํเนาทะเบียน

บ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกียวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี

ลายเซน็ต์ของพ่อและแม่ ออกโดยทว่ีาการอาํเภอหรือสาํนักงานเขตเทา่นัน  

- สําเนาบตัรประชาชน 

- สําเนาทะเบยีนบา้น    

- ใบเปลียนชือ หรือ เปลยีนนามสกุล (ถา้มี) 

- ในกรณีเด็กอายุตาํกว่า 5 ปี ขอสูติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 

5. ข้อมูลจริงเกยีวกบัสถานทศีึกษา สถานททีาํงาน ตาํแหน่งงาน ทอียู่ปัจจุบัน ทอียู่ททีาํงาน ญาติทตีิดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทบ้์าน ททีาํงาน และของญาติ  โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบั

การออกวีซ่า   เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภาษาองักฤษนะคะ 

หมายเหตุ : ในกรณีทีทํางาน หรือ ศึกษาอยู่ทีเดียวกนั รบกวนขอหนงัสือรบัรองการทํางาน หรือ รบัรองสถานศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา ค่ะ ถา้ในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ตอ้งมีหนงัสือเชิญ

จากทางเมืองจีน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา ดว้ยนะคะ 

6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 10 วันทาํ

การ 

7.  โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน

ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครงับริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   



                 

 

หมายเหตุ 

** วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึนอยู่กบัดุจพนิจิของสถานฑูตเป็นผูพ้จิารณาทงัหมด 

** การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยืนวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพมิเติม  อาจทําใหท่้านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีน ี (โปรดทําตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์02-207-5888 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 
เอกสารทใีช้ประกอบการยืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทงัหมดให้ครบถ้วน และเป็นความจริง เพอืประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

SURNAME............................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส..................................................................................................................... 

ทอียู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)....................................................................................................................    

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

...................................รหสัไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ.................................. 

ทอียู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................  

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

................................................................................. รหสัไปรษณย์ี .......................โทรศัพท์บ้าน.................................. 

ชือสถานททีํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)..................................................................................................... 

ตําแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................. 

ทอียู่สถานทีทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)…............................................................................................. 

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

.............................................................................................................รหสัไปรษณีย์ .........................โทร................................ 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถูีกต้องทสีามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน  ** กรณ ีRETIRED หรือ HOUSE WIFE รบกวนใส่ ชือ ทอียู่ และ เบอร์โทร ททีํางานเก่า แนบมาให้ด้วยนะคะ ) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เมือวนัท.ี............... เดือน.............................ปี...........................  ถึง วนัท.ี......................เดือน...........................ปี..................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุประเทศ................................................. 

เมือวนัท.ี............... เดือน.............................ปี...........................  ถึง วนัท.ี......................เดือน...........................ปี..................... 

รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร....................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร....................................................... 

เดินทางไปประเทศจีนทีเมือง..................................................................................................................................................... 

ระหว่างวนัท.ี.............................................................................................................................................................................. 

สายการบิน เทยีวบินขาไป..................................................................เทยีวบินขากลบั............................................................... 

พักโรงแรม.................................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทังนีเพือประโยชน์

ของตวัท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทนีี  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-5888 


