พิชิตกําแพงเมืองจี น สิงมหัศจรรย์ของโลกทียิงใหญ่อลังการ ด่านจวียงกวน
ชมจตุรสั เทียนอันเหมิน จัตุรสั แห่ งประวัติศาสตร์ทีใหญ่ทีสุดในโลก
พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกูก้ ง มหาราชวังแห่งราชวงศ์หมิงและชิง
หอสักการะฟ้ าเทียนถาน หอไหว้ฟ้าดินจักรพรรดิเอกลักษณ์ของเมืองจี น
ชมโชว์กายกรรมปั กกิง สุดยอดกายกรรมอันน่าทึงชือดังก้องโลก
ชมเมืองถวนเฉิง สักการะพระพุทธรูปหยกขาว ตําหนักเฉิงกวงเตียน
นังสามล้อโบราณ ท่องย่านวัฒนธรรม ชมเขตบ้านเมืองเก่าแก่ “หูถง”
อิสระช้อปปิ ง ณ “ซิ วสุ่ยเจี ย” หรือ “ตลาดรัสเซีย” สวรรค์ของเหล่านักช้อป
อิสระช้อปปิ งจุใจ ณ ถนนหวังฝูจิง ถนนคนเดินชือดังใจกลางเมืองปั กกิง
พระราชวังฤดู รอ้ น “อีเหอหยวน” อุทยานหลวงทีงดงามทีสุดของเมืองจี น
พิเศษ! เมนู เป็ ดปั กกิง และ สุกีมองโกล

โดยสายการบินหรู THAI AIRWAYS (TG)

การันตีพกั โรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมืองปั กกิง
ทําเลงาม ใจกลางแหล่งช้อปปิ ง CHINA WORLD MALL

BEIJING 5 L HOTEL

กําหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
เด็ก 1 ท่านพัก เด็ก 1 ท่านพักกับ
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง) (ไม่เสริมเตียง)

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทียวบิน

ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน

8–12 มกราคม 2563

ขาไป TG674 (23.40-05.20)
ขากลับ TG615 (17.05-21.20)

28,900

10,000

27,900

26,900

19-23 กุมภาพันธ์ 2563

ขาไป TG674 (23.40-05.20)
ขากลับ TG615 (17.05-21.20)

28,900

10,000

27,900

26,900

4-8 มีนาคม 2563

ขาไป TG674 (23.40-05.20)
ขากลับ TG615 (17.05-21.20)

28,900

10,000

27,900

26,900

18-22 มีนาคม 2563

ขาไป TG674 (23.40-05.20)
ขากลับ TG615 (17.05-21.20)

28,900

10,000

27,900

26,900

25-29 มีนาคม 2563

ขาไป TG674 (23.40-05.20)
ขากลับ TG615 (17.05-21.20)

28,900

10,000

27,900

26,900

พักเดียว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ปักกิง

20.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน 4 ประตู 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) พบเจ้ าหน้ าทีจากทางบริษัทและหัวหน้ าทัวร์คอยต้ อนรับและ
อํานวยความสะดวกแก่ทา่ นในด้ านตัวเครืองบินและสัมภาระในการเดินทาง
นําทุกท่านลัดฟ้ าสู่เมืองปักกิง โดยเทียวบินที TG674 / บริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง

23.40 น.

วันทีสอง

ปั กกิง – จัตุรสั เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – หอสักการะฟ้ าเทียนถาน –
โชว์กายกรรมปั กกิง

05.20 น.
เช้า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิง (Beijing Capital International Airport) นําท่านผ่านพิธีการ
ตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้ าเมือง ปักกิง เป็ นเมืองหลวงของประเทศจีน และสามารถดึงดูดนักท่องเทียว
ได้ กว่าหลายล้ านคนต่อปี เพราะมีเสน่ห์และกลินอายของศิลปะวัฒนธรรมกระจายอยู่ทุกทีทัวเมืองนันเอง
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)
หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ จัตุรสั เทียนอันเหมิน (Tian An Men or Gate of Heavenly Peace) จัตุรัสทีใหญ่
ทีสุดในโลก ตังอยู่ใจกลางกรุงปั กกิง โดยมีพืนทีทังสิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ คนได้ ถึง 1 ล้ านคน
จัตุรัสแห่งนีถูกสร้ างขึนในปี ค.ศ. 1417 สมัยราชวงศ์หมิง มีชือเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปี ค.ศ. 1651
สมัยจักรพรรดิซ่นุ จือแห่งราชวงศ์ชิง ได้ มีการบูรณะและเปลียนชือเป็ น “เทียนอันเหมิน” มาจนถึงปั จจุ บัน จัตุรัส
เทียนอันเหมินล้ อมรอบด้ ว ยสถาปั ตยกรรมทีมีความสําคัญ อันได้ แก่ หอประตูเทียนอันเหมิ นทีตังอยู่ทางทิศ
เหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุ สาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส
มหาศาลาประชาคมด้ า นทิศ ตะวั น ตกของจั ตุ รั ส ตลอดจนพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารปฏิวั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวัติศาสตร์ ชาติจีนทางฝังตะวันออก นอกจากนีทางด้ านทิศใต้ ยังมีหอรําลึกประธานเหมา และหอประตูเจิง
หยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

จากนันนําท่านเดินต่อไปยัง พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกูก้ ง (THE FORBIDDEN CITY) ตังอยู่
ด้ านหลังพลับพลาเทียนอันเหมิน เป็ นทีประทับของกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงและชิง รวมทังสิน 24 พระองค์ แต่
เดิมสถานทีนี เคยเป็ นทีตังของพระราชวั งหลวงในสมัย ราชวงศ์ หยวน ต่ อมาเมื อราชวงศ์ หยวนล่ ม สลายลง
ราชวงศ์หมิงสถาปนาขึนมาแทนโดยจักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) ทรงย้ ายเมืองหลวงจากปักกิงไปตังทีหนานจิง
และมีด ํา ริ ใ ห้ ทาํ การรื อถอนพระราชวั งออกด้ ว ย แต่ ต่อมาในรั ชสมัย จักรพรรดิหย่งเล่ อ (พระราชโอรสของ
จักรพรรดิหงอู)่ ก็ได้ ย้ายเมืองหลวงกลับมาตังทีปักกิงดังเดิม และทรงมีรับสังให้ ก่อสร้ างพระราชวังใหม่ขึนในปี
ค.ศ. 1406 โดยใช้ เวลาสร้ างนานกว่า 14 ปี ใช้ แรงงานมากกว่าหนึงล้ านคน และใช้ ช่างฝี มือกว่าหนึงแสนคน อีก
ทังนําวัสดุในการก่อสร้ างชันดีมาจากทัวสารทิศของจีน จนกลายมาเป็ นพระราชวังต้ องห้ ามอันยิงใหญ่แห่งนีใน
ทีสุด มีแผนผังเป็ นรูปสีเหลียมผืนผ้ า ยาวจากเหนือจรดใต้ 961 เมตร กว้ าง 753 เมตร มีกาํ แพงวังล้ อมรอบ
ยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูนาล้
ํ อมรอบ กว้ าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกําแพง
วังอยู่ 4 มุม มีพืนทีทังหมด 724,250 ตารางเมตร และมีตาํ หนักน้ อยใหญ่ ถึง 9,999 ห้ อง มีการบูรณะ
ซ่อมแซมไปหลายครั ง แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบทีสุด ใหญ่ทสุี ด และรักษาไว้ ได้ ดีทีสุด
รวมทังมีประวัติทยาวนานที
ี
สุดในโลกอีกด้ วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

คํา

หลังจากนัน นําท่านเดินทางสู่ หอสักการะฟ้ าเทียนถาน (TEMPLE OF HEAVEN) สร้ างขึนเป็ นครั งแรก
ในช่ว งปี 1420 ซึ งตรงกับ สมัยราชวงศ์หมิง โดยมีวัต ถุประสงค์ในการก่อสร้ างขึนเพื อเป็ นศาสนสถานให้
จักรพรรดิมาทําพิธีการบวงสรวงฟ้ าดินให้ ฝนฟ้ าตกต้ องตามฤดูกาล ผลผลิตอุดมสมบู รณ์ ซึงนอกจากจะเป็ น
การสร้ างขวัญกํา ลังใจให้ ป ระชาชนแล้ ว ยังเป็ นการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีของชนชาติ จีนโบราณอีกด้ วย
ด้ วยเหตุนีจึงทําให้ หอสักการะฟ้ าเทียนถานได้ รับการดูแลรักษารวมถึงซ่อมแซมตลอดสมัยราชวงศ์หมิงเรือยมา
จนถึงสมัยราชวงศ์ชิงอันเป็ นราชวงศ์ถัดมาทีรับธรรมเนียมนีไว้ เช่นกัน บทบาทในฐานะสถานทีประกอบพิธีของ
หอสักการะฟ้ าเทียนถานคงอยู่มาจนถึงช่วงปี 1918 ซึงหลังการเปลียนแปลงทางด้ านการเมืองและการปกครอง
ครังใหญ่ หอสักการะฟ้ าเทียนถานจึงได้ กลายเป็ นสวนสาธารณะทีต้ อนรับประชาชนและนักท่องเทียวให้ เดินทาง
มาชมความงามของสถานทีแห่งนี และในทีสุดก็ได้ รับการยกย่องจาก UNESCO ให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1998
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (3) (พิเศษ...เมนู อาหารสไตล์กวางตุง้ )

หลังจากนัน นําท่านชมโชว์กายกรรมสุดหวาดเสียวชือดังก้ องโลก กายกรรมปั กกิง (Beijing Acrobats) เป็ น
การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์ความยืดหยุ่นของร่างกาย โดยจะมีการแสดงหลากหลายชุด แต่
ละชุดการแสดงจะโชว์ความสามารถแตกต่างกันไปในหลายๆด้ าน อาทิเช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็ นต้ น
แต่โชว์ทจัี ดเป็ นไฮไลท์ทสุี ด คือ การขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคันวนอยู่ในพืนทีจํากัดนันเอง
จากนัน นําท่านเดินทางสู่ทีพักสุดสบาย โรงแรมระดับ 4 ดาว ทํ าเลงามใจกลางเมืองปั กกิง เขตเมืองชัน
เดียวกับจั ตุรสั เที ยนอันเหมิ นและพระราชวังต้อ งห้าม ล้อมรอบด้ว ยแหล่ งช้อ ปปิ ง “CHINA WORLD
MALL” พร้อมมอบอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ปักกิงพักที :: 5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004
Tel: (+86) 10 6505 2227

วันทีสาม

ตําหนักเฉิงกวงเตียน – ร้านบัวหิมะ – นังสามล้อชมเมืองหูถง – ตลาดรัสเซีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4)
หลังจากนัน นําท่านเดินทางสู่ ถวนเฉิง หรือ เมืองแห่งความกลมเกลียว เพือมุ่งหน้ าสู่ ตําหนักเฉิงกวงเตียน ซึง
เป็ นสมบัติอันลําค่าของชาติ ถวนเฉิงตังอยู่ทางด้ านใต้ ของสวนสาธารณะเป๋ ยไห่กงหยวน แต่เดิมมีชือว่า ตําหนัก
เทียนเตียน ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้ มีการบูรณะปรับปรุงและเปลียนชือใหม่เป็ น ตําหนักเฉิงกวงเตียน ด้ าน
ในเป็ นทีประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาว แต่เดิมองค์พระสร้ างขึนโดยการแกะสลักหยกสีขาวทังก้ อน จึงมี
ความประณีตละเอียดอ่อน และเงางาม แต่ภายหลังสงครามองค์พระได้ รับความเสียหายในส่วนแขนด้ านขวา จึง
ได้ มีการบูรณะซ่ อมแซมแล้ วนํามาประดิษฐานให้ ผ้ ูคนได้ เข้ ามากราบไหว้ ณ ตําหนักแห่งนี แล้ วนําท่านเดินทาง
ไปเลือกซื อสินค้ าประเภทยาแก้ นาร้
ํ อนลวกเป่ าฟู่ หลิงหรือ บัวหิ มะ สมุนไพรทีถือเป็ นยาสามัญประจําบ้ านทีมี
ชือเสียงของจีนมาอย่างช้ านาน มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ , แผลนําร้ อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้ , คัน,
แผลสด, ผืน, เป็ นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอักเสบ, กลาก, เกลือน ตลอดจนโรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
หลังจากนั น นําท่านเดินทางสู่ย่า นเมืองเก่า หูถง ซึ งมีความหมายว่า ย่านชุมชน ตังอยู่บริเวณรอบทะเลสาบ
สือซาไห่ โดยนําท่าน นังสามล้อโบราณชมเมืองหูถง สัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าสุดคลาสสิคและกลินอาย
ของวัฒนธรรมทียังคงความเป็ นเอกลักษณ์ ทีแห่งนีเต็มไปด้ วยตรอกซอกซอยทีมีผ้ ูคนหลากหลายชนชันอาศัยอยู่
อาคารบ้ านเรือนแต่ละหลังเป็ นบ้ านชันเดียวเรียงติดๆกัน สร้ างด้ วยกระเบืองแบบโบราณ ทียังคงลักษณะดังเดิม
เช่ นในอดีต ทังยังมีเสน่ห์ ความเป็ นมิตรของคนในชุ มชนทีถึงแม้ จะมีค วามแตกต่างด้ านชนชันแต่ กอ็ าศัยอยู่
ร่วมกันอย่า งปรองดอง และยังคอยต้ อนรับนักท่องเทียวด้ วยมิตรไมตรี ทําให้ การนังสามล้ อเทียวชมย่ านนีมี
เสน่ห์ชวนให้ หลงไหลและเพลิดเพลิน ในปั จจุ บันหลังจากทีสาธารณรั ฐประชาชนจีนเปิ ดประเทศ หู ถงก็ได้ รับ
ความนิยมมากขึนและกลายเป็ นแหล่งท่องเทียว ทีมีร้านอาหาร ร้ านค้ าศิลปะพืนบ้ าน รวมถึงร้ านคาเฟ่ เก๋ๆให้ นัง
จิบเครืองดืมชืนชมวิถีชีวิตของคนในย่านนีอีกด้ วย

จากนัน นําท่านเดินทางต่อไปยัง “ซิ วสุ่ยเจี ย” หรือ “ตลาดรัสเซี ย” เรียกได้ ว่าเป็ นสวรรค์ของเหล่านักช้ อปปิ ง
เพราะมีสินค้ า ให้ เลื อกหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นสินค้ าของแท้ แ บรนด์จีนหรือสินค้ า เลีย นแบบแบรนด์ดัง ทัง
กระเป๋ า รองเท้า เสือผ้ า หมวก นาฬิกา แบรนด์เนมต่างๆ เช่น GUCCI, PRADA, D&G รวมถึงรองเท้ าแบรนด์
ดังอย่าง NIKE, ADIDAS และแบรนด์ชันนําอืนๆ อีกมากมาย ไปจนถึงสินค้ าทีมีกลินอายวัฒนธรรมจีน อาทิ
ชุดชงชา หน้ ากากอุปรากรจีน ภาพวาดพู่กัน ตลอดจนถึงเครืองประดับ มุก ผ้ าไหม และร้ านขายยาจีน
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (6) (พิเศษ...เมนู เป็ ดปักกิง)
จากนัน นําท่านเดินทางกลับสู่ทพัี ก พร้ อมมอบอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ปักกิงพักที :: 5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004
Tel: (+86) 10 6505 2227

วันทีสี

ร้านหยก – กําแพงเมืองจี นด่านจวียงกวน – สนามกีฬารังนก – ถนนคนเดินหวังฝูจิง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (7)
หลังจากนัน นําท่านเดินทางไปเยียมชม “ร้านหยก” พบกับงานดีไซน์หยกทีประณีต งดงาม และเป็ นทีขึนชือ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก เป็ นต้ น จากนันนําท่านเดินทาง
ต่อไปยัง กําแพงเมืองจี นด่านจวียงกวน กําแพงเมืองจีนหรือกําแพงหมืนลีเป็ นกําแพงทีมีป้อมคันเป็ นช่ วง ๆ
ของจีนสมัยโบราณสร้ างขึนในสมัยพระเจ้ าจินซีฮ่องเต้ เป็ นครังแรก กําแพงส่วนใหญ่ทปรากฏในปั
ี
จจุ บันสร้ างขึน
ในสมัยราชวงศ์หมิง ทังนีเพื อป้ องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลั งจากนันยังมีการสร้ าง
กําแพงต่ออีกหลายครังด้ วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ ร่อนจากมองโกเลียและแมนจู เรียสามารถบุกฝ่ ากําแพงเมือง
จีนได้ สาํ เร็จ กําแพงเมืองจีนนับเป็ นหนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึงเชือกันว่าหากมองเมืองจีนจาก
อวกาศจะสามารถมองเห็นกําแพงเมืองจี นได้ และยังเป็ นกําแพงทียาวทีสุดในโลก โดยในปี 2012 สํานักงาน
มรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ได้ แถลงการณ์ว่า ความยาวรวมทังหมดของกําแพงหมืนลีคือ 21,196 กิโลเมตร
ทอดยาวผ่านทังทะเลทราย ทุง่ หญ้ า และ ภูเขาจากฝังตะวันออกไปยังฝังตะวันตกของจีน มีอายุประมาณ 2,700
ปี ทําให้ มีหลายส่วนของกําแพงเมืองจี นทีได้ พังทลายหายสายสูญไปแล้ ว กําแพงเมืองจีนด่านจวียงกวนแห่งนี
ถือเป็ นด่านทีใกล้ ตัวเมืองปักกิงทีสุด ทังยังเป็ นด่านทีไม่ค่อยชันมากจึงสามารถเดินขึนลงได้ อย่างสะดวก นกจาก
นีท่านยังสามารถแวะชมวัดเก่าแก่ให้ ทา่ นได้ แวะชมอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) (พิเศษ...เมนู สุกมี องโกล)

กลางวัน

จากนันนําท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้ านหน้ า สนามกีฬาโอลิมปิ กรังนก ผลงานการออกแบบของสถาปนิก
ชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron โดยเดินตามรอยสนามกีฬาชือดังของโลก “โคลอสเซียม” มี
จุดประสงค์เพือให้ เอือต่อสิงแวดล้ อม ภายในสนามสามารถจุได้ กว่า 91,000 ทีนัง ใช้ จัดพิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขัน
โอลิมปิ ก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ ายกับ “รังนก” ทีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิงไม้ เพดานและผนังอาคาร
ทําด้ วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ ายกับพระราชวังต้ องห้ ามของจีน ซึงให้ กลินอาย
งดงามแบบตะวันออก แล้ วผ่านชมสระว่ายนําแห่งชาติทสร้
ี างขึนแบบเหนือจินตนาการคล้ าย “ก้ อนนําสีเหลียม
ขนาดใหญ่” ซึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วัสดุเทฟลอนทาเป็ นโครงร่ าง เน้ นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
เพือให้ ดูเหมือนนําทีสุดและใช้ เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิ สิกส์จาก Dublin’s Trinity College ทีทําให้
กําแพงอาคารดูเหมือนฟองนําทีเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้ านทานแรงสันสะเทือนจากแผ่นดินไหว

แล้ วนําท่านเดินทางสู่แหล่งช้ อปปิ งยอดนิยม ถนนคนเดินหวังฝู จิง (Wangfujing Shopping Street) ได้ ชือว่ า
เป็ นแหล่งช้ อปปิ งทีน่าตืนตาตืนใจคู่กับเมืองปักกิงมาช้ านาน ตังอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังต้ องห้ ามและ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในปัจจุบันถนนหวังฝูจิงได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นถนนการค้ าสําคัญของเมืองปั กกิง แต่ยังคง
รูปแบบและกลินอายของบรรยากาศและวัฒนธรรมดังเดิมเอาไว้ ซึงนอกจากจะเป็ นแหล่งช้ อปปิ งยอดนิยมและ
เป็ นศูนย์รวมของร้ านค้ าแบรนด์แนมและสินค้ าแฟชันแล้ ว ยังมีสงที
ิ ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเทียวให้ เข้ าไป
สัมผัสและทดลอง นั นก็คือ ถนนอาหารแปลก ซึ งเป็ นตรอกเล็กๆทีเต็มไปด้ วยสารพั ด ของแปลก อาทิเ ช่ น
ปลาดาว ม้ านํา ตะขาบ แมงป่ อง ตัวเป็ นๆเอามาทอดให้ เหลืองกรอบ รวมถึงร้ านขายอาหารอืนๆอีกมากมาย
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (9)
จากนัน นําท่านเดินทางกลับสู่ทพัี ก พร้ อมมอบอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ปักกิงพักที :: 5L HOTEL Address: No.1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China 100004
Tel: (+86) 10 6505 2227

วันทีห้า

พระราชวังฤดู รอ้ น – ร้านผีเซียะ – ปักกิง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (10)
หลังจากนั นนํา ท่า นเดิน ทางสู่ พระราชวังฤดู รอ้ น หรื อ พระราชวังอี เหอหยวน พระราชวังแห่ งนี เป็ นวั งกึง
อุทยานทีสวยงามมาก มีพืนทีโดยประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วยเนินเขาสูงประมาณ 60 เมตร มี
พระตําหนักตังอยู่บนเนินเขาและริมทะเลสาบคุนหมิง มีเนือทีโดยประมาณ 2.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ น 3 ส่วน
4 ของพื นทีทังหมด ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆเกาะหนึง มีสะพาน 17 โค้ งอันสวยงามเชือมติดกับฝัง
ทะเลสาบแห่ ง นี เกิ ด จากการใช้ แ รงงานคนขุ ด ดิ น ขึ นไปถมเป็ นเนิ น เขา ไว้ ส ํา หรั บ สร้ า งเป็ นพระตํา หนั ก
พระราชวังแห่งนีสร้ างขึนประมาณ 800 ปี มาแล้ วในสมัยราชวงศ์จิน พระจักรพรรดิเฉียงหรงแห่งราชวงศ์ชิงทรง
ให้ ชือว่า อุทยาน "ชิงอีหยวน" เมือ ค.ศ. 1860 อุทยานแห่งนีถูกทหารพันธมิตร อังกฤษ - ฝรังเศสเผาทําลาย
ต่อมาเมือ ค.ศ. 1888 พระนางซูสไี ด้ สร้ างอุทยานนีขึนใหม่และเปลียนชือเป็ น "อีเหอหยวน" แปลว่ าอุทยานเพือ
พลานามัยอัน ผสมกลมกลื นกัน ได้ ด้ ว ยดี ต่ อมาได้ ถูก กองทหารพั น ธมิ ต รเผาทํา ลายอี ก ครั งในปี ค.ศ.1900
หลังจากนันราว 3 ปี จึงมีการบูรณะขึนอีกครังในปี ค.ศ.1908 และเมือปี ค.ศ.1911 ปี ทีการปฏิวัติซินไฮ่ ล้ มล้ าง
ราชสํานักแมนจู อุบัติขึน “สวนแห่งราชสํานักอีเหอหยวน” ก็ได้ ปิดฉากลง ตามการล่ มสลายของราชวงศ์ชิง และ
ได้ รับการประกาศเป็ นสวนสาธารณะในปี ค.ศ. 1924 โดยอนุญาตให้ ประชาชนทัวไปสามารถเข้ ามาเทียวชมได้
อุทยานนีมีชือเลืองลือไปทัวโลก ก็ด้วยมี ทิวทัศน์สวยงาม พระราชวังฤดูร้อนได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ภายใต้ ชือ “พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักกิง” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครัง
ที 22 เมือปี พ.ศ. 2541 ทีเมืองเกียวโต ประเทศญีปุ่ น จากนันนําท่านเดินไปเยียมชมและเลือกซือสินค้ าที ร้าน
ผีเซียะ ซึงเป็ นเครืองรางด้ านโชคลาภตามความเชือของชาวจีนมาแต่โบราณ
***สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิง***
ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เทียวบินที TG615 / บริการอาหารร้อนและ
เครืองดืมบนเครือง
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน 2 โดยสวัสดิภาพ

17.05 น.
21.20 น.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม
ทังนีถือเป็ นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าวีซ่าจี นแบบเดียว
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับพร้ อมคณะชันทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้ องซือตัวเดียวทังนีขึนอยู่กับเงือนไขของสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินไทย – ปักกิง
 ค่านําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 ค่าทีพักตามระบุในรายการพักห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามทีระบุอยู่ในรายการ
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทียวทีระบุตามรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ทีระบุอยู่ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํ ากัดทีมีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด
(สายการบินไทย แอร์เวย์ จํากัดนําหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครือง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จาํ กัดจํานวนชิน
ถือขึนเครืองได้ ท่านละ 1 ชิน และนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าภาษีนามั
ํ น, ค่าภาษีสนามบินในกรณีทสายการบิ
ี
นเรียกเก็บเพิมก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือจากรายการ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
 ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าแจ้ งเข้ า-ออก คนต่างด้ าวหรือเอกสารอืนๆ ทีพึงใช้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
(บวกราคาเพิมในกรณีทท่ี านต้ องการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้ างร้ าน องค์กร ฯลฯ)
 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถินและคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน (ยกเว้ นเฉพาะเด็กทารก)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)

เอกสารทีต้องใช้
 รูปถ่ายหน้าตรง **พืนหลังสีขาว** ขนาด 2 นิว ท่านละ 2 รูป (ย้ อนหลังไม่เกิน 180 วัน)
 พาสปอร์ตไทยเล่มจริงทีมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
(หนัง สื อ เดิ นทางต้อ งไม่ มีร อยขี ดเขี ยน เปี ยกนํา หรื อ ประทับตราสัญ ลักษณ์อื นใด นอกเหนือ จากที ทางราชการ
กําหนดลงในหนังสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ทนั ที)

เงือนไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั
กกรณี
***กรุป๊ ทีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ กรุป๊ เหมาส่วนตัว และกรุป๊ ทีแจ้งปิ ดกรุป๊ ไปแล้ว***

***ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจํ า และ/หรือ ค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน***

กรณีคณะออกเดินทางได้
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 20 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้ าทัวร์)
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้ าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถินรอรับทีสนามบิน)
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 1-9 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงือนไขการให้บริการ
 สํารองทีนังพร้ อมชําระค่ ามัดจําท่า นละ 10,000 บาท หากยังไม่ชาํ ระค่ ามัด จํา บริ ษัทฯ จะถือว่ าการจองของท่านไม่
สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิสําหรับผู้ทวางมั
ี ดจําก่อน **ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน**
 กรุ๊ปจอยหน้ าร้ านจํานวนผู้เดินทางขันตํา ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลือนการเดินทาง
ในกรณีทผูี ้ เดินทาง (บุคคลทีมีอายุตังแต่ 12 ปี ขึนไป) ไม่ครบ 10 ท่าน
 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ ร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพือการ
ท่องเทียวเท่านัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้ )
 กรณี ทสํี า นั กงานตรวจคนเข้ าเมืองทังทีประเทศไทยและต่า งประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีท่า นถูก ปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีสํา นัก งานตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีกรม
แรงงานทังจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมือ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายให้ กับตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
การเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีสงของสู
ิ
ญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเทียวเอง หรือในกรณีทกระเป๋
ี
าเกิดสูญหายหรือชํารุดอันเนืองมาจากสายการบิน
 ตัวเครืองบินเป็ นตัวราคาพิเศษ กรณีทท่ี านไม่เดินทางพร้ อมคณะ จะไม่สามารถนํามาเลือนวันเดินทาง หรือคืนเงิน และไม่
สามารถเปลียนชือได้
 เมือท่านตกลงชํา ระค่า บริการทัวร์ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีทังหมดแล้ ว
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
100% ในทุกกรณี
 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ หรือช่วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ทีต้ องการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ
กรุ๊ปทีแจ้ งปิ ดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวั ร์จะไม่มีการคืนมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั
กกรณี

หมายเหตุ
รายละเอียดด้ านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความจําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง

โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนีการขอสงวนสิทธิดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือนไขให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ จนเป็ นทีพอใจแล้ วจึงชําระค่ามัดจํา เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็ นผูน้ าํ พาในการเดินทางครังนีค่ะ
เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจี น
เอกสารในการทําวีซ่าจี นสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ
ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 33 x 44 มม. 2 ใบ มีพนื หลังสีขาวเท่านันตามกฎใหม่สถานทูตจีน อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ
เท่านัน และต้ องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและห้ามถ่ายรูปเอง ชุดสุภาพ**
ท่านทีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ : รูปถ่ายห้ามใส่ เสือแขนกุด เสือทีโชว์ตงแต่
ั ไหล่ลงมา ( เสือซีทรู, เสือลูกไม้ ฯลฯ) ชุดหน่วยงานราชการ (เช่ น
ชุดข้าราชการ, นักบิน, ทนาย ฯลฯ ) และ ชุดครุย **กรณีเรืองรูปถ่าย รบกวนใช้ตวั ทีแจ้งอัพเดทจากทางสถานทูต **
4. กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี
- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สําเนาสมรส
- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาสมรส, สําเนาบัตรประชาชน ของพ่ อและ
แม่, สําเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่อและแม่
- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน ของพ่ อและแม่, สําเนาทะเบียน
บ้ าน ของพ่ อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพัน ธ์ว่า เกียวข้ องกับผู้ เดินทางอย่ างไร ต้ องมี
ลายเซ็นต์ของพ่ อและแม่ ออกโดยทีว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขตเท่านัน
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลียนชือ หรือ เปลียนนามสกุล (ถ้ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 5 ปี ขอสูติบตั ร (ใบเกิด) ตัวจริง
5. ข้ อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยู่ปัจจุบัน ทีอยู่ททํี างาน ญาติทติี ดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ทีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) รบกวนกรอกเป็ นภาษาอังกฤษนะคะ
หมายเหตุ : ในกรณีทีทํางาน หรือ ศึกษาอยู่ทีเดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการทํางาน หรือ รับรองสถานศึ กษา เป็ น
ภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็ นต์ และ ประทับตรา ค่ะ ถ้าในเอกสารระบุว่าไปดู งาน หรือไป ธุ รกิจ ต้องมีหนังสือเชิญ
จากทางเมืองจี น เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็ นต์ และ ประทับตรา ด้วยนะคะ
6. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 10 วันทํา
การ
7. โปรดทํ าความเข้าใจว่ าสถานทู ตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
** วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึนอยู่กบั ดุจพินจิ ของสถานฑูตเป็ นผูพ้ จิ ารณาทังหมด
** การขอวีซ่าเข้าประเทศจี น สถานทูตจี นอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึ งขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจี น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-5888

เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน และเป็ นความจริง เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.) NAME.................................................................................................................................................
SURNAME...............................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื อคู่สมรส.....................................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ..................................
ทีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์บ้าน..................................
ชื อสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................................................
ตําแหน่ งงาน..............................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )….............................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .........................โทร................................

(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถูี กต้องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่าน ** กรณี RETIRED หรื อ HOUSE WIFE รบกวนใส่ ชื อ ทีอยู่ และ เบอร์ โทร ทีทํางานเก่ า แนบมาให้ ด้วยนะคะ )
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที................ เดือน.............................ปี ........................... ถึง วันที.......................เดือน...........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ.................................................
เมือวันที................ เดือน.............................ปี ........................... ถึง วันที.......................เดือน...........................ปี .....................
รายชื อบุคคลในครอบครั วของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร.......................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร.......................................................
เดินทางไปประเทศจีนทีเมือง.....................................................................................................................................................
ระหว่ างวันที...............................................................................................................................................................................
สายการบิน เทียวบินขาไป..................................................................เทียวบินขากลับ...............................................................
พักโรงแรม..................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์
ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-5888

