
 

ปกักิง่ ก ำแพงเสยีดฟ้ำ วงัตอ้งหำ้ม 5วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชนำ่ (CA) 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนกมุภำพนัธ ์– มถินุำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจหียงกวน - พระรำชวงักูก้ง - พระรำชวงัฤดูรอ้น 

หอฟ้ำเทยีนถำน -Beijing 3D Gallery 

ถนนโบรำณหนำนโหลวกูเ่ซยีง – ชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซยี 

พเิศษ !! เป็ดปักกิง่ + บุฟเฟตป้ิ์งยำ่งเจงกสิขำ่น 

 

 



 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ  

22.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนำมบนิสุวรรณภูม ิประตู 9 เคำนเ์ตอร ์U สายการบนิแอรไ์ชน่ำ โดยมี

เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

วนัทีส่อง ปักกิง่ (สนำมบนิปักกิง่แคปิตอลแอรพ์อรท์) – จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง 

– วดัลำมะยงเหอกง-กำยกรรมปักกิง่ 

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงปักกิง่  โดยเทีย่วบนิที ่CA980 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิปักกิง่แคปิตอลแอรพ์อรท์ กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่ง

ใหม่ เพือ่เปิดใหบ้รกิาร ตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  

55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบ

โดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขา้ถึงจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบให ้

แบ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิ

สกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตัวอาคาร 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว เมืองปักกิง่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชือ่ย่อว่า จงิ 

นครปักกิง่เป็นศูนยก์ารเมืองวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการ

ปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึง่มีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจาก

ปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 ปัจจุบันนี้ปักกิง่มี

ถนนที่สลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพยีงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงที่

ทันสมัย กลายเป็นเมอืงใหญ่ของโลก   

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ แบบติม่ซ ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียน

อันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออก

จรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทัง้สิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้ึง 

1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนอื

สุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียว์ีรชน



 

ใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ารปฏวัิติ

แห่งชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์ชาตจินีทางฝ่ังตะวันออก  นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมี

หอร าลกึท่านประธานเหมาและ หอประตูเจิง้หยางเหมนิ หรอื เฉียนเหมนิ 

น าท่านเดนิสู ่พระรำชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้น

และชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศห์มิงและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มชีือ่ในภาษาจนีว่า ‘กูก้ง’  หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีก

อีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’  เหตุที่เรียกพระราชวังตอ้งหา้ม

เนื่องมาจากชาวจีนถือคตใินการสรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ดังนั้นวัง

ของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเขา้ชม วดัลำมะ ยงเหอกง สถานที่มีความวจิติรและไดรั้บการบูรณะอย่างยอดเยี่ยม

ที่สุดในปักกิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1694 แต่เดมิเคยเป็นต าหนักที่ประทับของจักรพรรดหิย่งเจิน้ 

หรอืองคช์ายสีผู่เ้ป็นพระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลงแห่งราชวงศช์งิ ต่อมาตัง้แต่ชว่งกลาง

ศตวรรษที่ 18 เป็นตน้มา ที่นี่ไดก้ลายป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนกิายมหายาน และศลิปะ

แบบธเิบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กันว่าเป็นงาน

แกะสลักจากไมจ้ันทน์เพยีงชิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐานอยู่ภายในศาลาหมืน่สขุ ว่านฟู่ เกอ๋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม กำยกรรมปักกิง่ การแสดงโชวก์ายกรรมที่ตื่นเตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง 

กายกรรมปักกิง่เป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้หวาดเสยีวและตื่นเตน้ หลากหลายชุดการแสดง 

และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วง

สิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนทีส่งู เป็นตน้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภตัตำคำร  (เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิง่โตะ๊ละ 2 ตวั ) 

ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

 

 

 



 

วนัทีส่ำม ศูนยไ์ข่มุก – พระรำชวงัฤดูรอ้น – ศูนยผ์เีซยีะ – Beijing 3D Gallery -หอฟ้ำเทยีน

ถำน-ถนนหวงัฝู่จ ิง่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านไดเ้ลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดับจาก

ไขมุ่ก ครมีไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้ น าท่านชม พระราชวังฤดูรอ้น “อวีเ้หอหยวน” ตัง้อยู่ในเขต

ชานเมืองดา้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่

สวยงามมากแห่งหนึง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 290 เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนื้อที่

ทีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซว่ซาน” และทะเลสาบ “คุนหมงิหู” บน

เขาว่านโซ่วซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก พลับพลา และเก๋งจนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบ

ตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมภิาพ ที่เชงิเขามีระเบียงทางเดนิที่มรีะยะทางไกลถงึ 728เมตร ลัด

เลาะไปตามรมิทะเลสาบคุนหมงิ ในทะเลสาบคุนหมงิมเีกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โคง้

อันสวยงามเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อทุยานจัดไวไ้ดสั้ดส่วนงดงามตระการตา ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึ

เอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตเ์จงกสิขำ่น) 

น าท่านเขา้ชม ศูนยผ์ีเซียะ เครื่องรางน าโชคตามความเชื่อของชาวจีน คุณสมบัติหรือ

คุณประโยชน์ของเทพป่ีเซียะ หรือผีซิว่นั้น ในอดีตถือว่าเป็นความลับที่รูก้ันภายในของคน

ชัน้สูงของจีน ว่าเป็นเทพเรียกทรัพย ์และขับไล่สิง่อัปมงคลช่ัวรา้ย จากนั้นน าท่านสู่ Beijing 

3D Gallery เพือ่ชมพพิธิภัณฑท์ี่รวบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติ ิทีท่่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่

ในภาพจ าลองเหตุการณ์นัน้ๆ ได ้   

หมำยเหตุ :  กรณี Beijing 3D Gallery ประกำศปิด ไมใ่หเ้ขำ้ชม.. ทำงบรษิทัขอสงวน

สทิธิเ์ปลีย่นเป็น  เทีย่วพพิธิภณัฑหุ์น่ขึผ้ ึง้แทน ** 

น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้ำเทยีนถำน ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องกรุงปักกิง่ มีเนื้อที่ทัง้หมด 273 

เฮกตาร์ เป็นสถานซึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และ ราชวงศช์งิใชเ้ป็นที่บวงสรวงเทพยดา 

ในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระ



 

ราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตี้ยน 

ต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภตัตำคำร  

น าท่านสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากทีส่ดุของเมอืงหลวง

ปักกิง่รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนยก์ลางความบันเทงิมากมาย

ทีจ่ะสรา้งสสัีนใหก้ับผูท้ีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดนิแห่งนี้เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

  ทีพ่กั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

 

วนัทีส่ ี ่ ศูนยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ-ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน-ศูนยห์ยก-ผำ่นชมสนำมกฬีำ

รงันก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

น าท่านชม ศูนยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ ทีส่รรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ารอ้นลวกเป็นที่พิสูจน์

สรรพคุณมาแลว้หลายๆ เหตุการณ์ที่เกดิไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกายสามารถใชย้านี้ทา

ลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้ น าท่านเดนิทางสู่ ก ำแพงเมอืงจนีด่ำนจวหียงกวน เป็น

ก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสรา้งในสมัยพระเจา้จิ๋นซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก 

ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกราน

จากพวกมองโกล และพวกเตริ์กหลังจากนั้นยังมีการสรา้งก าแพงต่ออีกหลายครัง้ดว้ยกันแต่ 

ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จมี

ความยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง

ดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร   

จากนั้นแวะชม รำ้นหยก ที่มีคุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไร

หยก แหวนหยก หรือผีเซยีะสัตวม์งคลทีม่ีชือ่เสยีง น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกฬีา

โอลมิปิกรังนก สนามกฬีาโอลมิปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & 

de Meuron เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อื้ออ านวยต่อ

สิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจ้ัดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันโอลมิปิก 2008 มลีักษณะ

ภายนอกคลา้ยกับ “รังนก” ที่มีโครงตาขา่ยเหล็กเหมือนกิง่ไมเ้พดานและผนังอาคารทีท่ าดว้ย

วัสดุโปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดงดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ให ้

กลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน ้าแห่งชาตสิระว่ายน ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือ

จนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวั้สดุ

เทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใหดู้เหมือนน ้ าที่สุดและใช ้

เทคโนโลยีจากงานวจิัยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College ที่ท าใหก้ าแพงอาคารดู

เหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงส่ันสะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได ้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

 

วนัทีห่ำ้ ถนนโบรำณหนำนโหลวกูเ่ซยีง - ผลติภณัฑย์ำงพำรำ – ชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซยี – ปักกิง่

(สนำมบนิปักกิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์) – กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านสู่ ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซยีง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดนิที่มีขนาด

ใหญ่และดีงามทีสุ่ดในกรุงปักกิง่ค่า อยู่ทางทศิเหนือของพระราชวังตอ้งหา้ม ทัง้สองขา้งทาง

กว่า 800 เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย มทีัง้รา้นเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ขา้วของเครือ่งใชทุ้ก

อย่าง รา้นกาแฟ ผับ บาร์ รา้นอาหาร  จากนั้นน าท่านแวะชม ศูนยผ์ลติภัณฑย์างพารา เป็น

สนิคา้ของใชต้่างๆในบา้นที่ท ามาจากผลิตภัณฑ์ยางพารา ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ตาม

อัธยาศัย  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร   (เมนูพเิศษ  สุกีม้องโกล) 

น าท่านสู่ ตลำดรสัเซีย ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า 

เสือ้ผา้ รองเทา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย ตามอัธยาศัย 

  สมควรแกเ่วลาน าท่านสู ่สนำมบนิปักกิง่ แคปิตอล แอรพ์อรท์ 

19.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ CA979 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัรำคำ่บรกิำร 

วนัเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญ่
พกั 2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำยุไมเ่กนิ 

20 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทำ่นละ 

เด็กอำยุไมเ่กนิ 

20 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

รำคำทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

20-24 กมุภำพนัธ ์63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

06-10 มนีำคม 63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

13-17 มนีำคม 63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

20-24 มนีำคม 63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

10-14 เมษำยน 63 24,900.- 27,900.- 27,900.- 4,000.- 9,900.- 

11-15 เมษำยน 63 24,900.- 27,900.- 27,900.- 4,000.- 9,900.- 

23-27 เม.ย. 63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

30 เม.ย.- 04 พ.ค. 63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 7,900.- 

08-12 พฤษภำคม 63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 7,900.- 

14-18 พฤษภำคม 63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

21-25 พฤษภำคม 63 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 7,900.- 

12-16 มถิุนำยน 63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

19-23 มถิุนำยน 63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

25-29 มถิุนำยน 63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

รำคำเด็กทำรก(อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  

ทำ่นละ 5,900.- รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซี่ำจนี) 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่วซีำ่เดีย่ว ทำ่นละ 1,800 บำท 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 20 ปี บรบิูรณ์ นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัคดิคำ่บรกิำรเพิม่ ทำ่นละ 3,000 บำท 

อตัรำดงักลำ่วขอสงวนเฉพำะผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเทำ่น ัน้ 
กรณีถอืหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำตกิรุณำเช็ครำคำอกีคร ัง้ 

 

 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

• การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

• ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความ

ผดิพลาด ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• การช าระค่าบรกิาร 

➢ กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

➢ กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

• การยกเลกิและคนืค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

➢ แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

➢ แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

➢ แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

➢ ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้

รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่า

ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

➢ คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

➢ คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

➢ คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

✓ ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

✓ ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

✓ ค่ารถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล

เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

✓ รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 

 

 



 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× กระเป๋าเดนิทาง 

× ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ท่านละ 1,800 บาท 

× กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน 

1 สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

× ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซัก

รดีฯลฯ 

× ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

× ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

× ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

หมำยเหตุ 

❖ บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, อบัุตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เหตุสดุวสัิย อืน่ๆ เป็นตน้ 

❖ หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่

รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

❖ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

❖ ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

❖ กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

❖ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

❖ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 



 

ส ำหรบัผูท้ีม่คีวำมประสงคต์อ้งกำรขอยืน่วซี่ำเดีย่ว 

เอกสำรในกำรยืน่วซี่ำจนีส ำหรบัผูท้ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วค่าบรกิารดังนี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,800 บาท  

- ยืน่ด่วน 2 วันท าการ 2,925 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเท่านัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

− กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็ก

ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

− กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาตทิี่

ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูต

ตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซ่า เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทุก

วัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท

ทัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบ

ล่วงหนา้  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การ

ท าวซีา่ท่านจะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่าง

เดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

− ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น 



 

− หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

− กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจนี

ดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 5,500 บาท  

• หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซา่ และตราเขา้-

ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเท่านัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา 

• ใบอนุญาตการท างาน  

• หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

• สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

• กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้น

ทีแ่ปล 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเล่น หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซี่ำดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซี่ำดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,125 บำท 

  

 



 

[ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน 

สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได]้ 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้** 

ประกำศ เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษี

น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือ่คู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
.................................................................................................................... ..................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ........... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................... ................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................... ................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................... ................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.......... ........   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


