ปั กกิง่ FUNNY SKI SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน
เดินทาง ธันวาคม 2562 –กุมภาพันธ์ 2563
กาแพงเมืองจีน | SKI SNOW WORLD | หอฟ้าเทียนถาน | หอคอยโอลิมปิ กทาวเวอร์
ซานหลี่ถนุ | ถนนโบราณเฉียนเหมิน | เป็ ดปั กกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว | บุฟเฟ่ ต์เจงกิสข่าน

ราคาเริ่มต้นเพียง

17,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ปั กกิ่ง(สนามบินปั กกิ่ง แคปิ ตอลแอร์พอร์ท) (TG674:23.40 – 05.30 น.)
ปั กกิ่ง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ ง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – กายกรรมปั กกิ่ง
พระราชวังฤดูรอ้ น – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์ไข่มกุ -ช้อปปิ ง้ ซานหลี่ถนุ
ศูนย์หยก – กาแพงเมืองจี นด่านจี หยงกวน – ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ) – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ถ่ายรู ปหอคอยโอ
ลิมปิ คทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึน้ )
วันที่ 5. วัดลามะ – ศูนย์ผีซี๊ยะ – ตลาดหงเฉียว – ปั กกิ่ง (สนามบิน ปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20
– 21.15 น.)
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วันที่ 1
21.00 น.
23.50 น.

วันที2่
05.30 น.

เช้า

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปั กกิ่ง(สนามบินปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์
พอร์ท) (TG674:23.40 – 05.30 น.)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ปั กกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนเฉียนเหมิน –
กายกรรมปั กกิ่ง
เดิน ทางถึ ง สนามบิน ปั ก กิ่ง แคปิ ตอลแอร์พอร์ท สนามบิน นี ไ้ ด้เปิ ดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อ เปิ ดให้บริก าร ต้อนรับกี ฬา
โอลิมปิ ก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่ กว่าแพนตากอนข
อง สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผูโ้ ดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็ น
2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสูท่ ิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรม
ใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตัวอาคาร หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปั กกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปั จจุบนั ปั กกิ่งเป็ นเขตการปกครองพิเศษแบบมหา
นคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปั กกิ่งได้รบั การจัดตัง้ เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปั กกิ่งได้พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ว อย่างเหลือเชื่ อ มีการเปลี่ยนแปลง
จากหน้ามือ เป็ น หลังมือ ปั จจุบันนี ป้ ั กกิ่ งมี ถนนที่ สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพี ยงแต่ร ักษาสภาพเมือ งโบราณ และยัง แสดงถึ ง
สภาพเมืองที่ทนั สมัย กลายเป็ นเมืองใหญ่ของโลก
่ ซา ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเช้า แบบติม
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็ นจัตรุ สั ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก จัตรุ สั เที ยนอันเหมิน ตัง้ อยู่ใจกลางกรุ งปั กกิ่ง
ความยาวตัง้ แต่ทิ ศเหนื อจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิ ศตะวันออกจรดทิ ศตะวันตก 500 เมตร พืน้ ที่ ทงั้ สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร
สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปั จจุบนั จัตรุ สั เที ยนอันเหมินนับเป็ นจัตรุ สั ใจกลางเมืองที่ ใหญ่ ที่สดุ ในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีความสาคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตงั้ อยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตรุ สั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรุ สั อนุสาวรียว์ ีรชนใจกลางจัตรุ สั มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตรุ สั ตลอดจน
พิพธิ ภัณฑ์การปฏิวตั แิ ห่งชาติและพิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่ งตะวันออก นอกจากนี ท้ างด้านทิศใต้ยังมี หอราลึก
ท่านประธานเหมาและหอประตูเจิง้ หยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

นาท่านชม พระราชวังกู้กง สร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็ นทัง้ บ้านและชีวติ ของจักรพรรดิในราชวงศ์ห
มิงและชิงรวมทัง้ สิน้ 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจี นว่า ‘กูก้ ง’ หมายถึง
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พระราชวัง เดิม มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ างหนึ่ ง ว่า ‘จื่ อ จิ น้ เฉิ ง ’ ซึ่ ง แปลว่า ‘พระราชวัง ต้อ งห้าม’ เหตุที่ เรี ย กพระราชวัง ต้อ งห้าม
เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนัน้ วังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็ น ‘ที่
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงลา้ เข้าไปได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ถนนเฉียนเหมิน (Qianmen Street) เป็ นถนนสายวัฒนธรรมซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั กันดีในกลุม่ นักท่องเที่ ยวที่ มาเยื อนกรุ ง
ปั กกิ่ง ถนนสายนีต้ งั้ อยู่ ณ ใจกลางกรุงปั กกิ่ง ใกล้กับจตุรสั เที ยนอันเหมิน มีประวัติความเป็ นมากกว่า 600 ปี มีซุม้ ประตูไม้
ห้าช่องขนาดใหญ่ศลิ ปะสมัยราชวงศ์ชิง ตัง้ อยู่ดา้ นหน้า ถนนเฉียนเหมินเป็ นถนนเส้นตรงยาวที่ เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร
และช้อปปิ ง้ แบรนด์เนมมากมาย และ ไม่มีรถราให้ตอ้ งหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงาม และอี ก
หนึ่ งไฮไลท์สาหรับที่ นี่คือ ร้านกาแฟ STARBUCKS สไตล์จีน ที่ สวยที่ สดุ มี ลักษณะเป็ น ตึก 3 ชัน้ ทรงโบราณแบบจี นสมัย
ราชวงศ์ชิง หน้าต่างไม้กรอบสีแดงตัดกับผนังสีเขียว เสริมความสวยด้วยหลังคามุงกระเบือ้ งจี นโบราณตามลักษณะอาคาร
ดัง้ เดิมบนถนนสายประวัตศิ าสตร์นี ้ การตกแต่งภายในทัง้ 3 ชัน้ เป็ นแบบเคร่งขรึมอบอุ่นตามสไตล์สตาร์บคั ส์ ใช้สีดา สีนา้ ตาล
เป็ นหลัก เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้มีทงั้ เฟอร์นิเจอร์แบบจีน เช่น เก้าอีท้ รงหมวกขุนนางสีดา โต๊ะที่ มีรายละเอี ยดลวดลายจี น เคาร์
เตอร์ self service ก็ใช้เป็ นตูบ้ านเปิ ดแบบจีน แต่ก็ไม่ทงิ ้ ความสบายน่านั่งด้วยโซฟาหนังหนานุ่มสีดาในหลายจุดผสมผสานกัน
ไป ทาให้สาขานีเ้ ป็ นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งแวะมาเช็คอินสักครัง้ เมื่อมาถึงปั กกิ่ง

นาท่านชม กายกรรมปั กกิ่ ง การแสดงโชว์กายกรรมที่ ตื่น เต้น ระทึก ใจ พร้อ มแสง สี เสีย ง กายกรรมปั กกิ่ งเป็ น การแสดง
ผสมผสาน ทัง้ หวาดเสียวและตื่นเต้น หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน
เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงสิง่ ของ กายกรรมผาดโผนบนที่สงู เป็ นต้น
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ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

4

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู พเิ ศษ เป็ ดปั กกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว)
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

พระราชวั ง ฤดูร้อ น – ศูนย์ผลิตภั ณฑ์ยางพารา-หอฟ้ าเทียนถาน-ศูนย์
ไข่มุก-ช้อปปิ ้ งซานหลี่ถุน
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน ตัง้ อยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุ งปั กกิ่งห่างจาก
ตัวเมืองปั กกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูรอ้ นอวีเ้ หอหยวนเดิมเป็ นสวนฤดูรอ้ นและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน
ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้นางบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็ นลักษณะที่ เห็นในปั จจุบนั
ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตาหนักเลอโช่วถัง สถานที่ ประทับของพระนางฉื อซี ไทเฮา ตาหนักเริ่นโช่วเตีย้ น สถานที่ ว่า
ราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตาหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน
(ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตาหนักต่างๆ อีกมากมาย จากนัน้ นาท่านเข้า
ชมศูน ย์สิน ค้า ผลิตภั ณ ฑ์จากยางพารา เป็ น ในลักษณะสินค้าที่ แปรรู ป เช่น หมอน ที่ น อน และสิน ค้าเพื อ สุขภาพพร้อ ม
วิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หอฟ้ าเทียนถาน ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของกรุ งปั กกิ่ง มีเนื อ้ ที่ ทงั้ หมด 273 เฮกตาร์ เป็ นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ นั เพื่อให้การเก็บเกี่ ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตาหนักฉี เหนี ยนเตีย้ น ตาหนักหวง
ฉงอี่และลานหยวนชิว เป็ นต้น
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ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 4

น าท่ านแวะชม ศู น ย์ไ ข่ มุ ก ให้ท่ านได้ช มและเลื อ กซื ้อ ผลิต ภัณ ฑ์ที่ ท ามาจากไข่ มุก อาทิ เ ช่ น ครี ม ไข่ มุก ผงไข่ มุก และ
เครื่องประดับที่ใช้ไข่มกุ ในการตกแต่งให้สวยงาม เป็ นต้น
นาท่ านสู่ ย่า นซานหลี่ถุ น ตัง้ อยู่ในเขตเฉาหยาง ของเมือ งปั ก กิ่ ง เป็ น แหล่งช้อ ปปิ ้ง ขนาดใหญ่ ที่ มีทั้ง อาหาร เครื่อ งดื่ม
สุขภาพความงาม และแฟชั่น เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า แบรนด์เนมต่างๆ ที่ ทันสมัย รวมถึงยังมีสถานบันเทิง ผับ บาร์อีกด้วย
ซานหลี่ถนุ ถือว่าเป็ นย่านที่คกึ คักมากที่สดุ แห่งหนึ่งของปั กกิ่งที่นกั ท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่น ถ่ายรู ป ช้
อปปิ ง้ และนั่งชิลล์ๆร้านอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู พเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์เจงกิสข่าน)
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ศูนย์หยก – กาแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่า
้ )
เช่าอุปกรณ์ )-ศูนย์ยาบัวหิมะ – ถ่ายรู ปหอคอยโอลิมปิ คทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึน

เช้า

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่านแวะชม หยก ที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ กาไรหยก แหวนหยก หรือผีเซี ยะสัตว์มงคล
ที่มีชื่อเสียง นาท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็ นกาแพงที่ มีป้อมคั่นเป็ นช่วง ๆ ของจี นสมัยโบราณ สร้าง
ในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็ นครัง้ แรก กาแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์หมิง ทัง้ นี เ้ พื่อป้องกันการ
รุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก์ หลังจากนัน้ ยังมีการสร้างกาแพงต่ออีกหลายครัง้ ด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจาก
มองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ ากาแพงเมืองจี นได้สาเร็จ มีความยาวทัง้ หมดถึ ง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็ นหนึ่งใน
เจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกาแพงเมืองจี นได้กาแพงอาคาร
ดูเหมือนฟองนา้ ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูล่ านสกี SNOW WORLD ซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร สถานที่ จะทาให้ท่าน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าอุ ปกรณ์, ค่ าเครื่องเล่ น และค่ าครู ฝึกอุ ปกรณ์ต่างๆ) ให้ท่านได้
อิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย หมายเหตุ : กรณี ลานสกีประกาศปิ ดหรือ ยังไม่เปิ ดให้บริการ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการเป็ น เที่ยวพิพธิ ภัณฑ์ภาพ3มิติ แทน
จากนัน้ นาท่านเข้าฟั งบรรยาย ยาบัว
หิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ นา้ ร้อนลวก เป็ นที่พสิ จู น์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟ
ไหม้รา่ งกาย สามารถใช้ยานีท้ าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้
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นาท่านเดินทางกลับสูต่ วั เมืองปั กกิ่ง นาท่านแวะถ่ายรู ปด่านล่างหอคอยโอลิมปิ ก ทาวเวอร์( Olympic Tower) (ไม่รวมค่า
ขึน้ ) ซึ่งหอคอยโอลิมปิ กแห่งนี ้ เป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปั กกิ่ง สร้างขึน้ เพื่อต้อนรับ มหกรรมกีฬาโอลิมปิ ก ปี 2008 ที่จัดขึน้ ที่
กรุงปั กกิ่ง และได้ทาการเปิ ดให้เข้าชมในปี 2014 เป็ นหนึ่งในผลงานการออกแบบที่ ได้รบั รางวัลการออกแบบประจาชาติ ด้วย
ความสูงถึง 258 เมตร อิวระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน

6

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วัดลามะ –ศูนย์ผีซ๊ียะ- ตลาดหงเฉียว – ปั กกิ่ง (สนามบิน ปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์
พอร์ท) – กรุ งเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.))
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่านเข้าชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รบั การบูรณะอย่างยอดเยี่ ยมที่ สดุ ในปั กกิ่ง สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1694 แต่เดิมเคยเป็ นตาหนักที่ ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิน้ หรือองค์ชายสี่ผเู้ ป็ นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉี ยนหลงแห่ ง
ราชวงศ์ชิง ต่อมาตัง้ แต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็ นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะ
แบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็ นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิน้ เดียว
ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่ เก๋อ
นาท่านแวะศูนย์ผีเซี๊ยะ เครื่องรางของขลังตามความเชื่อเรื่องโชคลาภของชาวจีน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนู พเิ ศษ สุกม
ี้ องโกล)
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้ง สินค้าCOPY แบรนด์เนมยี่ หอ้ ดังในราคาย่อมเยาว์ ทั้งกระเป๋ า เสือ้ ผ้า
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17.20 น.
21.15 น.

รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์พอร์ท
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : ปั กกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20
ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดีย่ ว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

24,900.25,900.25,900.17,900.17,900.17,900.-

27,900.27,900.4,500.- 10,900.28,900.28,900.4,500.- 10,900.28,900.28,900.4,500.- 10,900.20,900.20,900.4,000.- 6,900.20,900.20,900.4,000.- 6,900.20,900.20,900.4,000.- 6,900.ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน)

วันที่ 27-31 ธ.ค. 62
วันที่28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
วันที่ 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
วันที่ 17-21 ม.ค.63
วันที่ 07-11 ก.พ.63
วันที่ 14-18 ก.พ.63

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ ว ท่านละ 1,800 บาท
**พีเรียด เดินทางตั้งแต่ 01ม.ค.63 เป็ นต้นไป ค่าวีซ่าเดีย่ วจากเดิม 1,650บาทปรับเป็ น 1,800 บาท**

ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเดินทางกลับคิดค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

7

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติดต่อ เจ้าหน้า ที่ของบริษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
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3.

4.

การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ
ค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]

7.
8

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
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8.

ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,800 บาท
กระเป๋ าเดิ นทางท่า นละ 1 ใบเท่า นั้น ในกรณี ท่ี น า้ หนักเกิ น กว่า ที่ สายการบิ น กาหนด 20
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนา้ หนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่า ใช้จ่า ยส่ว นตัว นอกเหนือ จากรายการ เช่น ค่า เครื่อ งดื่ม , ค่า อาหารที่ส่ งั เพิ่ม เอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่ ร ับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ท่ี เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรือ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง จนมี ก ารยกเลิก ล่า ช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษั ทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่จ ะจัดบริก ารทัว ร์อ่ื น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คืน เงิ นให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัว แทนของบริษัทฯ ไม่มี สิทธิ์ ในการให้คาสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
ปั กกิ่ง FUNNY

SKI SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินไทย

[GQ1PEK-TG004]

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่อ่ื น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ ก ารจัด หานีโ้ ดยไม่ แ จ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
10. ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้า หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อ น
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

สาหรับผู้ทม
ี่ ีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,925 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า -ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขาวเท่านัน้ **
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สาหรับผูท้ ่ถี ือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านัน้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริง, สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)
- กรณีท่เี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อ มูลจริงเกี่ ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อ ยู่ปั จ จุบ ัน ที่อ ยู่ท่ีทางาน
ญาติท่ตี ิดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมี การระงับการออกวีซ่า เล่ม ที่มีปั ญ หา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
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โปรดทาความเข้า ใจว่า สถานทูตจี นอยู่ในระหว่า งจัดระเบียบการยื่นวีซ่า ใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ทาวีซา่ ท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญ าตให้เข้า -ออกเมื อ งด้ว ยตนเอง เนื่อ งจากบริษัท ทัว ร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ ในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่า ให้ไ ด้ เฉพาะชาวต่า งชาติ ท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ไ ด้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้อ งไปดาเนินการขอวีซ่า เข้า ประเทศจี นด้ว ย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
่ วีซ่าหนั งสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทท
ค่าธรรมเนียมการยืน
ี่ างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 1,900 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ]
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทางาน
4. หนังสือว่าจ้างในการทางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซา่
นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน
จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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