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ปักกิ่ง Hot Promotion-A
ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน
5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทย (TG)
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กำหนดวันเดินทำง

วันที่ 09 -13/16 -20/23 -27/ 30 มิ.ย.-04 ก.ค. 60

รำคำ 13,999.-

ไฮไลท์..... ทัวร์สุดคุม้ ราคาเบาๆ สบายกระเป๋ า
1. พัก Holiday inn express hotel / โรงแรมระดับ 4 ดาว
2. เมนู พิเศษ.... (1) เป็ ดปักกิ่งต้นตารับโต๊ะละ 2 ตัว และอาหารกวางตุง้
3. เมนู พิเศษ.... (2) สุก้ม
ี องโกล+นา้ จิ้มไทยรสเด็ด
4. เมนู พิเศษ.... (3) อิ่มอร่อยกับบุ ฟเฟ่ ต์ป้ ิ งย่าง
5. บริการนา้ ดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
หมำยเหตุ : **ยังไม่ รวมค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่ ำนละ 1,000 บำท**
***กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท่ ำนละ 160 หยวน ***
โปรแกรมกำรเดินทำง
1

กรุ งเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (TG674/23.59 -05.40)

2

ปั กกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูก้ ง-ร้านนวดฝ่ าเท้าหอฟ้ าเทียนถาน-ร้านผีชิว-กายกรรมปั กกิ่ง

3
4
5

พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดลามะ-ร้านผ้าไหม-ถนน
หวังฝู่ จิ่ง
ร้านหยก-กาแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-สวนผลไม้-ร้านบัว
หิมะ
ปั กกิ่ง – กรุ งเทพฯ (TG675/06.50-11.05)

เช้ ำ

เที่ยง

คำ่

X

X

X

  
 



 



X

X

โรงแรมที่พัก
Holiday Inn Express
หรือเทียบเท่ ำ 4*
Holiday Inn Express
หรือเทียบเท่ ำ 4*
Holiday Inn Express
หรือเทียบเท่ ำ 4*

X
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วันแรก

กรุงเทพฯ-สนำมบินสุ วรรณภูม-ิ ปักกิง่

21.00 น.

คณะพร้อ มกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบิน ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

23.59 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 686/TG674

วันทีส่ อง ปักกิง่ -จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง-ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ ำ-หอฟ้ำเทียนถำน-ร้ ำนผีชิวกำยกรรมปักกิง่
05.40 น.

เช้ ำ

เดินทางถึงท่าอากาศยายนานาชาติ เมืองหลวงปักกิ่งสนามบินนี้ ได้เปิ ดส่ วนขยายแห่ งใหม่ เพื่อเปิ ดให้บริ การ
ต้อนรับกีฬาโอลิมปิ ก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมี
ขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริ กา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิ กนักเดินทางที่เข้าถึง
จิตใจผูโ้ ดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็ น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อน
จากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนภายในตัว
อาคาร นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อง นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมืองปั กกิ่ง เมือ งหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยูท่ ี่ภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของที่ราบหวาเป่ ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกัว๋
เป็ นเมื องหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลี ยว เป็ นเมื องหลวงรอง ชิ้อ ยันจิง เป็ นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่
สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิ ง ชิ งจนถึ ง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่ อ จงตู ต้าตู เป่ ยผิงและเป่ ยจิง เริ่ ม ตั้งเป็ นเมื อ ง
ตั้งแต่ปี 1928 ปั จจุบนั แบ่งเป็ น 16 เขตและ 2 อาเภอ เป็ นนครที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง พื้นที่ทวั่ นครเป่ ยจิงมีถึง
16,800 ตารางกิโลเมตร นครปั กกิ่งเป็ นศูนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุ มทางการ
คมนาคมทัว่ ประเทศจีนและก็เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปั จจุบนั ปั กกิ่งเป็ นเขต
การปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่ งของจีน ซึ่ งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปั กกิ่งได้รับการ
จัดตั้งเป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมือ ง
ปั กกิ่งได้พฒั นาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็ นหลังมือ ปั จจุบนั นี้ ปักกิ่งมีถนนที่
สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทนั สมัย กลายเป็ นเมือง
ใหญ่ของโลก
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จ
กลางกรุ งปั กกิ่ ง มี พ้นื ที่ท้ งั สิ้ น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปั จจุบนั จัตุรัส
เทียนอันเหมินนับเป็ นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีความสาคัญ ได้แก่
หอประตูเทียนอันเหมินที่ต้งั อยูท่ างทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยูเ่ หนื อเสาธง
กลางจัตุรัส อนุสาวรี ยว์ รี ชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์
การปฏิวตั ิแห่ งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ ทางด้านทิศใต้ยงั มี หอ
ราลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรื อเฉี ยนเหมิน นาท่านชม พระรำชวังกู้กง สร้างขึ้นใน
สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็ นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้ น
24 พระองค์ พระราชวังเก่ าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มี ชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึ ง
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พระราชวังเดิม มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิ ง’ ซึ่ งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรี ยกพระราชวัง
ต้องห้าม เนื่ องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรี ยบเสมือนบุตรแห่ งสวรรค์ ดังนั้นวังของ
บุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็ น ‘ที่ตอ้ งห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ าเข้าไปได้ในสถานที่น้ นั
กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านสู่ ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ ำ ชมวิธีการนวดเท้า พร้อ มให้ท่านได้แช่เท้าและนวดเท้าเพื่อ ผ่อ นคลาย รวมถึงฟั ง
เรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มี มานานนับพันปี
และรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ นาท่านเดินทางสู่ หอฟ้ำเทียนถำน ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของกรุ ง
ปั กกิ่ง มีเนื้อที่ท้งั หมด 273 เฮกตาร์ เป็ นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่บวงสรวง
เทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธี
บวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตาหนักฉี เหนี ยนเตี้ยน ตาหนักหวงฉงอี่และลาน
หยวนชิว เป็ นต้น จากนั้นนาท่านแวะ ร้ ำนผีชิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร...เมนูพิเศษ....เป็ ดปักกิ่งโต๊ ะละ 2 ตัว

พักที่ 
วันที่สำม
เช้ ำ

นาท่านชม กำยกรรมปักกิ่ง เป็ นกายกรรมที่นกั แสดงได้โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่นโชว์หมุนจาน, โชว์
ควงของ,รถมอเตอร์ไซต์ไต่ถงั เป็ นต้น
Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่ ำ 4*
พระรำชวังฤดูร้อน-ร้ ำนไข่ มุก-วัดลำมะ-ร้ ำนผ้ ำไหม-ถนนหวังฝู่ จิ่ง
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร

นาท่านเข้าชม พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน ตั้งอยูใ่ นเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุ งปั กกิ่ง
ห่างจากตัวเมืองปั กกิ่ง เดิมเป็ นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนาง
ฉือซีไทเฮาได้บูรณะซ่อมแซมจนเป็ นลักษณะที่เห็นในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก
ทั้งยังเป็ นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตาหนักเลอโช่ วถัง สถานที่
ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตาหนักเริ่ นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉื อซี ไทเฮา ภูเขาว่านโส้
วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋ งพระหอม ตาหนักเรี ยงเมฆ เต๋ อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตาม
ริ มทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตาหนักต่างๆ อีกมากมาย”
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาทุกท่า นแวะ ร้ ำนไข่ มุ ก เลื อ กซื้ อ ครี ม ไข่มุกบ ารุ งผิว ผงไข่มุ ก หรื อ ผลิ ตภัณฑ์ที่ทามาจากไข่มุ กน้ าจืด ที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ นาท่านชม วัดลำมะ (ยงเหอกง)สถานที่มีความวิจิตรงดงามและได้รับการบูรณะอย่าง
ยอดเยีย่ มที่สุดในปั กกิ่ง แต่เดิมเคยเป็ นตาหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรื อองค์ชายสี่ ผเู ้ ป็ นพระราช
บิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั ได้กลายป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นาท่านนมัสการพระศรี อารยเมตไตรที่งดงาม
และมีความสู งสู งถึ ง 23 เมตร โดยเชื่ อกันว่าเป็ นงานแกะสลักจากไม้จนั ทน์เพียงชิ้ นเดียว ซึ่ งประดิ ษฐานอยู่
ภายในศาลาหมื่นสุ ขว่านฟู่ เก๋ อ นาท่านแวะชม ผ้ ำไหม ที่มีคุณภาพและมี ชื่อเสี ยงของจีน จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ยา่ นแหล่งช้อปปิ้ ง ถนนหวังฟูจิ่ง เป็ นศูนย์กลางการค้าและการช้อปปิ้ งของวัยรุ่ นและนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน เป็ นอย่างมากที่สุดของในเมืองปั กกิ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร …เมนูพิเศษ...อิ่มอร่ อยไปกับบุฟเฟต์ ปิ้งย่ ำง
พักที่  Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่ ำ 4*
วันที่สี่ ร้ ำนหยก-กำแพงเมืองจีนด่ ำนจีหยงกวน-สวนผลไม้ -ร้ ำนบัวหิมะ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กาไรหยก แหวนหยก หรื อผี
เซี ยะสัตว์ม งคลที่มีชื่อ เสี ยง นาท่านเดิ นทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่ ำนจีหยงกวน) เป็ นกาแพงที่มี ป้อมคัน่ เป็ น
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กลำงวัน
บ่ ำย

คำ่
พักที่ 
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
06.50 น.
11.05 น.

ช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซี ฮ่องเต้เป็ นครั้งแรก กาแพงส่ วนใหญ่ที่ปรากฏในปั จจุบนั
สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพือ่ ป้ องกันการรุ กรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการ
สร้างกาแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรี ยสามารถบุกฝ่ ากาแพง
เมืองจีนได้สาเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกาแพงเมืองจีนได้กาแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ าที่
เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม สวนผลไม้ (เดื อนมี นาคมถึ งเดื อนเมษายน ชมสวนสตรอเบอรี่ ,เดื อ นพฤษภาคม ชมสวนเชอรี่ )
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย..มีผลทาให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิ ดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม...
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการเป็ นเที่ยวพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ แทน นาท่านแวะชม ยำบัวหิมะ ยา
สามัญประจาบ้านที่มีชื่อเสียง สรรพคุณในการรักษาแก้แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวกเป็ นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้ว
หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรื อแสบร้อนได้
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร...เมนูพิเศษ...สุ กมี้ องโกล+น้ำจิม้ ไทยรสเด็ด
Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่ ำ 4*
ปักกิ่ง-กรุงเทพ ฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบกล่ อง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
อาลากรุ งปั กกิ่ง เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG687/TG675
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ข้ อควรทรำบ : ตำมนโยบำยบริษัทร่ วมกับกำรท่ องเที่ยวเมืองจีน ทุกเมือง ได้ กำหนดให้ มีกำรประชำสั มพันธ์ สินค้ำพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวได้ รู้ จัก ซึ่งจำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงต้ องเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ำน
ทรำบว่ ำ ทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่งจะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 45-90 นำที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับควำมพอใจ
ของลูกค้ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ ละเอียดทุกข้อ
หมำยเหตุ

1.บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิด
กฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บน
เครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
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ปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง
การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริ การนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทนบริ ษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ย ว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10.เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละสิทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน /
คน / วัน
ในกรณีที่ลูกค้ำต้ องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภำวะอำกำศกำรจรำจรและเหตุ
สุ ดวิสัยต่ ำง ๆ ที่ไม่ สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ ำโดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของผู้ร่วม
เดินทำงเป็ นสำคัญ

อัตรำค่ ำบริกำร
รำคำ
ผู้ใหญ่

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี บริบูรณ์

พักเดีย่ ว
เพิม่

วันที่ 09 -13/16-20 มิ.ย. 60

13,999.-

16,999.-

3,900

วันที่ 23 -27 มิ.ย.60

13,999.-

16,999.-

3,900

วันที่ 30 มิ.ย.-04ก.ค.60

13,999.-

16,999.-

3,900

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำพิเศษไม่ รับจอยแลนด์
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หมำยเหตุ : **ยังไม่ รวมค่ ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ปท่ ำนละ 1,000 บำท**
**รำคำทัวร์ ข้ำงต้ นยังไม่ รวมค่ ำทิปไกด์ ท้องถิน่ และคนขับรถท่ ำนละ 160 หยวน/ทริป**
**เด็กเก็บทิปเท่ ำผู้ใหญ่ **
**ส่ วนทิปหัวหน้ ำทัวร์ ไทยแล้วแต่ ควำมประทับใจและกำรบริกำร**
**บริกำรแจกนำ้ ดืม่ วันละ 1 ขวด ทุกวัน **
*ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำม
รำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก*
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่ อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มี
การคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทำงได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2.ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
4.ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุในรายการ
5.ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
9.นา้ หนักสัมภาระท่ านละไม่ เกิน30กิโลกรัมไม่ จากัดจานวน,ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บินที่มีการเรี ยกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ ทา่ นละ1ชิ ้นน ้าหนักต้ องไม่เกิน7กิโลกรัมถ้ าน ้าหนักและขนาดของกระเป๋ า
สัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกาหนดไว้
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน หากเกินจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
7.การยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน พาสปอร์ ตไทย(วีซ่าแบบกรุ๊ป ท่ านละ 1,000 บาท หากต้ องการยื่นวีซ่าเดี่ยวลูกค้ า
ต้ องจ่ ายเพิ่ม 1,500 บาท)
8.ค่ำทิปไกด์ ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่ ำนละ 160 หยวน ต่ อทริป (เด็กเก็บทิปเท่ ำผู้ใหญ่)
9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่ำย 3%
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำจีนสำหรับผู้ที่ถือพำสสปอร์ ตไทย
**วีซ่ำเดีย่ ว**เพิ่ม 1,500 บำท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุ ด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ ำยไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจำกคอมพิวเตอร์ ห้ ำมใส่ เสื้อ
ขำว ห้ ำมใส่ ชุดข้ ำรำชกำร ชุดนักศึกษำ หรือชุดครุยรับปริญญำ ต้ องเห็นใบหู
ห้ ำมใส่ สร้ อย หรือเครื่องประดับ ห้ ำมใส่ แว่ นตำดำ
4. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกหรื อRe-Entryด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่ วีซ่า
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุ ณากรอกให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริ ง, สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทางานตาแหน่งงานที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางานญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บา้ นที่ทางานและของญาติโปรดรับทรำบว่ ำหำกสถำนทูตตรวจสอบได้ ว่ำให้ ข้อมูลเท็จอำจมีกำรระงับ
กำรออกวีซ่ำเล่ มที่มีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
กำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทรำบล่ วงหน้ ำ
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2อาทิตย์
12.กรณี หนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม่ 5,060บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิม่ 1600 บาท
- เอกสำรที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ ำยไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจำก
คอมพิวเตอร์ ห้ ำมใส่ เสื้อขำว ห้ ำมใส่ ชุดข้ำรำชกำร ชุดนักศึกษำ หรือชุดครุยรับปริญญำ ต้ องเห็นใบหู
ห้ ำมใส่ สร้ อย หรือเครื่องประดับ ห้ ำมใส่ แว่ นตำดำ
3.ใบอนุญาตการทางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือ่ ยืน่ ทาวีซ่า
4. นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิ่มให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ำช้ ำ
 ยื่นวีซ่ำด่ วน 2 วัน เสี ยค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มท่ ำนละ 2,550 บำท
(ต่ ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ำกลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้ ำเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่ วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กำรยืน่ วีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ**
ประกำศ
เนื่องจำกสภำวะนำ้ มันโลกที่มีกำรปรับรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีนำ้ มันขึน้ ในอนำคต ซึ่งทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริง
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี้**
เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถำนภำพ โสด
 แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์ ............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้ำน............................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตำแหน่ งงำน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน/สถำนศึกษำ(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ ำน)
ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่ ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................
ปี ............................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมำยเหตุ
** กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิด
ควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
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