
 
 
 
 

 
บินสู่มหาครปักกิง่ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค 

พชิิตก าแพงเมืองจนี 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหม่ืนลีท้ี่ท้าคุณก้าวไปให้ถงึ 
ชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดูร้อน สถานที่ตากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา               

และหอบูชาฟ้าดนิหอฟ้าเทียนถาน 
สัมผสับรรยากาศสุดพเิศษ ในช่วงเวลาทีด่อกซากรุะบานสวยที่สุด  

แล้วไปชิมสตรอเบอร์ร่ีหวานฉ ่าสดๆ จากสวน 
ช้อปป้ิงกนัให้จุใจที่ตลาดรัสเซีย ยิง่ซ้ือเยอะ ยิง่ถูก ทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 

อึง้..ทึ่ง..เสียว..กบัสุดยอดโชว์ระดบัแนวหน้าของเมืองจนี..กายกรรมปักกิง่.. 
 
 



 
04.30 น.  พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาเตอร์ M ประตู 5 สายการบิน  คาเธ่ย์ แปซิฟิค  พบ

เจ้าหน้าที ่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
06.30 น เหินฟ้าสู่มหานครปักกิง่ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่CX 616 
                   หมายเหตุ :เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามไฟล์ทบิน ณ วันเดินทางน้ัน  สามารถสอบถามได้กับ 

เจ้าหน้าที ่
10.00 น.        เดินทางสู่มหานครปักกิง่ แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินฮ่องกง 
12.00 น.   ออกเดินทางสู่นครปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เทีย่วบินที ่CX5908 (KA908) 
15.20 น.  ถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมี

ฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 
โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงได้พฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมี
ถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยักลายเป็น
เมืองใหญ่ของโลก ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ APPPLE    HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   

น าท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอยา่งสวรรค)์ เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พื้นท่ีทั้งส้ิน 
440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัส
ใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองในโอกาส
ส าคญัต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จตุัรัสเทียนอนัเหมินลอ้มรอบ
ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธง
แดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตุัรัส จากนั้นเท่ียวชม พระราชวังต้องห้าม THE 
FORBIDDEN CITY สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้ งบ้านและชีวิตของ
จกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 
500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‘จ่ือจิ้นเฉิง’ ซ่ึงแปลว่า 

วนัทีส่อง จัตุรัสเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงักู้กง –ร้านชา- หอฟ้าเทยีนถาน - กายกรรมปักกิง่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ปักกิง่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก


‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัต้องห้าม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า 
จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้ นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ีต้องห้าม’ คน
ธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล ้ าเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งน้ี เป็นส่ิงก่อสร้างทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร น าท่านชมอาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยห้อง
ต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมต าหนักว่าราชการพระต าหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจกัรพรรด์ิ และห้องว่า
ราชการหลงัมู่ล่ีไมไ้ผข่องพระนางซูสีไท่ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านชา อนัล่ือช่ือท่ีมีช่ือเสียงของเมือง
จีนใหท้่านชิมชาหลากหลายรสตามอธัยาศยั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน หอฟ้าเทียนถานน้ี จะเป็นจุดท่ีใชใ้น พิธีกรรมบูชา 
ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ช้ัน ซ่ึงจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ 
ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเขา้ชม ท าไดเ้พียงแต่ มองรูปท่ีน ามาโชวไ์วเ้ท่านั้น 
นอกจากนั้น ยงัมีสัญลักษณ์ ขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับ ระบบสุริยะ     จากนั้นน าท่านสู่   อาคารบูชา
สวรรค์ ซ่ึงท าจากหินอ่อนเช่นเดียวกนั เป็นทรงกลม และ มีหลงัคาทรงจัว่แบบจีน จุดน้ี จะเป็นส่วนท่ีใช้
ในพิธีกรรมของการบูชา สวรรค ์ตรงจุดน้ีเขามีความเช่ือกนัวา่เป็น ศูนยก์ลางของจกัรวาลซูโจว  
 
 
 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร มื้อพเิศษเป็ดปักกิง่ 

ชม กายกรรมปักกิง่ ท่านจะไดช้มกายกรรมตน้ฉบบัดัง่เดิมแบบจีน แสนอลงัการทั้งแสงสี ตระการตา 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ APPPLE    HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 

 
 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอหยวน ”  อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศจีน สร้างข้ึนเม่ือประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮาสมยัยงัมี
ชีวิตอยู ่ "พระราชวังฤดูร้อน" จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการของพระนาง ทั้งยงัเป็นคุกคุมขงัพระ
จกัรพรรดิกวางสู หลงัจากท่ีจกัรพรรดิกวางสู ไม่เช่ือฟังค าสั่งของพระนาง ท าการปฏิรูปจีนตามขอ้เสนอ
ของ คงัอ่ิวหวุย ปัจจุบนัท่ีคุมขงัจกัรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ท่ีเรียกวา่ "หอหยก" ก็ยงัถูกบูรณะไวใ้ห้
นักท่องเท่ียวชมอยู่ ภายในพระราชวงัฤดูร้อน ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 
เมตร ระเบียงยาวน้ีไม่เพียงข้ึนช่ือวา่ ยาว แต่ยงัข้ึนช่ือในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เน่ืองจาก บรรจุ
ไปดว้ยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้งภาพดอกไม ้ตน้ไม ้ส่ิงปลูกสร้างในวรรณกรรม เร่ืองราวในวรรณคดี
มากมาย เช่น ไซอ๋ิว โดยทั้ ง 4,000 ภาพนั้นไม่ได้เป็นภาพท่ีวาดข้ึนอย่างสั่วๆ เพราะ แต่ละภาพนั้นมี
เร่ืองราวในตนเองทั้งส้ิน  ชมความงามของทะเลสาบจ าลองคุนหมิงท่ีขุดข้ึนดว้ยแรงงานคนลว้น จากนั้น
น าท่านแวะเลือกซ้ือ ไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ท่ีท าจากไข่มุกน ้าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ วดัลามะ หรือ ยงเหอกง เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลกัษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจู มองโกล และ
ทิเบต ส่ีชนชาติส าคญัของจีนไวไ้ดอ้ย่างลงตวัและครบครัน ซ่ึงมีอยูเ่พียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน 
วดัลามะ เป็นวดัหน่ึงของศาสนาพุทธนิกายทิเบต มีเน้ือท่ีกวา่ 60,000 ตารางกิโลเมตร มีต าหนกัต่างๆกวา่ 
1,000 หอ้ง วดัลามะน้ีแต่เดิมเป็นพระต าหนกัของเฉียนหรงฮ่องเต ้กษตัริยอ์งคท่ี์ 2 ของราชวงศชิ์งสร้างข้ึน
เม่ือปีค.ศ.1723 ทรงสร้างใหก้บัองคช์าย4 หยง่เจ้ิง หรือ องคช์าย4 จากนวนิยายเร่ืองศึกสายเลือดนัน่เองเม่ือ
องค์ชาย 4 ไดข้ึ้นครองราชยเ์ป็นฮ่องเตอ้งค์ท่ี 3 จึงยา้ยไปประทบัท่ีพระราชวงัหลวง ส่วนพระต าหนกัน้ี
พื้นท่ีคร่ึงหน่ึงปรับเป็นท่ีพกัผอ่นอิริยาบถนอกวงัขององคช์าย4 อีกคร่ึงหน่ึงถวายพระลามะจงัเจียฮูถูเค่อถู 
จึงไดก้ลายเป็นวดัลามะของทิเบตนิยากหมวกเหลืองตั้งแต่นั้นมา วดัลามะในปัจจุบนันอกจากมีสถานะ
เป็นวดัส าคญัของปักก่ิงแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมอีกดว้ย ไม่ว่าชาวจีน
หรือชาวต่าวชาติเม่ือมาเยือนปักก่ิง ไม่ควรพลาดท่ีจะมาเยื่ยมชมยงเหอกงสักคร้ัง  น าท่านไปผ่อนคลาย
ความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี ศูนย์วิจัยทาง
การแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  จากนั้นพาทุกท่าน    
ช้อปป้ิงศูนย์การค้าหวังฟู่จ่ิง ซ่ึงเป็นท่ีช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคน
เดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผา่น มีห้างสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้ง

วนัทีส่าม พระราชวงัฤดูร้อน –ร้านไข่มุก-วดัลามะ-ร้านนวดฝ่าเท้า-ช้อปป้ิงหวงัฝูจิ่ง 



ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอยา่งเพลิดเพลินอยา่งยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนด์
เนมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาให้เลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงั
มีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูป 
ชอ้ปป้ิง ชมววิ ตามอธัยาศยั  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ APPPLE    HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
 

 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   

    น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลติหยก ท่ีข้ึนช่ือของชาวจีนท่ีมีความเช่ือวา่มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีให้ความคุม้ครอง
จากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  น า
ท่านเดินทางสู่   ก าแพงเมืองจีนด่านจวยีงกวน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก มีความยาวถึง 12,700 
ล้ี (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างข้ึนดว้ยแรงงานของคนนบัหม่ืนคน สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกวา่ 
2000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตวัก าแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 
เมตร วา่กนัวา่ถา้น าวสัดุท่ีใชก่้อสร้างก าแพงแห่งน้ีมาสร้างก าแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้
ก าแพงท่ีมีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดงักล่าวน้ีเอง ก าแพงน้ีจึงไดรั้บการขนานนาม อีกดว้ยวา่ “ 
ก าแพงหม่ืนล้ี ”  ให้ท่านไดส้ัมผสั   ต านานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เก่ียวกบัก าแพงเมืองจีนเมิ้ง
เจียงหน่ี    

 
 
  

 
 
 
 

วนัทีส่ี่ หยก-บัวหิมะ-ก าแพงเมืองจีนด่านจวยีงกวน -สวนสตรอว์เบอร์ร่ี- ชมดอกซารุระ-ผ้าไหม 



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อิม่อร่อยกบัเมนูอาหารสุกีม้องโกล 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสตรอว์เบอร์ร่ี ให้ท่ำนไดมี้โอกำสเก็บสตอเบอร่ีจำกฟำร์มสดๆจำกมือท่ำนเอง  ท่ีน่ี 
เป็นฟำร์มสตอเบอร่ีซ่ึงเป็นพนัธ์ุพิเศษหอมหวำนกลมกล่อมไม่เหมือนท่ีใด อีกทั้งยงัมีขนำด ลูกใหญ่มำก 
สตอเบอร่ีท่ีน่ีจะถูกเล้ียงอยูใ่นห้องกระจกหรือมีเต๊นทอ์ยำ่งดีคลุมไวเ้พื่อรักษำอุณหภูมิให้คงท่ีและรักษำ
ผลสตอเบอร่ีจำกแมลงต่ำงๆ อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพและชิมสตอเบอร่ีสดๆ **กรณีท่ีอำกำศหนำวมำก 
ฟำร์มอำจจะปิดไม่ให้เขำ้ชมดำ้นในแต่อำจมีจ ำหน่ำยสตอเบอร่ีสดๆให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือได ้   จำกนั้นน ำ
ท่ำนสู่ สวนซากุระ น ำท่ำนช่ืนชมกบัดอกซำกุระ  ซำกุระต่ำงๆน้ี เป็นพนัธ์ุเดียวกบัทำง   ญ่ีปุ่น และเกำหลี 
ในสวนแห่งน้ีท่ำนจะไดพ้บกบัดอกไมห้ลำกหลำยชนิด อำทิเช่น ดอกกุหลำบพนัปี ดอกทิวลิป และอ่ืนๆ 
อีกมำกมำย อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพดอกไมต่้ำงๆตำมอธัยำศยั (หากสภาพอากาศไม่อ านวยดอกไม้ยังไม่
บานตามโปรแกรมก าหนด ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นรายการอ่ืนแทนตามความเหมาะสม) น ำท่ำนแวะชม
โรงงำนผลิต  ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีกำรน ำเส้นไหมออกมำผลิตเป็นสินค้ำทั้ งใช้เคร่ืองจักร และ
แรงงำนคน ชมกำรดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมำท ำใส้นวมผำ้ห่มไหม ซ่ึงเหมำะกบักำรซ้ือ
เป็นทั้งของฝำกและใชเ้อง 
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เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   

น าท่านเลือกซ้ือ ผีเซ๊ียะ ซ่ึงชาวจีนเช่ือว่าจะน าโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพยส์มบติัไว้
เพราะผีเซ๊ียกินเงินทองแลว้เก็บไวไ้ม่ถ่ายออกมา  น าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็น
ถนนเส้นตรงยาว 845 เมตร กวา้ง 21 เมตร สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารรูปทรงโบราณ 2 สองชั้น ท่ีเป็น
สถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวนัตก ซ่ึงทั้งหมดถูกดดัแปลงให้เป็นร้านคา้ ร้านอาหาร เบเกอร่ี ช็อปป้ิง
แบรนดเ์นมช่ือดงั 

วนัทีห้่า ผเีซ๊ียะ-ถนนโบราณเฉียนเหมนิ-ตลาดรัสเซีย  -  ปักกิง่ – กรุงเทพฯ 



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                              
น าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซ้ือสินคา้ Brand name กอ้ปป้ิ อาทิ เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้
หนังมียี่ห้อช่ือดงัมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง   ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

18.30 น.           น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบิน  คาเธ่ย์  แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่ CX 5993 
22.10 น.          เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง  แวะเปลีย่นเคร่ืองเพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
                         ( มีเวลาให้ทุกท่านอสิระสามารถช้อปป้ิงในสนามบินฮ่องกง ) 
23.00น.            เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิน  คาเธ่ย์  แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่ CX 741 

หมายเหตุ :เวลาเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยตามไฟล์ทบิน ณวนัเดินทางน้ัน  สามารถสอบถามได้
กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย 

01.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 
**** หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม **** 

 
ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจแล้วจึงวางมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง  
ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ 

 *** อาจมีการเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 

ก าหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี 
มเีตียงและไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว 

2 – 6 มนีาคม 2559 16,000 19,900 5,000 

11 – 15 มนีาคม 2559 16,000 19,900 5,000 

18 – 22 มนีาคม 2559 16,000 19,900 5,000 

25 – 29 มนีาคม 2559 16,000 19,900 5,000 

หมายเหตุ: 
โปรแกรมนีเ้ป็นราคาโปรโมช่ันเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทวัร์  จะเร่ิมต้นออกเดินทางที ่ 15 คนขึน้ไป  

มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยรอรับทีปั่กกิ่ง 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยดั(เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) ) เส้นทางและสายการบินตามระบุ

ในรายการ  
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋

ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ    
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
 ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 10 

หยวนต่อวนัต่อคน 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วนั 
 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน รวมถึงท่านตอ้งเตรียมเอกสารให้ทาง

บริษทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน  

 
 
 



การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนส าหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน

หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจ
ขอคืนเงินได ้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
 ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ า  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

เง่ือนไขในการให้บริการ 
 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่าย

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือ

มีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามันเช้ือเพลิง หรือ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา 
เป็นตน้    

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้าน
สินคา้พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน 
 

หมายเหตุ 

 ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการ
บินก าหนด 

 บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 
ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 



 กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหาย
ระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้อง
ค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความ
สูญเสียนั้นๆ    

 กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีท าให้
มิสามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 

 หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

 โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทน
รายการท่องเท่ียวบางรายการ 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่
ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 
3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว หนา้
ตรง ไม่ยิม้ หา้มใส่แวน่ (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือนและเป็นรูปทีถ่่ายจากร้าน
เท่าน้ัน) 
 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, 
ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูติบัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูติบัตร (ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการ
ท างานโดยระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไป
เผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

http://www.consular.go.th/


 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝาก
ตวัจริง เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 
 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 
 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตัวที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการ
เพิ่ม 500-800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 
50,000 บาท 
 บริษทัฯ ไม่รับย่ืนวซ่ีาให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน
ดว้ยตนเองท่ีสถานฑูต 
 กรณย่ืีนวซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท 

หมายเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเท็จจริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการ

ใดก็ตาม อาจถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้
และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพ้ิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือ
วา่ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับย่ืนวซ่ีาประเภทอ่ืน นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณทีีลู่กค้ามีทริปเดินทางต่อกบั
ทางบริษัทฯจึงจะท าการย่ืนวีซ่าประเภทอ่ืนให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวซ่ีา อันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวซ่ีาปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวซ่ีาท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 
หนังสือเดินทางต่างชาติ 

 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+
รายละเอียดท่ีอยู ่+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท 
 



สถานทูตจีนไม่รับย่ืนวซ่ีา ในกรณ ีดังนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยนืเอียง 

หมายเหตุ ตั้งแต่ วนัที ่25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการย่ืนวซ่ีาโดยสามารถย่ืน
เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มีการปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ 
ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที ่http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
 
 
 

        ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 
 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 
สถานะภาพ  □  โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □  หย่า   
ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถือ........................................................ 
ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ..................................................... 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 
ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 
□   ออกค่าใชจ่้ายเอง □   ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 
ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □   มี  □  ไม่มี 
ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □   เคย  □   ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □  เคย  □   ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 
รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
ช่ื อ -ส กุ ล  .................................................................... อ า ชี พ ......................................... ค ว ามสั ม พัน ธ์  ................................              
ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... 
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