
              

 
    

 

 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ-ปักก่ิง (MU2072 : 01.05-06.55) 

จัตุรัสเทยีนอันเหมิน-พระรำชวังโบรำณกู้กง 
ร้านไข่มุก-กำยกรรมปักกิ่ง 

   CITYINN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

3 
พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน-ร้านผีชิว 
ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-ร้านหยก 
ขึน้ชมวิวบนหอคอย Olympic Tower 

   CITYINN  HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

4 ร้านหมอนยางพารา-ช้อปป้ิงตลำดรัสเซีย 
น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-หังโจว 

   JASMINE INTERNATIONAL  HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

5 
ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)-หมู่บ้านใบ
ชา 
เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่ำนซินเทยีน
ตี ้

   VIENNA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

6 

ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์หำดไว่ทำน 
ถนนนำนกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และ
สวยทีสุ่ดในโลก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ  
(FM841 : 22.30-01.55+1 หรือ  
MU547:21.25-01.05+1) 

    

กรุณำเตรยีมค่ำทปิหวัหน้ำทัวร,์ไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 



              

 
    

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนกันยำยน – ธันวำคม 2562 
วันแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

22.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 
9 บรเิวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

วันทีส่อง กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังโบรำณกู้กง-ร้านไข่มุก-กำยกรรมปักกิ่ง 

01.05 น. เหิรฟ้าสู ่ปักกิ่ง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบินที ่MU2072   
  (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง)       
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคัญทางการค้าของ

อาณาจกัรเยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีภ่ัตตำคำร    

น าท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตัรุสัที่ใหญ่ที่สดุในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนไดน้บัหมื่นคน 
ชมอนเุสาวรียว์ีรชน ใหท้่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก จากนัน้น าท่านผ่านประตเูขา้สู่ พระรำชวังโบรำณกู้กง ซึ่ง
ในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิ์ในสมยัราชวงศห์มิง และชิง รวม 24 รชักาล ภายในประกอบดว้ยหอ้ง
ต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเนือ้ที่กว่า 720,000 ตารางเมตร  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเที่ยงทีภ่ัตตำคำร 
บ่ำย         น าท่านแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซือ้ครีมไข่มกุบ ารุงผิว ที่ท าจากไข่มกุน า้จืดที่เพาะเลีย้งในทะเลสาบ  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง 

น าท่านชม กำยกรรมปักกิ่ง โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มนุจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้  
 พักที ่CITY INN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันทีส่ำม พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน-ร้านผีชิว-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-ร้านหยก-ขึน้ชมวิวบน 
หอคอย Olympic Tower 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  น าท่านชม พระรำชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวงัที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก  ทัง้
ยงัเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางดว้ย   ท่านจะไดช้มความงามของทะเลสาบคนุหมิง ทะเลสาบยกัษ์ที่ขุด
ดว้ยแรงงานคน จากนัน้น าท่านแวะ ร้ำนผีชิว สิ่งศกัดิส์ิทธิ์เก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของจีน 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  
   ล้ิมรสอาหารพิเศษ...สุกีม้องโกล เสิร์ฟพร้อมน ้าจิ้มไทยรสเด็ด 
บ่ำย         น าท่านเดินทางสู ่ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลก ซึ่งสรา้งในสมยัจกัรพรรดิ์

จิ๋นซี มีความยาว 10,000 ลี ้หรือ 6,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสรา้งนานนบั 10 ปี จากนัน้น า
ท่านชม  ร้ำนหยก ซึ่งเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากล า้ค่า จากนัน้น าท่านกลบัเขา้สู่
ตวัเมืองปักก่ิง    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร  
  จากนัน้น าท่านขึน้ หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักก่ิงยามค ่าคืน โดยหอคอยโอลิมปิกทาวเวอรเ์ป็นอีก

หนึ่งแลนดม์ารค์ของปักกิ่ง สรา้งขึน้เพื่อตอ้นรบัมหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ไดท้ าการเปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2014 
เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบที่ไดร้บัรางวลัการออกแบบประจ าชาติ ดว้ยความสงู 258 เมตร 



              

 
    

 

 พักที ่CITY INN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันทีส่ี่  ร้านหมอนยางพารา-ช้อปป้ิงตลำดรัสเซีย-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-หังโจว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

   น าท่านแวะ ร้ำนหมอนยำงพำรำ ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มาฝากคนทางบา้น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  ตลำด
รัสเซีย เพื่อเลือกซือ้สินคา้ขายสง่ราคาถกู อาทิเช่น ผา้ไหม ถงุเทา้ รองเทา้ นาฬิกา เป็นตน้ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร 
บ่ำย        น าท่านสู ่สถำนีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง มุ่งหนา้สู ่หังโจว  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 

6 ชั่วโมง) เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูที่มีความยาวทัง้หมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่านปักกิ่ง เทียนจิน เหอ
เป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮท้ั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เสน้ทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ ้(ทั้งนี้
อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงขบวนรถไฟ) หมำยเหตุ : เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรขึน้ - ลงรถไฟ กระเป๋ำ
เดินทำง และสัมภำระของแต่ละท่ำนจ ำเป็นต้องลำกด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋ำเดินทำงแบบ
คันชักล้อลำกทีม่ีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ บริการอาหารกล่องท่านละ 1 ชุด   
  พักที ่JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วันทีห้่ำ  ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่ำนซินเทียนตี ้

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น ำท่ำน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)  ชมทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลสำบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก มีเนื้อท่ี 5.66 ตำรำงกิโลเมตร ควำม

ยำวโดยประมำณ 15 กิโลเมตร น ำ้ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน ำ้ลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่อง

ทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่ใช้เรือเหมา)  น ำท่ำนชม หมู่บ้านใบชา ซ่ึงเป็นชำเขียวท่ีมีช่ือท่ีสุดของประเทศจีน ให้ท่ำนได้ชิมชำ   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางกลับสู่  เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จน ไดร้บัขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ”  จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสขุภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใคร 
พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที่รูจ้กักนัดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และ
แมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร ล้ิมรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง 
 จากนั้นน าท่านสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอินเทรนดเ์ซี่ยงไฮ ้ตั้งอยู่ฝ่ังเมืองเก่า ที่นี่มี

รา้นอาหาร เครื่องด่ืมที่แต่งรา้นอย่างมีระดบั ซึ่งใชต้กึอาคารหลงัเก่ามาแต่งเติมใหม่ใหเ้ป็นรา้นอาหารที่ดหูรูหรา คลา
สิค นบัเป็นสวรรคพ์กัผ่อนของหนุ่มสาว และนกัท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮย้ามค ่าคืน  
พักที ่VIENA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  
 
 

 



              

 
    

 

วันทีห่ก ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์หำดไว่ทำน-ถนนนำนกิง-ตึก STARBUCKS ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดใน
โลก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  น าท่านแวะ ร้ำนผ้ำไหม ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ที่ท าจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม 
เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้  จากนัน้น าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร์ ใตแ้ม่น า้หวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอโุมงคต์กแต่ง
ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณ หำดไว่ทำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้
หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า “พิพิธภณัฑส์ิ่งก่อสรา้งหมื่น
ปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนนนำนกิง ศูนยก์ลางส าหรับการช้อปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ ้รวมทั้ง

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ชื่อดงักว่า 10 หา้ง  จากนัน้น าท่านสู ่ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ ้มาพรอ้ม
กบัความยิ่งใหญ่อลงัการ ครองต าแหน่ง สตำรบ์ัคสท์ี่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งไดท้ าการเปิดตัวไปเมื่อ
วนัที่ 6 ธันวาคม 2560  มีเนือ้ที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลี่ยม
ซึ่งเป็นงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น และที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถงัคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 
ตนั สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเลา่เรื่องราว
ความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟที่คั่วในถงัทองเหลืองนีจ้ะถกูสง่ผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซึ่งจะท าให้
เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเ์ตอรท์ี่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคานเ์ตอรข์อง
สตารบ์คัสท์ี่มีความยาวที่สดุในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องด่ืมที่มีเฉพาะสาขา
นีเ้พียงแห่งเดียว  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร  ล้ิมรสอาหารพิเศษ...เส่ียวหลงเปา 
22.30 น.  เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน SHANGHAI AIRLINES เทีย่วบินที ่FM841: 
  22.30-01.55+1 หรือ MU547 : 21.25-01.05+1  (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 
01.55 น.+1 ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ...........     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



              

 
    

 

ปักกิง่ เซีย่งไฮ้...ขนมเบือ้ง  
Olympic Tower หงัโจว ทะเลสำบซีห ู6 วัน 4 คืน (MU/FM) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบไุวใ้นรายการเท่านัน้  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิ ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่06 ก.ย. 62 เป็นเงนิ 5,700 บำท 

3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 
 **กรณียืน่ด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำสว่นต่ำงเพิ่ม 1,125 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัร์สว่นทีเ่หลอื)   

4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทกุมือ้ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ   สมัภาระติดตัวขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนักตอ้งไม่เกิน 7 
กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา
ประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึน้ไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึน้ไป 
ค่าชดเชยทัง้หลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มี
การตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่  

พักหอ้งละ 2-3 
ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 
ปี 

พักกับผู้ใหญ ่

พักเด่ียว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 

วันที ่17-22 กันยำยน 2562 21,999 บำท 24,999 บำท 
4,500 

บำท 

13,999 

บำท 

วันที ่15-20 ตลุำคม 2562 
(SOLDOUT) 

22,999 บำท 25,999 บำท 
4,500 

บำท 

13,999 

บำท 

วันที ่21-26 ตลุำคม 2562 
(วันปิยมหำรำช)  

23,999 บำท 26,999 บำท 
4,500 

บำท 

13,999 

บำท 

วันที ่26-31 ธันวำคม 252   
**เพิ่มพีเรียด** 

26,999 บำท 29,999 บำท 
4,500 

บำท 

13,999 

บำท 



              

 
    

 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ั 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด,์ คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร ์รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทปิเพ่ิม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ท่านัน้ 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทัวรช์ำวต่ำงชำติ เก็บเพ่ิม 1,000 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เงือ่นไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงนิ 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พรอ้มส่งส ำเนำ
หนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร ์ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณีย่ืนด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น  ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า   ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Extra 

Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวรค์รบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวรไ์ทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเทีย่วท่ัวไปได้รู้จักคือ ร้านไข่มุก , ร้านผีชิว , ร้านหยก ,ร้านหมอนยางพารา , ร้าน ผ้าไหม, หมู่บ้านใบชา,  ร้าน
นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซึ่งจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด์้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร ์จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุก
ท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซือ้หรือไม่ซือ้



              

 
    

 

ขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำง
บริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน/ คน/ ร้ำน 
 บรษิัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,  การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย 
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหา
นีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 
 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้อัตรำ 
 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบรษิัทฯจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิน้ ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เสือ้สีอ่อน และสีขาว (หา้มใส่เสือ้คอกวา้ง แขนกุด ซีทรู 
ลกูไม ้สายเด่ียว ชดุราชการ ชดุยนูิฟอรม์ชุดท างาน ชดุนกัเรียน นกัศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสีด า หรือกรอบแว่นสีด า, หา้มสวม
ใสเ่ครื่องประดบัทกุชนิด เช่น ต่างห ูสรอ้ย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิว้ และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟจูิเท่านัน้ และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  



              

 
    

 

**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกับการส่งหนังสือ
เดินทาง  

4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพ่ิมเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสติูบตัร (ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านัน้ 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพ่ิมเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน้  
2. หนงัสือชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้บัย่ืนวีซ่าที่ศนูยย์ื่นวีซ่าจีนในวนัยื่นวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพ่ิมเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านัน้!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ท ำงำนใน
ประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีทีท่ำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์
โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน และตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์อย่าง  นอ้ย 10 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 



              

 
    

 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของ
สถานทตู และบางครัง้บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง
นอ้ย 2 อาทิตย ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด 

เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 
    

 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพือ่ประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำประเทศจนี 
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชนข์องตัวท่ำนเอง** 

ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย.์............................. โทรศัพทบ์้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย ์..........................โทรศัพทบ์้ำน........................................ 
ชื่อสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

กรณีปัจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................................
..................................................................รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ ์ 
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสำม ีหรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 
1. บิดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
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