
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง –วดัลามะยงเหอกง – กายกรรมปักกิง่ – พระราชวงัฤดูร้อน 

 หอฟ้าเทยีนถาน – ถนนหวงัฟู่จ่ิง – ก าแพงเมืองจีน - TELIHUA ART 3D GALLERY 

 ตลาดรัสเซีย – ชิมเป็ดปักกิง่ - ลิม้รสสุกีม้องโกล 
 

 ก าหนดการเดนิทาง    27 - 31 มกราคม 2561 / 24 – 28 มีนาคม 2561 / 14 -18 เมษายน  2561    
                             (PEK503) 
 



 

 

 

  
วนัแรก                     เชียงใหม่ – ปักกิง่ 

21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน  AIR CHINA เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
และอาํนวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระก่อนเดินทาง 

23.20 น. นาํท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง โดยสายการบิน AIR CHINA เท่ียวบินท่ี CA824 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

วนัทีส่อง  ปักกิง่ - จตัุรัสเทยีนอนัเหมนิ – กู้กง – กายกรรมปักกิง่  

04.50 น. ถึงสนามบิน ปักก่ิง ตามเวลาทอ้งถ่ิน (เวลาท่ีปักก่ิงเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและรถปรับอากาศรอรับท่าน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร อาหารเช้าแบบจนี 
หลงัอาหารนาํท่านสู่ จตัุรัสเทยีนอนัเหมนิ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สามารถจุคนไดถึ้ง 2 ลา้นคน 
เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ เป็นสถานท่ีจดังานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจตัุรัสมี
ประตูเมืองโบราณเจ้ิงหยาง, อนุสาวรียว์รีชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดน้ีท่านจะได้
มองเห็นจุดสาํคญัของจตัุรัสแห่งน้ีคือ พลบัพลาเทียนอนัเหมิน ผนงัสองขา้งมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคาํวา่ 
"ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ" ดา้นหน่ึง อีกดา้นหน่ึง "ความสามคัคีประชาชนทัว่โลกจงเจริญ" ตรงกลาง
เป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยูต่รงกลางขนาดใหญ่ สถานท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ประเทศจีนก็วา่ได ้
จากนั้นนาํท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระราชวงัต้องห้าม "กู้กง" สร้างในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อในสมยัราชวงศ ์
หมิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานท่ีวา่ราชการ และท่ีประทบัของจกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิง และชิง มี
การบูรณะซ่อมแซมไปหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดปี 2008 แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด 
รักษาไดดี้ท่ีสุด และรวมทั้งยงัมีประวติัท่ียาวนานท่ีสุดในโลก นาํท่านเดินชมโบราณสถานและส่ิงก่อสร้างท่ีคงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนาํท่านชม กายกรรมปักกิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยดืหยุน่

ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุน
จาน โชวค์วงของ เป็นตน้ และไฮไลทคื์อการขบัมอเตอร์ไซคห์ลายๆๆคนัวนอยูใ่นพ้ืนท่ีจาํกดัและโชวก์ายกรรมปักก่ิง
นั้นยงัช่ือเป็นโชวก์ายกรรมท่ีมีช่ือกอ้งโลกมาก   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม  พระราชวงัฤดูร้อน – วดัลามะยงเหอกง – ถนนหวงัฟู่จิง่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านชม พระราชวงัฤดูร้อน “ อีเ้หอหยวน “ อุทยานใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ซ่ึงงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมจีนใน 

รูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ยภูเขาและทะเลสาบ เก๋งจีน ระเบียงยาว เจดีย ์ท่ีสวดมนต ์สะพานหิน และเรือหินอ่อน ท่ี
สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือราว 800 ปีก่อน ซ่ึงไดเ้คยถูกทาํลายอยา่งรุนแรงถึง 2 คร้ัง เม่ือตอนกองทพัพนัธมิตรบุกยดึเมือง
ปักก่ิง ท่ีน่ียงัเคยเป็นพระราชวงั ท่ีประทบัของพระนาง ชูสีไทเฮา นาํคณะเดินชมตาํหนกัท่ีวา่ราชการ โรงอุปรากร 
ตาํหนกั ท่ีประทบัของพระนาง    ชูสีไทเฮา และจกัรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวในเทพ
นิยายต่างๆ ของจีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริมทะเลสาบ 
 



 

 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านเท่ียวชม วดัลามะยงเหอกง สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตาํหนกัท่ีประทบัของจกัรพรรดิยงเจ้ิน หรือ
องคช์ายส่ีผูเ้ป็นพระราชบิดาของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศชิ์ง ต่อมาเม่ือองคช์ายส่ีไดสื้บราชบลัลงัคแ์ลว้ไดย้ก 
สถานท่ีแห่งน้ีใหเ้ป็นวดัลามะ วดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูปองคย์นื หรือ “พระศรีอารยเมตไตร ” ซ่ึงสูง
ถึง 26 เมตร แกะสลกัดว้ยตน้จนัทน์หอมทั้งตน้ ใชเ้วลาในการแกะสลกัถึง 10 ปี ซึงประดิษฐานอยูภ่ายในศาลาหม่ืนสุข 
วา่นฟู่ เก๋อ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นนาํท่านสู่ ถนนหวงัฝู่จิง่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางสาํหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทั้ง
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆและร้านคา้ ร้านอาหาร ศูนยก์ลาง ความบนัเทิงมากมาย ท่ีจะสร้างสีสนัใหก้บัผูท่ี้มาจบัจ่าย
บนถนนคนเดินแห่งน้ี อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ี่  ก าแพงเมอืงจนีด่านจูยงกวน – TELIHUA ART 3D GALLERY –  ผ่านชมสนามกฬีารังนก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ก าแพงเมอืงจนี ด่านจูหยงกวน เป็นกาํแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สร้างใน
สมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ังแรก กาํแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง ทั้งน้ีเพ่ือ
ป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลงัจาก 
นั้นยงัมีการสร้างกาํแพงต่ออีกหลายคร้ังดว้ยกนั แต่ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่า
กาํแพงเมืองจีนไดส้าํเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง
ดว้ย เช่ือกนัวา่ หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกาํแพงเมืองจีนได ้

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านสู่ TELIHUA ART 3D GALLERY (www.bj3dhz.com) เพื่อชมพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 
มิติ ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยูใ่นภาพจาํลองเหตุการณ์นั้นๆได ้   
จากนั้นนาํท่านผา่นชมสนามกฬีารังนก ท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีแข่งขนักีฬาโอลิมปิคปี 2008  

เยน็ รับประทาน อาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีห้่า  หอฟ้าเทยีนถาน - ตลาดรัสเซีย – ปักกิง่ – เชียงใหม่  

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้าเทยีนถาน สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1420 เป็นสถานซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์งใช้
เป็นท่ีประกอบพิธีไหวฟ้้าเพื่อขอใหฝ้นตอ้งตามฤดูกาล ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์  
ภายในประกอบดว้ย หวานซิว แท่นประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี ่สถานท่ีตั้งป้ายเทพเจา้ฟ้า และ ตาํหนกัฉีเหนียน
เต้ียน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ ยีห่อ้ดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆอีก
มากมาย 
 
 



 

 

 
 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิง่ 

18.00 น. ออกเดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR CHINA เท่ียวบินท่ี CA823 
22.20 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ …. 
 

*** รายการนีล้งร้านจนีทีปั่กกิง่ 4 ร้าน ร้านหยก ร้านไข่มุก ร้านบัวหิมะ ร้านหมอนยางพารา *** 
ถ้าไม่เข้าร้านหยก เพิม่ RMB 200/ท่าน  ถ้าไม่เข้าร้านอืน่ ขอให้เพิม่ RMB 100/ท่าน/ร้าน 

(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาท ีคดิเพิม่ท่านละ 100 หยวน มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเกบ็ ไม่เกีย่วกบับริษัทฯ ทวัร์) 
 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD” 

 
*** สายการบิน Air China  (CA) จ ากดักระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกนิ  
23 กก. และถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 7 กก. (อนุญาตให้ถือขึน้เคร่ืองเพิม่ได้อกี 1 ช้ิน คือ 
โน๊ตบุ๊ค,กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสาร) *** 
 
หากท่านทีภู่มลิ าเนาไม่ได้อยู่ในเขตภาคเหนือ ดงันี ้1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. น่าน  4. พะเยา 5. แพร่  6. แม่ฮ่องสอน 7. ล าปาง 
8. ล าพูน 9. อุตรดติถ์ 10. ตาก 11. พษิณุโลก 12.สุโขทยั  จะมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 1,200 บาท เนื่องจากต้องไปท าวซ่ีาทีก่รุงเทพ  

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นทศันาจร AIR CHINA (CA) เชียงใหม่ – ปักกิง่ – เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และบริการวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ( 4 วนัทาํการ Passport Thai ) 
 ค่าโรงแรมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าบริการนาํเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ และมคัคุเทศกผ์ูเ้ช่ียวชาญ อาํนวยความสะดวกตลอดรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ค่าทปิไกด์ พนักงานคนขับรถ  
 กระเป๋าเป้ ฟรี 1 ใบ/ท่าน 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีช าระด้วยบัตรเครดติ 

 

อตัราค่าบริการ / 15 ท่านขึน้ไป / บาท   27 - 31 ม.ค. /24 -28 มี.ค. 2018  14 -18 เม.ย. 2018 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน ราคาท่านละ 19,900 บาท 24,900 บาท 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ ท่านละ  3,900 บาท  3,900 บาท 



 

 

 
 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
การส ารองทีน่ั่งและการช าระเงนิ 
 สาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมยืน่หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซ่ีา 

 ชาํระเงินทั้งหมด หรือชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด 10 วนั ก่อนการเดินทาง 
 
การยกเลกิ  
1. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  10 % ของเงินมดัจาํ 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ หรือคดิตามจริง 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 5 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6.ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะทาํการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจาํตัว๋ท่านละ 10,000 บาท  
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
7. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทน 
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ 
หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น  ๆ
หมายเหตุ  
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้าํระไว้
แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
5. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯ
ขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับ
ค่าบริการนั้นๆ 
 



 

 

 
 
7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้  
8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน 
/ คน / วนั 
 

ข้อมูลในการท าวซ่ีาจนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

การเตรียมเอกสารการยืน่วซ่ีาจนี 
1. รูปถ่าย ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่สวมแวน่ตา,ไม่สวมหมวก,ไม่เอียงตวั  ห้ามใช้รูปสแกน,หรือถ่ายเอง 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น และ สาํเนาบตัรประชาชน เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวก 

3. รายละเอียดเก่ียวกบัการทาํงาน เช่น ช่ือสถานท่ีทาํงาน,ท่ีอยู,่เบอร์ติดต่อ  

  

 


