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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ชิงเต่ำ 
(XW886 : 15.25-21.25)     

X X X 
KAILAI HOTEL  

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 สะพำนจ้ำนเฉียว-เส่ียวอี๋ซำน-พพิธิภัณฑ์ทีท่ ำกำร 
เก่ำประเทศเยอรมัน-ชิงเต่ำ-เวยฝั่ง 

   
WEIFANG ZHONGHENG   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

3 เวยฝั่ง-จี่หนำน-ทะเลสำบต้ำหมิงหู-ถนนโบรำณ 
ควำงโหวหลี-จี่หนำน-ไท่ซำน-ร้านบัวหิมะ 

    
TAIAN BAOSHENG 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

4 ภูเขำไท่ซำน (กระเช้ำขึ้น-ลง)-ร้านขนมพืน้เมือง 
ไท่ซำน-เวยฝั่ง 

   
WEIFANG ZHONGHENG   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 
หมู่บ้ำนศิลปะตระกูลหยำง-เวยฝั่ง-ชิงเต่ำ 
เทศกำลเบียร์นำนำชำติชิงเต่ำ (รวมบัตรค่ำเข้ำ) 
 

  X 
KAILAI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 

โรงงำนเบียร์ชิงเต่ำ-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก 
ถนนแปดสำย (ปำต้ำกวน)-ร้านไข่มุก-ชิงเต่ำ 
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) 
 (XW885 : 22.35-02.25+1)     
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*** กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์,หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ จ ำนวน 240 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง *** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันท่ี 22-27 สิงหำคม 2560 
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ชิงเต่ำ  

12.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน  3 ประตูทำงเข้ำที ่5 เคำน์เตอร์ 
7 สำยกำรบิน NOK SCOOT เจา้หน้าท่ีบริษทัฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นกอ่นข้ึนเคร่ือง 

15.25 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองชิงเต่ำ โดยสายการบิน NOK SCOOTเท่ียวบินท่ี XW886 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
21.25 น. เดินทางถึง สนำมบินชิงเต่ำหลิ่วถิง อินเตอร์เนช่ันแนล แอร์พอร์ต   มณฑลซานตง ซ่ึงเป็นมณฑล

ชายฝ่ังทะเลทางภาคตะวนัออกของประเทศจีน และเป็นพื้นท่ีปากแมน่ ้ าหวงเหอท่ีไหลลงสูท่ะเลป๋อ
ไห ่พื้นท่ีบนแผน่ดินมอีาณาเขตติดตอ่กบัมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อันฮุย เจียงซู ผา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมอืง  จากนั้นน าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 

 พกัที ่KAILAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่อง สะพำนจ้ำนเฉียว-เส่ียวอี๋ซำน-พพิธิภัณฑ์ทีท่ ำกำรเก่ำประเทศเยอรมัน-ชิงเต่ำ-เวยฝั่ง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าทา่นชม สะพำนจ้ำนเฉียว  สร้างในสมยัจักรพรรด์ิกวงสูร่าชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัวสะพาน

ยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ย่ืนลงไปในทะเล  น าทา่นชม เ ส่ียวอี๋ซำน  จุดชมวิวท่ีทา่นสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองชิง เตา่ในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา   ชมบ้านเ รือนสไตล์เยอรมนั
เสมอืนหน่ึงวา่ทา่นอยูใ่นประเทศเยอรมนัเลยทีเดียว    

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าทา่นชม  พิพธิภัณฑ์ที่ท ำกำรเก่ำประเทศเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิกของประเทศเยอรมนีในปี 

ค.ศ.1905   สร้างเสริจในปี 1908  สูง  4ช ั้น  เ ป็นการกอ่สร้างสไตล์ปราสาดแบบยุโรป จากนั้นน าทา่น
เดินทางสู ่เ มืองเวยฝั่ง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  ตั้งอยูร่ะหวา่งเมอืงชิงเตา่ และเมอืง จ่ี
หนาน ถือเป็นเมืองท่ีมชีื่อเ สียงจากเทศกาลแสดงวา่วนานาชาติท่ีจัดข้ึนในชว่ง 5 วนัแรกของเ ดือน
เมษายนของทุกปี และยงั เป็นหน่ึงในแหลง่ผลิตสินคา้จ าพวกสัตวปี์กประเภทเล้ียงไวเ้พื่อกนิไข ่และ
เน้ือท่ีส าคญัของจีนอีกดว้ย  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่WEIFANG ZHONGHENG  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

วันทีส่ำม เวยฝั่ง-จี่หนำน-ทะเลสำบต้ำหมิงหู-ถนนโบรำณควำงโหวหลี -จี่หนำน-ไท่ซำน-ร้านบัวหิมะ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
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น าทา่นเดินทางสู่ เมืองจี่หนำน(ใช้เวลำประมำณ 3.30 ช่ัวโมง)  เมืองเอกของมณฑลซานตง เ ป็นท่ี
ยอมรับของชาวจีนวา่เป็น "เมอืงแห่งน ้ าพ ุอนัดับหน่ึงในใต้หลา้" โดยมีน ้ าพ ุธรรมชาติ 733 แห่ง
กระจดักระจายอยูใ่นตวัเมอืง  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าทา่นชม ทะเลสำบต้ำหมิงหู มีเ น้ือท่ีประมาณ 5 แสนตร.กม. และพื้นท่ีภายในจะเป็นทะเลสาบ

คร่ึงหน่ึง อีกทั้งในอาณาบริเวณรอบทะเลสาบจะ มดีอกบวัและตน้หลิวรายลอ้ม ชวนให้เพลิดเพลินกบั
ทศันียภาพและอากาศท่ีบริสุทธ์ิสดชื่น  จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนโบรำณควำงโหวหลี  ตั้งอยูใ่น
ใจกลางเมอืง เป็นแหลง่อารยธรรมท่ีมปีระวติัยาวนานกวา่ 400ปี  ถนนเส้นน้ีถูกสร้างเ ป็นส่ิงกอ่สร้าง 
เป็นบ้านเรือนโบราณในสไตล์ของเมอืง จ่ีหนานข้ึนมาใหม ่ น าทา่นเ ดินทางสู ่เ มืองไท่ซำน (ใช้เวลำ
ประมำณ 1.30 ช่ังโมง)  ซ่ึง เ ป็นเมอืงส าหรับผู้ท่ีตอ้งการไปนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขาไทซ่าน 
สถานท่ีท่ีชาวจีนสว่นใหญจ่ะต้องหาโอกาสสักคร้ังในชีวิต เพื่อมาเคารพส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเ ป็นภูเขาท่ี
ใหญม่ากและไดช้ื่อวา่เป็นอนัดบั 1 ใน 5 เทือกเขาศักด์ิสิทธ์ิแหง่ลทัธิเต๋าท่ีมชีื่อเ สียงท่ีสุดของประเทศ
จีน จากนั้นน าทา่นแวะ ร้ำนยำบัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นท่ีมชีื่อเสียง มสีรรพคุณรักษาผิวท่ีถูกไฟ
ไหม,้ น ้ าร้อนลวก เป็นตน้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่TAIAN BAOSHENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

วันทีส่ี่ ภูเขำไท่ซำน (กระเช้ำขึ้น-ลง)-ร้านขนมพืน้เมือง-ไท่ซำน-เวยฝั่ง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่น นั่งกระเช้ำขึ้นสู่ เขำไท่ซำน  ซ่ึงมีความสูงถึง 1,532.7 เมตร เ น่ืองจากเขาตั้งอยูท่างภาค
ตะวนัออกของจีนจึงมชีื่อเรียกอ่ืนๆอีก เชน่ “ภูผำตะวันออก”หรือ “ภูผำศักดิ์ สิทธิ์”  บนเขาไทซ่านยัง
มยีอดเขาสูงสุด คือ ยวี่หวำงติ่ง (ยอดพระอินทร์)  โดยมคี าพ ังเพยกลา่วไวว้า่ “เมื่อข้ึนสู่ยอดเขาไท ่
ซานจะรู้สึกวา่โลกน้ีแคบลงทันที”ซ่ึงจะเห็นได้จากการแกะสลักชื่อบนหินท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาแห่ง น้ี
อยา่งมากมายระหวา่งทางทา่นสามารถเลือกซ้ือของพื้นเมืองทั้งสองข้างทางของถนนเทียนเ จ่ีย 
จากนั้นน าทา่นชม หนำนเทยีนเหมิน (ประตูใต้แห่งเส้นทำงสวรรค์) ซ่ึงถือวา่เป็นทางเขา้สู ่อาณาจกัร
เทพเจ้าอมตะท่ีพ  านักอยูบ่นยอดเขาแหง่น้ี   น าทา่นขอพร ณ วัดป้ีเสีย (วดัองค์หญิงแหง่เมฆสีฟ้า) ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิไทซ่าน เชื่อกนัวา่องค์หญิงองค์น้ีเ ป็นธิดาของเทพเจา้แหง่ไทซ่าน ผูเ้ดินทาง
ท่ีเป็นสตรีมกัจะเดินทางมาสักการะและขอพรให้บุตรหลานมสุีขภาพสมบูรณ์ และ น าชมจกัรพรรดิ
หยก เทพเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิของลัทธิเต๋าก็ประดิษฐานอยูท่ี่วดัแหง่น้ี สมควรเวลาน าทา่น ลงจำกเขำโดยกระเช้ำ  
ค ำแนะน ำ 
 กำรเดินทำงบนเขำไท่ซำน ควรสวมรองเท้ำผ้ำใบทีมี่พ้ืนยำงกันล่ืน 
 เพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินชม ส่ิงของมีค่ำ ยำ น ้ำด่ืม ควรใส่เป้ใบเล็กๆ 
 เพ่ือป้องกันอันตรำย เม่ือเดินชมไม่ควรมองวิว เม่ือมองวิวควรหยุดเดิน  
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 ผู้ทีมี่โรคประจ ำตัว เช่น ควำมดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรน ำยำประจ ำตัวติดตัวไว้  
 กรุณำเตรียมเส้ือกันหนำวไว้ เน่ืองจำกเขำไท่ซำนอยู่ สูงกว่ำระดับน ้ำทะเล 1 ,532.7 เมตร ซึ่ง

อำกำศบนเขำจะหนำวเย็นกว่ำปกติ 
 บริษทัฯ แนะน ำให้ใช้เป้สะพำยหลังติดตัวไปด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินเทีย่วบนเขำ  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าทา่นเดินทางสู ่ร้ำนขนมพ้ืนเมือง ซ่ึง เป็นขนมท่ีข้ึนชื่อของเมืองไทซ่าน  จากนั้นน าทา่นเดินทาง

กลบัสู ่ เมืองเวยฝั่ง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) ให้ทา่นไดสั้มผสับรรยากาศทั้ง 2 ขา้งทาง 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่WEIFANG ZHONGHENG  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

วันทีห้่ำ  หมู่บ้ำนศิลปะตระกูลหยำง-เวยฝั่ง-ชิงเต่ำ-เทศกำลเบียร์นำนำชำติชิงเต่ำ (รวมบัตรค่ำเข้ำ) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บ้ำนศิลปะตระกูลหยำง  หรือ หยำงเจียปู้ ได้กอ่เกดิฃ้ึนตั้งแตส่มยัราชวงศ์ซง่ 

(ค.ศ 960-1279) สืบจนถึงปัจจุบัน เ ป็นหมูบ่้านท่ีมชีื่อเ สียงทางดา้นศิลปะส่ิงประดิษฐ์ตา่งๆท่ีท าจาก
มอื อีกทั้งลกัษณะเดน่จะมกีารออกแบบส่ือถึงทางวฒันธรรมพื้นบา้น ซ่ึงคงความละเอียดออ่นชอ้ย  

 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าทา่นเดินทางกลบัสู่ เมืองชิงเต่ำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ 

เทศกำล เบียร์นำนำชำติชิงเต่ำ  (Qingdao International Beer Festival) เทศกาลเบียร์ท่ีใหญท่ี่สุด
ของเอเชีย เร่ิมแรกจัดข้ึนคร้ังแรกในปี 1991 โดยจะถือปฏิบัติจัดเทศกาลในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน
สิงหาคมของแตล่ะปี โดยจดังานฉลองเป็นระยะเวลา 16 วนั มเีบียร์หลากหลายกวา่ 200 แบรนด์ ทั้ง
จากผูผ้ลิตในจีนและเบียร์น าเข้าชื่อดงัอ่ืน  ๆ ทั้งน้ีมพีิธีเปิดและพิธีปิดท่ีย่ิงใหญอ่ลงัการ (รวมเฉพำะค่ำเข้ำ) 

ค ่ำ  อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมสะดวกของท่ำน  
 พกัที ่KAILAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีห่ก โรงงำนเบียร์ชิงเต่ำ-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่ำ-ถนนแปดสำย (ปำต้ำกวน)- ร้านไข่มุก-ชิงเต่ำ 
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าทา่นชมแหลง่ผลิตเบียร์ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของจีน โรงงำนเบียร์ชิงเต่ำ เร่ิมตั้งแตก่ารกอ่ตั้งโรงงาน 

กระบวนการพฒันาตั้งแตแ่รกเ ร่ิมจนถึงปัจจุบนัรู้จกักรรมวธีิในการกลั่นเบียร์ของโรงงานเบียร์แห่ง
แรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวธีิการกลัน่เ บียร์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในโลกปัจจุบนั"ชมขบวนการบรรจุ
เบียร์ใสข่วด และกระป๋อง เพื่อจ าหนา่ยสูต่ลาดโลกอีกทั้งยงัให้ทา่นไดล้ิ้มรสชิมเบียร์ชิงเตา่ท่ีมชีื่อเสียง  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
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บ่ำย น าทา่นชม จัตุรัส 54  สัญลักษณ์ของเมอืงชิงเตา่ สร้างข้ึนเพื่อเรียกร้องเมืองชิง เตา่คืนจากญี่ปุ่นใน 
วนัท่ี 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 น าทา่นชมภายนอกของ ศูนย์เ รือใบโอลิมปิกชิงเต่ำ  ตั้งอยูท่างภาค
ตะวนัออกของเมอืงชิงเตา่ มเี น้ือท่ีประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนัเ รือใบ
งานกฬีาโอลิมปิกแล้ว ยงัรวมถึงหมูบ่า้นนักกีฬา ศูนย์บริหาร ศูนย์ขา่ว เป็นตน้   น าทา่นชม ถนนแปด
สำย  หรือ ปำต้ำกวน อยูใ่นเขตหุยเฉวยีน จุดชมวิวท่ีสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้
อยา่งหลากหลายกวา่ 200 หลัง เ น่ืองจากเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวเยอรมนัมากอ่น เมือ่คร้ัง ท่ีชิง เตา่
ถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากน้ี ปาตา้กวนยังเ ป็นสถานท่ีสุดแสนโรแมนติก  ท่ีคูรั่กหลายคูเ่ ลือกมา
ถา่ยภาพแตง่งาน   จากนั้นน าทา่นแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซ้ือครีมไขมุ่กบ ารุงผิว ท่ีท าจากไขมุ่กน ้ าจืดท่ี
เพาะเล้ียงในทะเลสาบ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
22.35 น.  เหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW885(ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
02.25+1 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....   
 

************ ขอบคุณทกุท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************ 
ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  

( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึ้นไป *** ) 
 
 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทกุเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพ้ืนเมืองให้  
นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จักคือ ร้านบัวหิมะ, ร้านขนมพืน้เ มือง, ร้านไข่มุก  ซึ่งจ ำเ ป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย 
เพรำะมีผลกับรำคำทวัร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทกุท่ำนทรำบว่ำร้ำนทกุร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซึ่ง
จะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลู กค้ำเป็นหลั ก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ 
ทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดท่ีต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 

 

**ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก** 
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ชิงเต่ำ เว่ยฝ่ัง จ่ีหนำน เขำไท่ซำน 6 วนั 5 คืน 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

จ่ำยเพิม่  

วันท่ี 22-27 สิงหำคม 2560 25,999 บำท 6,000  บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเด็ก 

 

หมำยเหตุ :    รำคำทวัร์นี้  ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ำ ซึ่งรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ
น ้ำมันโลกทีมี่กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษนี ้ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่ง
ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำภำษนี ้ำมันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง  

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมอืง ภ ัยทางธรรมชาติ แตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะคา่เ งินบาทท่ีไมค่งท่ีและกรณีท่ีสายการบินมกีารเรียกเก็บคา่น ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก  าหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่  
 ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท  (ใช้แค่ส ำเนำหนังสือเดินทำง)  
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หมำยเหตุ :  
 กรณทีี่ไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปท่องเทีย่วได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น จ ำนวน 2 รุป และเอกสำร
ทีใ่ห้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่    700  
บาท  / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่านั้น)  

 ยกเว้นเส้นทำงทีบิ่นลงเทยีนสิน ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป  
 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทำงทีบิ่นลงปักกิ่ง / ปักก่ิง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เ มือง ) 
ต้องย่ืนวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้น 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ าหนักสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม , คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็ 
 คา่ประกนัอุบัติเห ตุระหวา่งการเ ดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุตั้งแต ่1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เ ดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มอีายุสูง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป คา่ชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคา่ชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์ ทั้ง น้ียอ่มอยูใ่นข้อจ ากดัท่ีมกีารตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทกุกรณ ีต้องมีใบเสร็จ และมเีอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเ พ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องบริษทั ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเ บ้ียประกันเร่ิมต้นที ่330 บำท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเกีย่วขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  
 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 
 กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
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 ค่ำ VAT 7 %   หั กภำษี ณ ที่จ่ำ ย 3 % ในกรณีที่ลู ก ค้ำต้องกำรใบเ สร็จ รับเงิ นที่ถู กต้อง  จะต้องบวกค่ ำ
ภำษมูีลค่ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลั ง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จทีถู่กให้กับบริษทัทวัร์เท่ำนั้น  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สว่นท่ีเหลือช  าระกอ่นเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช ั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เทา่นั้ น จึงไมส่ามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ง ส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเ ดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช ้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเ รียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทำงบริษทัจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้ง ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เ ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลิก 
6.1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
6.2 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
6.3 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 – 14 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
6.5  ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีมี่กำรกำรันตีค่ำ
มัดจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทั้งหมด
เน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนั้นๆ 

 
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ ่10 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
4. บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภ ัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม เติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเ จ็บป่วย , การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเ ท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แตท่ั้ง น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเ ดินทางต้องมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เ ดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เ ดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม ่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ดว้ย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  
12. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง  มฉิะนั้นทาง
บริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนังสือเดินทางตอ้งมหีน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น ยิ้มห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เ ส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เ เ ว่นตำเเฟช่ัน เ เ ว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เ ดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ส ติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มลูจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
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  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
  5.1.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
5.2.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเทา่นั้น ! ! ตอ่อายุการท างานแล้วไมต่ ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มตีราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีีท่ำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้  
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  จา่ยเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ  จา่ยเพิ่ม  100  บาท 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำนั้น หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนังสือเดินทางตา่งดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน  
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั้นกอ่นการสง่

เอกสารย่ืนวซีา่ 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ากอ่นย่ืนวซีา่ ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่ง

น้อย 7 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวซีา่ใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   
5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซีา่จีน ทา่น

จะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไมท่ราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

สถำนฑูตจีนอำจปฏเิสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้  
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 ชื่อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยท่ีดูเป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
 น ารูปถา่ยเกา่ ท่ีถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดือนมาใช  ้

 
 น ารูปถา่ยท่ีมวีวิดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อย่ืนท าวซีา่ 
 น ารูปถา่ยท่ีเป็นกระดาษถา่ยสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก 

เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวัเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  

ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทตูจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรย่ืนวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**  

 

 

 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมลูดังต่อไปนี้** 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME.................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.............................................................................................. .......................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่    
............................................................................................................................. ...........................................................
...................รหัสไปรษณย์ี .............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่  
............................................................................................................................. ...........................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณ ี

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน  
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ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่...................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.............................................................................................. ........................................ ............... 
ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่……… …………................… .....………………… 
.........................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร.............................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที.่......... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วันที.่......................เดือน...............................ปี............... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที.่.......... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วันที.่......................เดือน...............................ปี............... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
RELATION....................................................................................................................................................... ............ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION...................................................................................................................................................................  
 
หมำยเหตุ 
กรุณำระบเุบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำ  
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งน ี้
เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่น ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครัด)  
** แผนกกงสุล สถำนทตูจีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


