วันที่
1
2

กำหนดกำร
ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ-ชิงเต่ ำ (SC4080 : 02.50-08.35)
สะพำนจ้ ำนเฉียว-โบสถ์ St. Emil (ชมภำยนอก)
เสี่ยวอี๋ซำน-เวยฝั่ ง

3

เวยฝั่ ง-หมู่บ้ำนศิลปะตระกูลหยำงพิพธิ ภัณฑ์
ว่ ำว-เมืองจือโป-ย่ ำนกำรค้ ำโบรำณหมู่บ้ำนโจว
ชุน-จี่หนำน-ชมวิวกลำงคืนนำ้ พุเสือดำ-ถนน
โบรำณควำงโหวหลี

4

จี่หนำน-ทะเลสำบต้ ำหมิงหู-วัดหลิงเหยียน
ไท่ อัน

เช้ ำ

เที่ยง

เย็น

X

X

X







WEIFANG FUHUA HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว



YANGGUANG YIBAI
MEIJUE HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 5 ดำว



TAIAN XINGCHENG
HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
QINGDAO RENAISSANCE
QINGDAO WEST COAST
HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 5 ดำว
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ไท่ อัน-ภูเขำไท่ ซำน (กระเช้ ำขึน้ -ลง)-ชิงเต่ ำ







6

โรงงำนเบียร์ ชงิ เต่ ำ-จัตุรัส 54-ถนนแปดสำย
ชิงเต่ ำ-กรุงเทพฯ (SC4079 : 22.00-01.50+1)







โรงแรม

กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจำนวน 180 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง

กำหนดกำรเดินทำง เดือนกันยำยน – ตุลำคม 2561

วันแรก

ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

23.30 น.

 คณะพร้ อมกันที่ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำ งประเทศ ) ชัน้ 4
ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G สำยกำรบิน SHANDONG AIRLINES (SC) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริ ษัทฯ
คอยให้ การต้ อนรับ อานวยความสะดวกด้ านสัมภาระ และเอกสารให้ กบั ท่าน

วันที่สอง

กรุงเทพฯ-ชิงเต่ ำ-สะพำนจ้ ำนเฉียว-โบสถ์ St. Emil (ชมภำยนอก)-เสี่ยวอี๋ซำน-เวยฝั่ ง

02.50 น.

 เหิรฟ้าสู่ เมืองชิงเต่ ำ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINES เที่ยวบินที่ SC 4080
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบินชิงเต่ ำหลิ่วถิง อินเตอร์ เนชั่นแนล แอร์ พอร์ ต มณฑลซานตง ซึ่งเป็ นมณฑลชายฝั่ งทะเล
ทางภาคตะวันออกของประเทศจี น และเป็ นพืน้ ที่ ปากแม่นา้ หวงเหอที่ไหลลงสู่ทะเลป๋ อไห่ พื ้นที่บนแผ่นดินมี
อาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ ย เหอหนัน อันฮุย เจียงซู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุด KFC
นาท่านเที่ยวชม สะพำนจ้ ำนเฉียว สร้ างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440
เมตร กว้ าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์ St. Emil หรื อโบสถ์ St. Michael (ชมภำยนอก) เป็ น
อี กจุดยอดนิยมของนักท่อ งเที่ ยวที่ ต้อ งการชมสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโ รปในเมือ งชิงเต่า เป็ นโบสถ์ คาทอลิก
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก ผสมผสานแบบโรมัน สร้ างเสร็ จสมบูรณ์
ในปี 1934 มีเอกลักษณ์คือ บริ เวณอาคารด้ านหน้ ามีหอนาฬิกาสูง 56 เมตร 2 หลัง ตังอย่
้ างโดดเด่น โดยจะส่ง
เสียงสัญญาณในทุกวันอาทิตย์หรื อช่วงเทศกาลสาคัญ ภายในโบสถ์สามารถบรรจุคนได้ ประมาณ 1,000 คน
ตกแต่งอย่างเรี ยบง่ายแต่สวยตามสไตล์เรเนอซองส์ในอิตาลี เมื่อทุกสิง่ อย่างถูกผสมผสานกัน จึงทาให้ โบสถ์แห่ง
นี ้งดงามและกลายเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ที่โรแมนติกในเมืองชิงเต่า
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม เสี่ยวอี๋ซำน จุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองชิงเต่าในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา
ชมบ้ านเรื อนสไตล์เยอรมันเสมือนหนึ่งว่าท่านอยู่ในประเทศเยอรมันเลยทีเดียว จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองเวย
ฝั่ ง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) ตังอยู
้ ่ระหว่างเมืองชิงเต่า และเมืองจี่หนาน ถือเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียง
จากเทศกาลแสดงว่าวนานาชาติที่จัดขึ ้นในช่วง 5 วันแรกของเดือนเมษายนของทุกปี และยังเป็ นหนึ่งในแหล่ง
ผลิตสินค้ าจาพวกสัตว์ปีกประเภทเลี ้ยงไว้ เพื่อกินไข่ และเนื ้อที่สาคัญของจีนอีกด้ วย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ WEIFANG FUHUA HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

08.35 น.

เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สำม

เวยฝั่ ง-หมู่บ้ำนศิลปะตระกูลหยำง-พิพธิ ภัณฑ์ ว่ำว-เมืองจือโป-ย่ ำนกำรค้ ำโบรำณหมู่บ้ำนโจวชุน
จี่หนำน- ชมวิวกลำงคืนนำ้ พุเสือดำ-ถนนโบรำณควำงโหวหลี

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้ำนศิลปะตระกูลหยำง หรื อ หยำงเจียปู้ ได้ ก่อ เกิดฃึน้ ตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ 9601279) สืบจนถึงปัจจุบนั เป็ นหมูบ่ ้ านที่มีชื่อเสียงทางด้ านศิลปะสิง่ ประดิษฐ์ ต่างๆที่ทาจากมือ อีกทัง้ ลักษณะเด่น
จะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้ อย และนาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ ว่ำว
ถือเป็ นพิพธิ ภัณฑ์วา่ วที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกตราบจนถึงปัจจุบนั นี ้ ซึ่งได้ สะสมและจัดแสดงว่าวพิเศษต่างๆทัง้ ของจีน
และนานาชาติ ทังว่
้ าวโบราณและว่าวปัจจุบนั เป็ นจานวนมาก

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจือโป (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) เป็ นเมืองผลิตเครื่ องแก้ วที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ
และมีประวัตยิ าวนานมาตังแต่
้ ยคุ ราชวงศ์ถงั นับเป็ นผู้มีบทบาทหลักในตลาดเครื่ องแก้ วของโลก นาท่านเที่ยวชม
ย่ ำนกำรค้ ำโบรำณหมู่บ้ำนโจวชุน ซึ่งจะมีการขายขนมปั งที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านแห่งนี ้ ให้ ท่านอิสระเดินดูความ
เป็ นมาของหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ และความเป็ นมาของขนมปั งที่เป็ นเรื่ องเล่าของหมู่บ้านแห่งนี ้ สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองจี่หนำน (ใช้ เวลำประมำณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลซานตง เป็ นที่ยอมรับของชาวจีนว่าเป็ น
"เมืองแห่งน ้าพุอนั ดับหนึ่งในใต้ หล้ า" โดยมีน ้าพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวเมือง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมวิวยามค่าคืนของ บ่ อนำ้ พุเสือดำ ถือเป็ นบ่อน ้าพุ 1 ในจานวน 72 บ่อของเมืองจี่หนาน ที่ได้ ชื่อ ว่า นา้ พุ
เสือดา เนื่องจากเวลาน ้าพุที่พน่ ออกมาจะมีเสียงดังก้ องเหมือนเสือคาราม จากนัน้ ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ถนน
โบรำณควำงโหวหลี ตังอยู
้ ่ในใจกลางเมือง เป็ นแหล่งอารยธรรมที่มีประวัตยิ าวนานกว่า 400ปี ถนนเส้ นนีถ้ ูกสร้ าง
เป็ นสิง่ ก่อสร้ าง เป็ นบ้ านเรื อนโบราณในสไตล์ของเมืองจี่หนานขึ ้นมาใหม่
พักที่ YANGGUANG YIBAI MEIJUE HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 5 ดำว*****

วันที่ส่ ี

จี่หนำน-ทะเลสำบต้ ำหมิงหู-วัดหลิงเหยียน-ไท่ อัน

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม ทะเลสำบต้ ำหมิงหู มีเนื ้อที่ประมาณ 5 แสนตร.กม. และพื ้นที่ภายในจะเป็ นทะเลสาบครึ่ งหนึ่ง อีกทัง้
ในอาณาบริเวณรอบทะเลสาบจะ มีดอกบัวและต้ นหลิวรายล้ อม ชวนให้ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและอากาศที่
บริสทุ ธิ์สดชื่น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม วัดหลิงเหยียน ซึ่งเป็ นวัดที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 4 วัดที่มีความสาคัญทางพุทธศาสนา
ของจีน ประกอบด้ วย วัดเทียนไถซานกัว๋ ชิง ในมณฑลเจ๋อเจียง วัดซีเสียที่เมืองนานกิงและวัดเจียงหลิงยวี่เฉวียน
ในมณฑลหูเป่ ย จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองไท่ อัน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) เป็ นเมืองสาหรับผู้ที่
ต้ องการไปนมัสการสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์บนภูเขาไท่ซาน สถานที่ที่ชาวจีนส่วนใหญ่จะต้ องหาโอกาสสักครัง้ ในชีวิต เพื่อมา
เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็ นภูเขาที่ ใหญ่มากและได้ ชื่ อว่าเป็ นอันดับ 1 ใน 5 เทื อกเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋าที่ มี
ชื่อเสียงที่สดุ ของประเทศจีน (ภูเขาอีก 4 แห่ง ได้ แก่ เขาเหิงซานเหนือ, เขาหัวซานในมณฑลซานซี, เขาเหิงซานใต้
ในมณฑลหูหนาน และเขาซงซานในมณฑลเหอหนาน) และเขาแห่งนีย้ ังได้ รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้
ให้ เป็ นมรดกโลกด้ านวัฒนธรรมและธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ.1987 นอกจากนีเ้ มืองไท่อันยังเป็ นบ้ านเกิดของมาดาม
เจียงชิง อดีตดารานักแสดงและเป็ นภรรยาคนที่สี่ของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงอีกด้ วย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ TAIAN XINGCHENG HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่ห้ำ

ไท่ อัน-ภูเขำไท่ ซำน (กระเช้ ำขึน้ -ลง)-ชิงเต่ ำ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่าน นั่งกระเช้ ำขึน้ สู่ เขำไท่ ซำน ซึ่งมีความสูงถึง 1,532.7 เมตร เนื่องจากเขาตังอยู
้ ่ทางภาคตะวันออกของจีน
จึงมีชื่อเรี ยกอื่นๆอีก เช่น “ภูผำตะวันออก”หรือ “ภูผำศักดิ์สิทธิ์” บนเขาไท่ซานยังมียอดเขาสูงสุด คือ ยวี่หวำง
ติ่ง (ยอดพระอินทร์ ) โดยมีคาพังเพยกล่าวไว้ วา่ “เมื่อขึ ้นสูย่ อดเขาไท่ซานจะรู้สกึ ว่าโลกนี ้แคบลงทันที ”ซึ่งจะเห็น
ได้ จากการแกะสลักชื่อบนหินที่ตงอยู
ั ้ ่บนภูเขาแห่งนี ้อย่างมากมายระหว่างทางท่านสามารถเลือกซื อ้ ของพื ้นเมือง
ทังสองข้
้
างทางของถนนเทียนเจี่ย จากนัน้ นาท่านชม หนำนเทียนเหมิน (ประตูใต้ แห่ งเส้ นทำงสวรรค์ ) ซึ่งถือว่า
เป็ นทางเข้ าสูอ่ าณาจักรเทพเจ้ าอมตะที่พานักอยู่บนยอดเขาแห่งนี ้ นาท่านขอพร ณ วัดปี ้ เสีย (วัดองค์หญิงแห่ง
เมฆสีฟา้ ) ซึ่งตั ้งอยู่บนภูเขาศักดิส์ ทิ ธิ์ไท่ซาน เชื่อกันว่าองค์หญิงองค์นี ้เป็ นธิดาของเทพเจ้ าแห่งไท่ซาน ผู้เดินทางที่
เป็ นสตรี มกั จะเดินทางมาสักการะและขอพรให้ บตุ รหลานมีสขุ ภาพสมบูรณ์ และ นาชมจักรพรรดิ หยก เทพเจ้ าอัน
ศักดิส์ ทิ ธิ์ของลัทธิเต๋าก็ประดิษฐานอยู่ที่วดั แห่งนี ้สมควรเวลานาท่าน ลงจำกเขำโดยกระเช้ ำ
คำแนะนำ
 กำรเดินทำงบนเขำไท่ ซำน ควรสวมรองเท้ ำผ้ ำใบที่มีพนื ้ ยำงกันลื่น
 เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินชม สิ่งของมีค่ำ ยำ นำ้ ดื่ม ควรใส่ เป้ ใบเล็กๆ
 เพื่อป้ องกันอันตรำย เมื่อเดินชมไม่ ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
 ผู้ท่ มี ีโรคประจำตัว เช่ น ควำมดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนำยำประจำตัวติดตัวไว้
 กรุณำเตรียมเสือ้ กันหนำวไว้ เนื่องจำกเขำไท่ซำนอยู่สูงกว่ ำระดับนำ้ ทะเล 1,532.7 เมตร ซึ่งอำกำศ
บนเขำจะหนำวเย็นกว่ ำปกติ
 บริษัทฯ แนะนำให้ ใช้ เป้ สะพำยหลังติดตัวไปด้ วยเพื่อควำมสะดวกในกำรเดินเที่ยวบนเขำ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมื องชิงเต่ ำ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็ น 1 ใน 5 ของเมือ งท่าที่ใหญ่ ที่สุด
ได้ รับการตังสมญานามว่
้
า“ไข่มกุ แห่งทะเลเหลือง”นอกจากจะเป็ นเมืองท่าของการติดต่อซือ้ ขายแล้ วยังเป็ นเมือง
ท่าทางยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ โดยมีกองเรื อดาน ้าที่ใหญ่ที่สดุ อีกด้ วย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ QINGDAO RENAISSANCE QINGDAO WEST COAST HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 5
ดำว*****

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่หก

โรงงำนเบียร์ ชงิ เต่ ำ-จัตุรัส 54-ถนนแปดสำย-ชิงเต่ ำ-กรุงเทพฯ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
น าท่ า นชมแหล่ ง ผลิ ต เบี ย ร์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของจี น โรงงำนเบี ยร์ ชิ งเต่ ำ เริ่ ม ตั ง้ แต่ ก ารก่ อ ตัง้ โรงงาน
กระบวนการพัฒ นาตังแต่
้ แรกเริ่ มจนถึงปั จ จุบัน รู้ จักกรรมวิธีในการกลั่นเบียร์ ของโรงงานเบี ยร์ แห่งแรกของ

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ
22.00 น.
01.50 น.+1

ประเทศจี นรวมทัง้ กรรมวิธีการกลั่น เบียร์ ที่ทันสมัยที่ สุดในโลกปั จ จุบัน "ชมขบวนการบรรจุเบียร์ ใส่ขวด และ
กระป๋ อง เพื่อจาหน่ายสูต่ ลาดโลกอีกทังยั
้ งให้ ท่านได้ ลิ ้มรสชิมเบียร์ ชิงเต่าที่มีชื่อเสียง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม จัตุรัส 54 สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้ างขึ ้นเพื่อเรี ยกร้ องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปนใน
ุ่ วันที่ 4 พ.ค. ปี
ค.ศ. 1919 จากนันน
้ าท่านสู่ ถนนแปดสำย หรื อ ปำต้ ำกวน อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็น
สถาปั ตยกรรม สไตล์ยุโรปได้ อย่างหลากหลายกว่า 200 หลัง เนื่องจากเคยเป็ นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมา
ก่อน เมื่อครัง้ ที่ชิงเต่าถูกยึดเป็ นอาณานิคม นอกจากนี ้ ปาต้ ากวนยังเป็ นสถานที่สดุ แสนโรแมนติก ที่ค่รู ักหลายคู่
เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINES เที่ยวบินที่ SC 4079
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ตงั ้ แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)
ทัวร์ คุณธรรม ชิงเต่ ำ...ขำหมูเยอรมัน
เว่ ยฝั่ ง จี่หนำน เขำไท่ ซำน 6 วัน 4 คืน (SC)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ำน)

กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 1-6 กันยำยน 2561
วันที่ 8-13 ตุลำคม 2561

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน

เด็กอำยุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่ รวมตั๋ว

25,999 บำท
25,999 บำท

25,999 บำท
25,999 บำท

4,500 บำท
4,500 บำท

16,999 บำท
16,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ ในรายการเท่านัน้
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี นา้ มันขึ ้น ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นา้ มันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 26 ก.ค.61 เป็ นเงิน 6,100 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)

4.
5.
6.
7.

8.

**กรณี ยืน่ ด่วน 2 วันทำกำร ชำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ)
ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
นำ้ หนักสัมภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ 1 ชิ ้น ต่อท่าน น ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชย
ทังหลายตามกรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงั ้ นีย้ ่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กับ
บริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซือ้ ประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุขภำพ ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ ำ หน้ ำ ที่ของบริ ษั ท ฯ ***ทัง้ นี อ้ ัตรำเบีย้ ประกั น เริ่มต้ นที่ 330 บำท ขึน้ อยู่กั บ
ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว, การติดเชือ้ , ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
ค่ ำบริกำรดังกล่ ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ ำนัน้ !!! ต

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสือเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ ำ ภำษี มูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องการใบเสร็ จ รั บเงินที่ ถูกต้ อ ง จะต้ อ งบวกค่า
ภาษีมลู ค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทัง้ หมดเท่านั ้น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถกู ให้ กบั บริษัททัวร์ เท่านัน้
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั ง้ แรก ช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท หรื อ ทัง้ หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้ อมส่ งสำเนำ
หนังสือเดินทำง ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรูปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำรที่
ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วน
ต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ ำนัน้ )

3. ชำระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อ ไป แต่ทัง้ นี ท้ ่ านจะต้ อ งเสียค่าใช้ จ่ ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่า ตั๋วเครื่ อ งบิน ค่าห้ อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
ข้ อควรทรำบก่ อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้ โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และเหมาะสม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อ กรณี ที่ ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจากเจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ าเมือ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่ กรมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
 ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้นอัตรำค่ ำบ

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนั งสือเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ำยหน้ าตรง ถ่ายจากร้ านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขำวเท่ ำนัน้ !!
ข้ อห้ ำม : ห้ ามแม็ครูป, ห้ ามรูปเป็ นรอย, ห้ ามเปื อ้ น, ห้ ามยิม้ , ห้ ามใส่เสื ้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ ามใส่เสื ้อคอกว้ าง แขนกุด ซีทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ ามใส่แวนตาสีดา หรื อกรอบแว่นสีดา, ห้ ามสวมใส่
เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้ อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้ น
รูปต้ องเห็นคิ ้ว และใบหูทงั ้ 2 ข้ างชัดเจน ห้ ามผมปิ ดหน้ า
รูปต้ องอัดด้ วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
 เดินทำงพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สาเนาสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านัน้
6. ผู้เดินทำงที่ช่ อื เป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้

1. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านัน้
2. หนังสือชี ้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านัน้
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
4. ต้ องไปแสดงตัวต่อหน้ าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศนู ย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า
7. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านัน้ !! ต่ออายุการทางานแล้ วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้ ทำงำนใน
ประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีท่ ีทำงบริษัท ฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ท่ ีเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ ากลุม่ ข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยื่นวีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์ อย่าง น้ อย 10 วันทา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต
และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ท่ ีประสงค์ จะใช้ ห นั งสือ เดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้ อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์
** ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะอิง
ตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี !้ !!!
เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด
 แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำร้ ำง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้ำน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้ำน...............................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
***กรณีท่ เี กษียนอำยุกรุณำแจ้ งชื่อสถำนที่ทำงำนและที่อยู่.............................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ ำน)
ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................SURNAME..............................................................
ควำมสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................SURNAME..............................................................
ควำมสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................

หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวก
ภำยหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)

