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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

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

X X X 
KAILAI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 สะพำนจ้ำนเฉียว-เส่ียวอีซ๋ำน-พพิธิภัณฑ์ที่ท ำกำร 
เก่ำประเทศเยอรมัน-ชิงเต่า-เวยฝ่ัง 

   
WEIFANG ZHONGHENG   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

3 เวยฝ่ัง-จ่ีหนำน-ทะเลสำบต้ำหมิงหู-ถนนโบรำณ 
ควำงโหวหล-ีจ่ีหนำน-ไท่ซำน-ร้านบัวหิมะ 

   
TAIAN BAOSHENG 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

4 ภูเขำไท่ซำน (กระเช้ำขึน้-ลง)-ร้านขนมพืน้เมือง 
ไท่ซำน-เวยฝ่ัง 

   
WEIFANG ZHONGHENG   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 
หมู่บ้ำนศิลปะตระกูลหยำง-เวยฝ่ัง-ชิงเต่ำ 
เทศกำลเบียร์นำนำชำติชิงเต่ำ (รวมบัตรค่ำเข้ำ) 
 

  X 
KAILAI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 

โรงงำนเบียร์ชิงเต่ำ-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลมิปิก 
ถนนแปดสำย (ปำต้ำกวน)-ร้านไข่มุก-ชิงเต่ำ 
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมอืง) 
 (XW885 : 22.35-02.25+1)     
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*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์,หัวหน้ำทวัร์ และคนขบัรถ จ ำนวน 240 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง *** 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที ่15-20 / 22-27 สิงหำคม 2560 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ชิงเต่ำ  

12.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 ประตูทำงเข้ำที ่5 เคำน์เตอร์ 
7 สำยกำรบิน NOK SCOOT เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนข้ึนเคร่ือง 

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

ชายฝ่ังทะเลทางภาคตะวนัออกของประเทศจีน และเป็นพื้นท่ีปากแม่น ้าหวงเหอท่ีไหลลงสู่ทะเลป๋อ
ไห่ พื้นท่ีบนแผน่ดินมีอาณาเขตติดต่อกบัมณฑลเหอเป่ย เหอหนนั อนัฮุย เจียงซู ผา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

 พกัที ่KAILAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง สะพำนจ้ำนเฉียว-เส่ียวอีซ๋ำน-พพิธิภัณฑ์ที่ท ำกำรเก่ำประเทศเยอรมัน-ชิงเต่า-เวยฝ่ัง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านชม สะพำนจ้ำนเฉียว สร้างในสมยัจกัรพรรด์ิกวงสู่ราชวงศชิ์ง (ราวปี ค.ศ.1819) ตวัสะพาน

ยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล  น าท่านชม เส่ียวอี๋ซำน จุดชมวิวท่ีท่านสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองชิงเต่าในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา   ชมบา้นเรือนสไตล์เยอรมนั
เสมือนหน่ึงวา่ท่านอยูใ่นประเทศเยอรมนัเลยทีเดียว    

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม  พิพิธภัณฑ์ที่ท ำกำรเก่ำประเทศเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิกของประเทศเยอรมนีในปี 

ค.ศ.1905  สร้างเสริจในปี 1908  สูง 4ชั้น  เป็นการก่อสร้างสไตลป์ราสาดแบบยุโรป จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเวยฝ่ัง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  ตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองชิงเต่า และเมืองจ่ี
หนาน ถือเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากเทศกาลแสดงว่าวนานาชาติท่ีจดัข้ึนในช่วง 5 วนัแรกของเดือน
เมษายนของทุกปี และยงัเป็นหน่ึงในแหล่งผลิตสินคา้จ าพวกสัตวปี์กประเภทเล้ียงไวเ้พื่อกินไข่ และ
เน้ือท่ีส าคญัของจีนอีกดว้ย  

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

วนัทีส่ำม เวยฝ่ัง-จ่ีหนำน-ทะเลสำบต้ำหมิงหู-ถนนโบรำณควำงโหวหล-ีจ่ีหนำน-ไท่ซำน-ร้านบัวหิมะ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองจ่ีหนาน(ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช่ัวโมง)  เมืองเอกของมณฑลซำนตง เป็นท่ี
ยอมรับของชำวจีนว่ำเป็น "เมืองแห่งน ้ ำพุอนัดบัหน่ึงในใตห้ล้ำ" โดยมีน ้ ำพุธรรมชำติ 733 แห่ง
กระจดักระจำยอยูใ่นตวัเมือง  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม ทะเลสาบต้าหมิงหู มีเน้ือท่ีประมำณ 5 แสนตร.กม. และพื้นท่ีภำยในจะเป็นทะเลสำบ

คร่ึงหน่ึง อีกทั้งในอำณำบริเวณรอบทะเลสำบจะ มีดอกบวัและตน้หลิวรำยลอ้ม ชวนให้เพลิดเพลินกบั
ทศันียภำพและอำกำศท่ีบริสุทธ์ิสดช่ืน  จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ถนนโบราณควางโหวหล ีตั้งอยูใ่น
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ใจกลำงเมือง เป็นแหล่งอำรยธรรมท่ีมีประวติัยำวนำนกวำ่ 400ปี  ถนนเส้นน้ีถูกสร้ำงเป็นส่ิงก่อสร้ำง 
เป็นบำ้นเรือนโบรำณในสไตล์ของเมืองจ่ีหนำนข้ึนมำใหม่  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไท่ซาน (ใช้เวลา
ประมาณ 1.30 ช่ังโมง) ซ่ึงเป็นเมืองส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรไปนมสักำรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขำไท่ซำน 
สถำนท่ีท่ีชำวจีนส่วนใหญ่จะตอ้งหำโอกำสสักคร้ังในชีวิต เพื่อมำเคำรพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นภูเขำท่ี
ใหญ่มำกและไดช่ื้อวำ่เป็นอนัดบั 1 ใน 5 เทือกเขำศกัด์ิสิทธ์ิแห่งลทัธิเต๋ำท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ
จีน จำกนั้นน าท่านแวะ ร้ำนยำบัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวท่ีถูกไฟ
ไหม,้ น ้าร้อนลวก เป็นตน้ 

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

วนัทีส่ี่ ภูเขำไท่ซำน (กระเช้ำขึน้-ลง)-ร้านขนมพืน้เมือง-ไท่ซำน-เวยฝ่ัง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำน น่ังกระเช้าขึ้นสู่ เขาไท่ซาน ซ่ึงมีควำมสูงถึง 1,532.7 เมตร เน่ืองจำกเขำตั้งอยู่ทำงภำค
ตะวนัออกของจีนจึงมีช่ือเรียกอ่ืนๆอีก เช่น “ภูผาตะวนัออก”หรือ “ภูผาศักดิ์สิทธ์ิ” บนเขำไท่ซำนยงั
มียอดเขำสูงสุด คือ ยวี่หวางติ่ง (ยอดพระอินทร์) โดยมีค ำพงัเพยกล่ำวไวว้่ำ “เม่ือข้ึนสู่ยอดเขำไท่
ซำนจะรู้สึกว่ำโลกน้ีแคบลงทนัที”ซ่ึงจะเห็นไดจ้ำกกำรแกะสลกัช่ือบนหินท่ีตั้งอยู่บนภูเขำแห่งน้ี
อย่ำงมำกมำยระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือของพื้นเมืองทั้งสองขำ้งทำงของถนนเทียนเจ่ีย 
จำกนั้นน ำท่ำนชม หนานเทยีนเหมิน (ประตูใต้แห่งเส้นทางสวรรค์) ซ่ึงถือวำ่เป็นทำงเขำ้สู่อำณำจกัร
เทพเจำ้อมตะท่ีพ  ำนกัอยูบ่นยอดเขำแห่งน้ี  น ำท่ำนขอพร ณ วดัป้ีเสีย (วดัองคห์ญิงแห่งเมฆสีฟ้ำ) ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นภูเขำศกัด์ิสิทธ์ิไท่ซำน เช่ือกนัวำ่องคห์ญิงองคน้ี์เป็นธิดำของเทพเจำ้แห่งไท่ซำน ผูเ้ดินทำง
ท่ีเป็นสตรีมกัจะเดินทำงมำสักกำระและขอพรให้บุตรหลำนมีสุขภำพสมบูรณ์ และ น ำชมจกัรพรรดิ
หยก เทพเจำ้อนัศกัด์ิสิทธ์ิของลทัธิเต๋ำก็ประดิษฐำนอยูท่ี่วดัแห่งน้ี สมควรเวลำน ำท่ำน ลงจากเขาโดยกระเช้า  
ค าแนะน า 
 การเดินทางบนเขาไท่ซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบทีม่ีพืน้ยางกนัลืน่ 
 เพือ่ความสะดวกในการเดินชม ส่ิงของมีค่า ยา น า้ดื่ม ควรใส่เป้ใบเลก็ๆ 
 เพือ่ป้องกนัอนัตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองววิ เมื่อมองววิควรหยุดเดิน  
 ผู้ทีม่ีโรคประจ าตัว เช่น ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรน ายาประจ าตัวติดตัวไว้  
 กรุณาเตรียมเส้ือกนัหนาวไว้ เน่ืองจากเขาไท่ซานอยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 1,532.7 เมตร ซ่ึง

อากาศบนเขาจะหนาวเยน็กว่าปกติ 
 บริษัทฯ แนะน าให้ใช้เป้สะพายหลงัติดตัวไปด้วยเพือ่ความสะดวกในการเดินเที่ยวบนเขา 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนขนมพืน้เมือง ซ่ึงเป็นขนมท่ีข้ึนช่ือของเมืองไท่ซาน จากนั้นน าท่านเดินทาง

กลบัสู่ เมืองเวยฝ่ัง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศทั้ง 2 ขา้งทาง 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่WEIFANG ZHONGHENG  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

วนัทีห้่ำ  หมู่บ้ำนศิลปะตระกูลหยำง-เวยฝ่ัง-ชิงเต่ำ-เทศกำลเบียร์นำนำชำติชิงเต่ำ (รวมบัตรค่ำเข้ำ) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนศิลปะตระกูลหยำง หรือ หยำงเจียปู้ ไดก่้อเกิดฃ้ึนตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง 
(ค.ศ 960-1279) สืบจนถึงปัจจุบนั เป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นศิลปะส่ิงประดิษฐ์ต่างๆท่ีท าจาก
มือ อีกทั้งลกัษณะเด่นจะมีการออกแบบส่ือถึงทางวฒันธรรมพื้นบา้น ซ่ึงคงความละเอียดอ่อนชอ้ย  

 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองชิงเต่ำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เทศกำลเบียร์นำนำชำติชิงเต่ำ  (Qingdao International Beer Festival) เทศกาลเบียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเอเชีย เร่ิมแรกจดัข้ึนคร้ังแรกในปี 1991 โดยจะถือปฏิบติัจดัเทศกาลในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน
สิงหาคมของแต่ละปี โดยจดังานฉลองเป็นระยะเวลา 16 วนั มีเบียร์หลากหลายกวา่ 200 แบรนด ์ทั้ง
จากผูผ้ลิตในจีนและเบียร์น าเขา้ช่ือดงัอ่ืนๆ ทั้งน้ีมีพิธีเปิดและพิธีปิดท่ียิง่ใหญ่อลงัการ (รวมเฉพำะค่ำเข้ำ) 

ค ่ำ  อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพือ่ควำมสะดวกของท่ำน 
 พกัที ่KAILAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

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

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมแหล่งผลิตเบียร์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของจีน โรงงำนเบียร์ชิงเต่ำ เร่ิมตั้งแต่การก่อตั้งโรงงาน 

กระบวนการพฒันาตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนัรู้จกักรรมวิธีในการกลัน่เบียร์ของโรงงานเบียร์แห่ง
แรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวธีิการกลัน่เบียร์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในโลกปัจจุบนั"ชมขบวนการบรรจุ
เบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อจ าหน่ายสู่ตลาดโลกอีกทั้งยงัใหท้่านไดล้ิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าท่ีมีช่ือเสียง  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม จัตุรัส 54 สัญลกัษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างข้ึนเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญ่ีปุ่นใน 

วนัท่ี 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 น าท่านชมภายนอกของ ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่ำ ตั้ งอยู่ทางภาค
ตะวนัออกของเมืองชิงเต่า มีเน้ือท่ีประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนัเรือใบ
งานกีฬาโอลิมปิกแลว้ ยงัรวมถึงหมู่บา้นนกักีฬา ศูนยบ์ริหาร ศูนยข์่าว เป็นตน้  น าท่านชม ถนนแปด
สำย หรือ ปำต้ำกวน อยูใ่นเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวท่ีสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้
อยา่งหลากหลายกวา่ 200 หลงั เน่ืองจากเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวเยอรมนัมาก่อน เม่ือคร้ังท่ีชิงเต่า
ถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากน้ี ปาตา้กวนยงัเป็นสถานท่ีสุดแสนโรแมนติก ท่ีคู่รักหลายคู่เลือกมา
ถ่ายภาพแต่งงาน   จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีท าจากไข่มุกน ้ าจืดท่ี
เพาะเล้ียงในทะเลสาบ  

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

 
 

************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************ 
ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  

( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึน้ไป *** ) 
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หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพืน้เมืองให้ 
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านบัวหิมะ, ร้านขนมพื้นเมือง, ร้านไข่มุก ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 
เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึง
จะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ 
ทั้งส้ิน 
 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 

**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 

 

ชิงเต่ำ เว่ยฝ่ัง จี่หนำน เขำไท่ซำน 6 วนั 5 คนื 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

จ่ำยเพิม่  

วนัที่ 15-20 / 22-27 สิงหำคม 2560 25,999 บำท 6,000  บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเดก็ 

 

หมำยเหตุ :    รำคำทวัร์นี ้ ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ
น ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่ำวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท  (ใช้แค่ส ำเนำหนังสือเดินทำง)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ :  
 กรณีที่ไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน 2 รุป และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม    700  
บาท  / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่าน้ัน)  

 ยกเว้นเส้นทำงทีบ่ินลงเทยีนสิน ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป  
 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทำงที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) 
ต้องยืน่วซ่ีำเดี่ยวเท่ำน้ัน 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
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 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม์ 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่ จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
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6.5  ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีม่ีกำรกำรันตีค่ำ
มัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทั้งหมด
เน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะยืน่วซ่ีำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   



(SHXWTAO2)  ชิงเต่า เวย่ฝ่ัง จ่ีหนาน เขาไท่ซาน 6D5N (XW) ส.ค. 60 / GIRL-070317                                          9 

3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง
ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
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รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก 

เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
 

**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรยื่นวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME.................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
...................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)...................................................................... 
ต ำแหน่งงำน..................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………................….....………………… 
.........................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร.............................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่......... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน...............................ปี............... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวนัที.่.......... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน...............................ปี............... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION...................................................................................................................................................................  
 
หมำยเหตุ 
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มอืถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพือ่ใช้ในกำรขอยืน่วซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพือ่ประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


