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CHINA 
สบาย ชงิเตา่ พชิติเขาไทซ่าน พกั 5 ดาว 

โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์(SC) 

5 วนั 3 คนื 

ไฮไลทท์วัร ์….สบาย ชงิเตา่ เขาไทซ่าน พกั 5 ดาว 
- พชิติ ภเูขาศักดิส์ทิธิ ์“เขาไทซ่าน” มรดกโลกแหง่เมอืงไทซ่าน 

- เทีย่ว ชงิเตา่ สมัผัสกลิน่อายสไตลย์โุรป อันงดงามขึน้ชือ่ทีส่ดุของประเทศจนี 
- ชม วดัขงจือ้ ตน้ก าเนดิลทัธเิตา๋ประวตัศิาสตรแ์ละความเชือ่อันเป็นรากฐานส าคัญของจนี 
- ชม โรงงานเบยีรช์งิเตา่ เบยีรช์ือ่ดังของจนียาวนานมากวา่ 100 ปี 
- ชม น ้าพเุฮยหูเ่ฉวยีน (น ้าพเุสอืด า) บอ่น ้าพใุนต านานเสยีงดังกอ้งเหมอืนเสอืค าราม 

- พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 



 

GT-TAO SC01 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ  ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ชงิเตา่ – ปาตา้กวน – ถนนไมม้า่นปู้  – โรง
เบยีรช์งิเตา่ – สวนสาธารณะจา้นเฉียว – ถนนพฉ่ีาย
หยวน – เสีย่วหยีซ่าน 

✈ 🍽 🍽 
GLORIA PLAZA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 5 * 

3 
ศนุยก์ารคา้มกุชงิเตา่ – เวย่ฝ่ัง – หมูบ่า้นศลิปะหยาง
เจยีปู้  – จอืป๋อ – ศาลเจา้เกยีงไทก่ง 🍽 🍽 🍽 

ZIBO WELLHOO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 5 * 

4 
จอืป๋อ – เมอืงโบราณโจวชนุ – ยา่นการคา้หมูบ่า้นโจ
วชนุ – พพิธิภฑัณ์ขนมปัง – ขึน้เขาไทอ่นั (กระเชา้) – 
ประตหูนานเทยีนเหมนิ – เทยีนเจยี – ยอดเขาหวงยู ่

🍽 🍽 🍽 
DONGYUE HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 5 * 

5 
ไทอ่นั – ศนูยย์าสมนุไพรจนี – จีห่นาน – ทะเลสาบตา้
หมงิ – บอ่น ้าพเุสอืด า – จีห่นาน – กรงุเทพฯ 🍽 🍽 

🍽
✈ 

 

 
หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เด ีย่ว) 1,500 บาท ** 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 
  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
เฉพาะ  

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 23 กก. 

 

 

 

 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู5 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน ์(SC) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – ชงิเตา่ – ปาตา้กวน – สะพานไมม้า่นปู้  – โรงเบยีรช์งิเตา่ – สวนสาธารณะ
จา้นเฉยีว – ถนนวฒันธรรมพฉีา่ย – เสยีวหยีซ่าน 
02.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชงิเตา่ โดย สายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SC4080 

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิชงิเตา่ล ิว่ถงิเมอืงชงิเตา่ มณฑลซานตง ตัง้อยู่ทางชายฝ่ังทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศ

จีนมีอาณาเขตตดิต่อกับมณฑลเหอเป่ย  เหอหนาน  อันฮุย  เจียงซู  โดยมีพื้นที่ทัง้หมด 10,654ตารางกโิลเมตร  มี
ประชากรประมาณ 7 ลา้นคน ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็นเมอืงขึน้ของเยอรมัน คงไวด้ว้ยกลิน่อายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่วา่จะ

เป็น บา้น หรอือาคารต่างๆ ลว้นถูกสรา้งในสไตลย์ุโรป มคีวามแตกต่างจากเมอืงอืน่ๆของประเทศจนีแห่งนี้อกีทัง้ยังเป็น
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แหลง่ทีต่ัง้ของโรงงานผลติเบยีรช์งิเต่าเบยีรช์ ือ่ดังของประเทศจนี หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศุลกากรเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นสู ่ปาตา้กวน หรอื ถนนแปดสาย เป็นจุดชมววิอกีแหง่หนึง่ทีส่ามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตลื
ยุโรปไดอ้ย่างหลากหลาย ส าหรับทีม่าของชือ่ถนนแปดสายนั้น มาจากบรเิวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน อกีทัง้ยังมี

ดอกไมท้ีเ่บ่งบานตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงตลอด 4 ฤดูกาลและนอกจากปาตา้กวนยังเป็นสถานทีส่ดุ แสนโรแมนตกิ ที่
คูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถา่ยภาพแตง่งาน จากนัน้เดนิทางสู ่สะพานไมม้า่นปู้  ใหท้า่นเดนิชมววิธรรมชาตทิางทะเลของชงิเตา่

ถอืเป็นแหลง่พักผอ่นทีน่่าสนใจเป็นยิง่นักและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม โรงงานเบยีรช์งิเตา่ เป็นเบยีร์

ยีห่อ้เกา่แกข่องจนียาวนานมามากกวา่ 100 ปี จุดเริม่ตน้ของโรงเบยีรน์ี้ นับยอ้นไปเมือ่วันที ่15 เดอืนสงิหาคม ค.ศ.1903 
กอ่ตัง้ขึน้ดว้ยการทุ่มเงนิ 400,000 มารค์ ของพ่อคา้ชาวเมอืงเบยีรร์่วมกับพ่อคา้ชาวอังกฤษ ใชช้ือ่วา่ บรษัิทเบยีรเ์จอมา

นสิเชส (Germanisches) แหง่เมอืงชงิเตา่ จ ากดั และใชเ้ทคโนโลยกีารหมักบม่และวตัถดุบิจากประเทศเยอรมันในปีค.ศ.
1963 ไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นเบยีรแ์ห่งชาตยิีห่อ้เดยีวของจนี และเป็นตน้แบบของอตุสาหกรรมนี้ บนแผน่ดนิจนีใหญ่เรือ่ยมา

จนทกุวันนี้ ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลติเบยีรแ์ห่งนี้ก็เปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท เบยีรช์งิเตา่ จ ากัด และเขา้สูต่ลาดทนุเป็นครัง้
แรก ปรากฏตวัในตลาดหลักทรัพยเ์ซีย่งไฮแ้ละฮอ่งกง และเมือ่จนีเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก เบยีรช์งิเตา่

ก็ไดใ้ชโ้อกาสนีเ้ป็นพันธมติร กบั อนั เฮาเซอร ์บชุ ผูผ้ลติเบยีร ์บดัไวเซอร ์จากสหรัฐฯ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะสะพานจา้นเฉยีว ซึง่อยู่ใกลก้ับสะพานจา้นเฉียว สรา้งในสมัยจักรพรรดิก์วงสูร่าชวงศช์งิ

(ราวปีค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยืน่ลงไปในทะเลปลายสดุเป็นอาคารคลา้ยชือ่ Huilan Pavillion 

สามารถเขา้ไปชมดา้นในไดแ้ตม่คีา่เขา้ชมเล็กนอ้ย จากนัน้น าทา่นผ่านชม ถนนแกะสลกัตงไห ่เป็นถนนทีเ่ลยีบทะเลซึง่มี

ความยาว 12.8 กม. ชมผลงานดา้นปฏมิากรรมแกะสลักทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศและร่มรื่นดว้ยสวนหย่อมทีต่กแต่งไวอ้ย่าง

สวยงามยิง่ จากนัน้น าทา่นชม ถนนวฒันธรรมพฉี่าย ซึง่เป็นถนนวัฒนธรรมทีข่ ึน้ชือ่แห่งหนึง่ของเมอืงชงิเตา่ และยังเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวเมืองและชาวต่างชาติ ที่นี่ท่านจะไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบา้นชงิเต่า รา้นภาพเขียน 

ภาพวาด รวมไปถงึของวา่งพืน้บา้นทีท่า่นสามารถเลอืกชมิไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นชม สวนเสีย่วหยซีาน ตัง้อยุ่บน

ยอดเขาเสี่ยวหยี ท่านสามารถมองเห็นววิพาโนรามาของเมืองชงิเต่าจากที่นี่ได ้ภายในสวนมีการจัดการเป็นอย่างด ี

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมกับธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตัว จากนัน้น าทา่นชมน าท่านเยีย่มชมถนนอาหารพฉ่ีาย เป็นศนูย์

รวมอาหารของเมอืงชงิเตา่ ทา่นสามารถลิม้รสอาหาร จากทัว่ทกุมณฑลของจนี ได ้ณ ทีแ่หง่นี ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GLORIA PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 * 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ศนูยไ์ขม่กุชงิเตา่ – เวย่ฝั่ง – หมูบ่า้นศลิปะหยางเจยีปู้  – จอืป๋อ – ศาลเจา้เกยีงไทก่ง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าท่าน ชอ้ปป้ิง ศูนยไ์ข่มุกชงิเต่า ที่มีชือ่เสยีงทีใ่นประจ าเมืองชงิเต่า จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นศลิปะตระกูลหยาง

(หยางเจยีปู้ ) ไดก้อ่เกดิขึน้ตัง้แตส่มัยราชวงศซ์ง่(ค.ศ.960-1279) สบืจนถงึปัจจบุัน เป็นหมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นศลิปะ

สิง่ประดษิฐต์า่งๆทีท่ าจากมอื อกีทัง้ลักษณะเดน่จะมกีารออกแบบสือ่ถงึทางวัฒนธรรมพืน้บา้น ซึง่คงความละเอยีดออ่นชอ้ย 
สสีนัตระการตาแฝงอยูภ่ายในงานชิน้นัน้ๆ ไมว่า่จะเป็นรูปตดักระดาษแปะ รูปวาด การท าวา่ว จนเป็นทีก่ลา่วขานเลอืงลอื แม ้

กระทัง้หากมกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลต่างๆทางส านักพระราชวังก็จะใหห้มู่บา้นศลิปะหยางเจียปู้ เป็นผูจั้ดงานดา้น
ศลิปะการประดษิฐด์ว้ยมอืแบบโบราณมาประดับตกแตง่เป็นประจ าตราบจนปัจจุบ ั

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นสกัการะ ศาลเจา้เกยีงไทก่ง หรอืเรยีก เจยีงจือ่หยา ตามส าเนยีงจนีกลาง 

หรอื เกยีงจูแหย ตามส าเนียงฮกเกีย้น หรอืเป็นทีรู่จั้กในชือ่ เจยีงไท่กง เป็น นัก
ยุทธศาสตร์คนส าคัญของโจวเหวนิหวังและโจวอู่หวังที่ไดโ้ค่นราชวงศซ์างลง 

และสถาปนาราชวงศโ์จวขึน้ ซึง่เคยมชีวีติเมือ่ประมาณ 3,000 กวา่ปีกอ่น ปัจจุบัน 
นักประวัตศิาสตรแ์ละนักวชิาการไดใ้หค้วามเห็นวา่เมือ่เทยีบกับผลงานแลว้เจยีง จื่

อหยา คอื 1 ใน 2 นักยุทธศาสตรแ์ห่งการสงครามทีเ่กง่กาจทีส่ดุในประวัตศิาสตร์

ของจนี อกีทา่นหนึง่ก็คอืเตยีวเหลยีง (ราชวงศฮ์ัน่ตะวันตก) (คนละคนกับเตยีวเห
ลยีงในสามก๊ก) เสนาบดแีห่งราชวงศฮ์ั่นของหลวิปังหรอืปฐมจักรพรรดฮิั่นเกา ซึง่

ว่ากันว่าเตยีวเหลยีงก็ไดเ้รียนรูต้ าราพิชัยสงครามมาจากต าราพิชัยสงครามของ
เจยีง จือ่หยาน่ันเอง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั ZIBO WELLHOO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 * 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
จอืป๋อ – เมอืงโบราณโจวชุน – ยา่นการคา้หมูบ่า้นโจวชุน – พพิธิภฑัณ์ขนมปงั – ข ึน้เขา
ไทอ่นั (กระเชา้) – ประตหูนานเทยีนเหมนิ – เทยีนเจยี – ยอดเขาหวงยู ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าทา่นชม เขตเมอืงโบราณโจวชุน เป็นยา่นการคา้สมัยราชวงศห์มงิ และในปีกานหลง การคา้เจรญิรุ่งเรอืนเป็นอยา่งมาก 

จนกษัตรยิ์ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรดว้ยตนเอง และแต่งตัง้ใหเ้ป็นย่านการคา้1ในใตห้ลา้  จากนั้นน าท่านเดนิชม ย่าน
การคา้โบราณหมู่บา้นโจวชุน ซงึจะมกีารคา้ขนมปังทีม่ชี ือ่เสยีงของหมู่บา้นแห่งนี้ น าท่านชมเขา้ พพิธิภฑัณ์ขนมปัง 

โจวชุน จัดแสดงการหุ่นขีผ้ึง้ทีม่กีรยิาใชช้วีติตลอด1800ปี ของหมู่บา้นหมู่บา้นโจวชนุ และมอีุปกรณ์โบราณตา่งๆในสมัย

โบราณ ทา่นสามารถดูความเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนี้ไดจ้ากพพิธิภัฑณ์แห่งนี้ และความเป็นมาของขนมปังทีเ่ป็นเรือ่งเล่า
ของหมูบ่า้นนนี ้ 

กลางวนั ทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทาง เมืองไท่อนั เมืองที่มีภูเขา 1-5 เขาศักดิส์ทิธิ์ที่มีชื่อเสียงของจีนและมีความชื่อเสยีงความสวยของ

ธรรมชาต ิจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เขาไทซ่าน(รวมกระเชา้ขึน้-ลง)ไดช้ือ่วา่ "ภเูขาอนัดับหนึง่ในใตห้ลา้"เป็นอนัดับ 
1 ใน 5 เทอืกเขาศักดิส์ทิธิแ์ห่งลัทธเิต๋าที่มชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศจนีในประวัตศิาสตร ์5,000 ปีแห่งอารย
ธรรมของจนี จักรพรรดทิุกพระองคเ์มือ่ขึน้ครองราชยก์ระทั่งถงึระดับชาวบา้น ตา่งมาเซน่ไหวบ้ชูาทีภ่เูขาไท่ซาน 
ปัญญาชนและบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงก็ลว้นมาถงึทีแ่ห่งนี้ ซ ึง่ท าใหภ้เูขาไท่ซานเต็มไปดว้ยรอ่งรอยทางภมูทิัศน์ของ
วัฒนธรรมอนัหลากหลาย สิง่กอ่สรา้งโบราณสว่นใหญเ่ป็นลักษณะของราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิของจนี โดยมี
ศลิปะการก่อสรา้ง ภาพวาด การแกะสลัก ภูเขาหนิ และป่าไมห้ลอมรวมเป็นหนึ่งสถานที่ที่ชาวจีนส่วนใหญ่
จะตอ้งหาโอกาสสักครัง้ในชวีติ  เพือ่มาเคารพสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นภเูขาไท่ซานแห่งนี้ และเขาแห่งนี้ยงัไดรั้บการ
ประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมและธรรมชาตเิมือ่ปีค.ศ. 1987 มากมาย ชม หนาน
เทยีนเหมนิ หรอืประตูใตแ้ห่งทางสวรรค ์เป็นทางเขา้สูอ่าณาจักรเทพเจา้ทีพ่ านักอยูบ่นยอดเขาแห่งนี้ จากนัน้
น าทา่นเดนิชม ถนนคนเดนิเทยีนเจยี มกีารคา้ของกนิและของทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย น า
ทา่นขึน้ยอดเขาไทซ่าน มชีือ่ยอดวา่ ยอดเขาหวงหยี ่ 
 

 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั DONGYUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 * 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ไทอ่นั – ศนูยย์าสมนุไพรจนี – จีห่นาน – ทะเลสาบตา้หมงิ – บอ่น า้พุเสอืด า – จีห่นาน – 
กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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 น าทา่นชอ้ปป้ิง ศูนยย์าสมุนไพรจนี ยาแผนโบราณหรอืเป่าซหูลงิ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุของสมุนไพรจนี หรอื

ในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ ยาบัวหมิะยาประจ าบา้นทีม่ีช ือ่เสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อน
คลายกับยาสตูรพเิศษ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจีห่นาน เป็นเมอืงแห่งวฒันธรรมและประวตัศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีง และ

เป็นทีย่อมรับของชาวจนีวา่เป็น "เมอืงแห่งน ้าพุอันดับหนึง่ในใตห้ลา้" โดยมนี ้าพุธรรมชาต ิ733 แห่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวเมอืง น ้าพุทีเ่ลือ่งลอืทีส่ดุคอืเป้าทเูฉวยีน ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่ "น ้าพุอับดับหนึง่ใตส้วรรค"์ ขณะทีน่ ้าพุไป่ไม่เฉวยีน 

ถกูขนานนามเป็น "ทวิทศันม์หัศจรรยใ์ตส้วรรค"์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบตา้หมงิ ทะเลสาบนี้เกดิจากบ่อน ้าใตด้นิ มเีนื้อที ่70,000 ตารางเมตร ทางดา้นใตเ้ป็นสวน

ดอกไม ้ภูเขาจ าลอง ศาลาทีพั่ก ระเบยีงทางเดนิคตเคีย้วไปมาสวยงาม เป้นทะเลสาบทีร่ายลอ้มดว้ยดอกบัวและตน้หลวิ 
ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงจีห่นาน น าทา่นชม บอ่น า้พุเสอืด า ซึง่ตัง้อยู่ ณ เมอืงจีห่นาน ซึง่เป็นเมอืงหลวง

ของมณฑลซานตง สมัยก่อนซึง่เป็นเมอืงขึน้ชือ่ทีอ่ดุมไปดว้ยน ้าพุรอ้นกวา่ 100 แห่ง ลว้นเป็นน ้าแร่ทีม่คีณุประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิจีห่นาน 

21.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SC4075 
01.50 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

 

สบาย ชงิเตา่ พชิติเขาไทซ่าน พกั 5 ดาว 5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่02 – 06 มนีาคม 2561 19,991 19,991 19,991 4,599 

วนัที ่07 – 11 มนีาคม 2561 20,991 20,991 20,991 4,599 

วนัที ่09 – 13 มนีาคม 2561 21,991 21,991 21,991 4,599 

วนัที ่14 – 18 มนีาคม 2561 22,991 22,991 22,991 4,599 

วนัที ่21 – 25 มนีาคม 2561 22,991 22,991 22,991 4,599 

วนัที ่28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2561 23,991 23,991 23,991 4,599 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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วนัที ่11 – 15 เมษายน 2561 25,991 25,991 25,991 5,599 

วนัที ่12 – 16 เมษายน 2561 27,991 27,991 27,991 5,599 

วนัที ่13 – 17 เมษายน 2561 26,991 26,991 26,991 5,599 

วนัที ่20 – 24 เมษายน 2561 24,991 24,991 24,991 5,599 

วนัที ่25 – 29 เมษายน 2561 23,991 23,991 23,991 5,599 

วนัที ่27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 23,991 23,991 23,991 5,599 

วนัที ่28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 19,991 19,991 19,991 5,599 

วนัที ่29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 21,991 21,991 21,991 5,599 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย” 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ** 

**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เดีย่ว) 1,500** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 



 

GT-TAO SC01 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 
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 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5 – 7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8 – 10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ ทา่น/ ทรปิ 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว แบบธรรมดา 4 วนัท าการ) 1,500 บาท 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
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10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

................................................................................................................................................. รหัส

ไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.......................................................................................................................................................

........................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น........................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

........................................................................................................................................................

................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู

โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วันที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที.่.............................

เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 



 

GT-TAO SC01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATION.................................................................................................................................. 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME........................................................... 

RELATION.................................................................................................................................. 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 

 


