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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

เดนิทำงวนัที ่09 – 13 สงิหำคม 61 28,900.- 
 

ชงิเตำ่ PREMIUM 

เทศกำลเบยีร ์2018 พกั 5 ดำว 

5 วนั 3 คนื โดย สำยกำรบนิ ซำนตง แอรไ์ลน ์(SC) 

เพยีงกรุป๊เดยีว 28,900 .- 

 

 รว่มเป็นสว่นหนึง่ของเทศกาลเบยีรช์งิเตา่ 2018 เทศกาลเบยีรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 

 มวิเซยีมเบยีร ์โรงงานเบยีรร์ะดับโลก สง่ขาย 80 ประเทศท่ัวโลก 

 ชมิไวนพ์รเีมีย่ม รางวลัเหรยีญทอง ณ ไรไ่วน์ จนุติง้ 
 พพิธิภัณฑท์ีท่ าการเกา่เยอรมัน … ศนูยก์ลางยคุอาณานคิม  

 ทัวรน์ีไ้มเ่ขา้รา้นรัฐบาล เพือ่เวลาเทีย่วทีม่ากขึน้  
 พเิศษ กรุป๊เดยีว พเีรยีดเดยีวเทำ่น ัน้ !! 
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รำคำรวมคำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1,500 บำท 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 250 หยวน 
กรณกีรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

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

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บั

ทกุทา่น 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ชงิเตำ่ – เมอืงเหยยีนไถ – สวนเหยยีนไถซำน – พพิธิภณัฑไ์วนอ์งุน่จำงยี ่+ โรงบม่

ไวน ์(ชมิไวนอ์งุน่ทำ่นละ 2 แกว้ + แจกไวน ์ทำ่นละ 1 ขวด) 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชงิเตำ่ โดย สายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SC4080  

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิชงิเตา่ลิว่ถงิเมอืงชงิเตำ่ มณฑลซานตง ตัง้อยูท่างชายฝ่ังทะเลทางภาคตะวันออกของ

ประเทศจนีมอีาณาเขตตดิต่อกับมณฑลเหอเป่ย  เหอหนาน  อันฮุย  เจยีงซ ู โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 10,654

ตารางกโิลเมตร  มปีระชากรประมาณ 7 ลา้นคน ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็นเมอืงขึน้ของเยอรมัน คงไวด้ว้ยกลิน่

อายสถาปัตยกรรมยโุรป ไมว่า่จะเป็น บา้น หรอือาคารตา่งๆ ลว้นถกูสรา้งในสไตลย์โุรป มคีวามแตกต่างจาก

เมอืงอืน่ๆของประเทศจนีแหง่นีอ้กีทัง้ยงัเป็นแหลง่ทีต่ัง้ของโรงงานผลติเบยีรช์งิเต่าเบยีรช์ ือ่ดังของประเทศ

จนี หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ แบบเซ็ต KFC หรอื MC Donald  

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเหยยีนไถ เป็นเมอืงทีม่ตีน้ก าเนดิตัง้แตส่มยัโบราณ ในอดตีเป็นจดุยทุศาสตร ์

ส าคญัในการเดนิเรอื อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของประภาคาร ทีใ่ชใ้นการปราบโจรสลดัในสมยัราชวงศห์มงิและ 

ชงิ ในสมยัราชวงศช์งิเคยเป็นหนึง่ในเมอืงแรกๆ ทีเ่ปิดรับชาวตา่งชาต ิท าใหม้กีารรับอทิธพิลของศาสนา 

ครสิตเ์ขา้มา ถงึแมจ้ะอยูใ่นการปกครองของพรรคคอมมวินสิต ์แตใ่นปัจจบุนัยงัมชีาวเมอืงบางสว่นก็ยงัคง 

นับถอืศาสนาครสิตอ์ยู ่จากนัน้น าทา่นชม สวนเหยยีนไถซำน  สวนสาธารณะชือ่ดังของเมอืง 

ประกอบดว้ยการผสมผสานของทวิทศัน ์ทัง้ทะเล ขนุเขา และสถาปัตยกรรมแบบยโุรปและแบบจนี 

รว่มสมยั  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

  ✈  

2 

กรงุเทพฯ – ชงิเตา่ – เมอืงเหยยีนไถ – สวนเหยยีนไถซาน 
– พพิธิภัณฑไ์วนอ์งุน่จางยี ่+ โรงบม่ไวน์ (ชมิไวน์องุน่ทา่น
ละ 2 แกว้ + แจกไวน ์ทา่นละ 1 ขวด)  

🍽 🍽 🍽 
BEST WESTERN 
YANTAI HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

3 
เมอืงเหยยีนไถ – เมอืงเผงิไหล – ไรไ่วนจ์นุติง้ (ชมิไวน)์ – 
เมอืงชเีสยี – คฤหาสนโ์หมวซือ่ – เมอืงชงิเตา่ 🍽 🍽 🍽 

SHERATON 
HUANGDAO HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

4 
ชงิเตา่ – สวนเสีย่วหยซีาน – พพิธิภัณฑเ์บยีรช์งิเตา่ (ลิม้รส
เบยีรช์งิเตา่ ทา่นละ 1 แกว้) – เทศกาลเบยีรช์งิเตา่ 2018 🍽 🍽 🍽 

SHERATON 
HUANGDAO HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

5 

พพิธิภัณฑท์ีว่า่การเยอรมัน – สวนสาธารณะจา้นเฉียว – 
จัตรัุสชงิเตา่ – สถานจัดการแขง่ขันเรอืใบโอลมิปิก – 
พพิธิภัณฑน์าวชีงิเตา่ – ชงิเตา่ – กรงุเทพ  

🍽 🍽 
🍽

✈ 
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บำ่ย  น าท่านเชา้ชม พพิธิภณัฑไ์วนจ์ำงยี ่ซ ึง่กอ่ตัง้โดย นายจางยี ่ในปี ค.ศ. 1892 หรอืกว่า 125 ปีมาแลว้ 

ในปัจจุบันโรงงานไวน์จางยี ่เป็น 1 ในบรษัิทไวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปีเอเชยี เริม่แรกไดม้กีารน าเมล็ดพันธ์

องุ่นมาจากเมอืงทูรฟันในมณฑลซนิเจียง แต่มเีพียงส่วนนอ้ยเท่านัน้ที่มรีสชาตพิอจะน ามาท าไวน์ได ้ 

หลังจากนัน้การน าตน้พันธอ์งุน่น าเขา้มาจากประเทศอเมรกิา ทว่าไมส่ามารถเก็บเกีย่วได ้เนื่องจากไมช่นิ

กับสภาพอากาศ จงึไดท้ าการน าเขา้พันธุ์องุ่นจากยุโรปมากว่า 640,000 ตน้ ซึง่ก็ประกบปัญหาแบบ

เดียวกัน  ดังนัน้นายจางจงึไดท้ าการผสมสายพันธ์องุ่นทัง้สามเขา้ดว้ยกัน ท าใหเ้กดิองุ่น พันธุ์ใหม่ที่

รสชาตหิอม หวาน อกีทัง้ยงัทนตอ่สภาพอากาศของเมอืงดว้ย น าทา่นเขา้ชมโรงบม่ไวนแ์ละ ลิม้รสไวน์ตน้

ต ารับ ทีช่ ือ่เสยีงโดง่ดังและกวาดรางวัลมามากมาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่BEST WESTERN YANTAI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่3 เมอืงเหยยีนไถ – เมอืงเผงิไหล – ไร่ไวนจ์ุนติง้ (ชมิไวน ์ท่ำนละ 1 แกว้) – เมอืงชเีสยี – 

คฤหำสนโ์หมวซือ่ – เมอืงชงิเตำ่ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงเผงิไหล เมอืงที่ข ึน้ชือ่เรื่องความงาม ของววิทวิทัศน์ ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเล

เหลอืง และทะเลป๋อไห่ จากนัน้น าท่านชม ไรไ่วนจ์ุนติง้ เป็นอกีหนึง่ไร่ไวน์ทีข่ ึน้ชือ่ของจนี โดยเฉพาะ

บรรยากาศทีม่กีารตกแตง่มาเป็นอยา่งด ีท่านจะไดช้มไร่องุ่นกวา้งไกลสดุลูกหูลูกตา ดว้ยเนื้อทีก่ว่า 14.7 

ตารากโิลเมตร ไร่ไวน์จุนติง้ไดรั้บการถ่ายทอดวธิกีารท าไวน์จากตน้ต ารับจากฝร่ังเศส น าท่านลิม้รสไวน์

องุน่ขึน้ชือ่ ทา่นละ 1 แกว้ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่านออกเดนิทางสูเมอืงชเีสยี น าท่านเขา้ชม คฤหำสนโ์หมวซือ่ เป็นคฤหาสน์ประจ าตระกูลโหม่ว

ประวัตยิาวนานนับตัง้แต่สมัยฮ่องเตห้ย่งเจิง้ มีการตกแต่งยอดหลังคาอย่างมเีอกลักษณ์ และการจัด

ภาพเขยีนในสมัยโบราณ ใหท้่านไดส้ัมผัสกลิน่อายของยคุศักดนิาจนีไดอ้ยา่งเต็มที ่จากนัน้น าท่านออก

เดนิทางไปยงัเมอืงชงิเตา่  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   SHERATON HUANGDAO HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่4 ชงิเตำ่ – สวนเสีย่วหยซีำน – พพิธิภณัฑเ์บยีรช์งิเตำ่ (ลิม้รสเบยีรช์งิเตำ่ ท่ำนละ 1 แกว้) – 

เทศกำลเบยีรช์งิเตำ่ 2018 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 ท่านชม สวนเสีย่วหยซีำน ตัง้อยุ่บนยอดเขาเสีย่วหย ีท่านสามารถมองเห็นววิพาโนรามาของเมอืงชงิเต่า

จากทีน่ี่ได ้ภายในสวนมกีารจัดการเป็นอยา่งด ีผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตัว 

จากทั่วทุกมณฑลของจนี ได ้ณ ทีแ่ห่งนี้  น าท่านเยีย่มชม โรงงำนเบยีรช์งิเตำ่ เป็นเบยีรย์ีห่อ้เกา่แกข่อง
จนียาวนานมามากกว่า 100 ปี จุดเริม่ตน้ของโรงเบยีรน์ี้ นับยอ้นไปเมือ่วันที ่15 เดอืนสงิหาคม ค.ศ.1903 

กอ่ตัง้ขึน้ดว้ยการทุม่เงนิ 400,000 มารค์ ของพอ่คา้ชาวเมอืงเบยีรร์ว่มกบัพอ่คา้ชาวองักฤษ ใชช้ือ่วา่ บรษัิท

เบยีรเ์จอมานสิเชส Germanisches) แหง่เมอืงชงิเตา่ จ ากดั และใชเ้ทคโนโลยกีารหมกับม่และวัตถุดบิจาก

ประเทศเยอรมันในปีค.ศ.1963 ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นเบยีรแ์ห่งชาตยิีห่อ้เดยีวของจนี และเป็นตน้แบบของ

อตุสาหกรรมนี้ บนแผ่นดนิจนีใหญ่เรือ่ยมาจนทุกวันนี้ ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลติเบยีรแ์ห่งนี้ก็เปลีย่นชือ่

เป็น บรษัิท เบยีรช์งิเต่า จ ากัด และเขา้สูต่ลาดทุนเป็นครัง้แรก ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพยเ์ซีย่งไฮแ้ละ

ฮอ่งกงและเมือ่จนีเขา้รว่มเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก เบยีรช์งิเต่าก็ไดใ้ชโ้อกาสนี้เป็นพันธมติร กับ 

อนัเฮาเซอร ์บชุ ผูผ้ลติเบยีร ์บดัไวเซอร ์จากสหรัฐฯ เบยีรช์งิเต่าจัดเป็นเบยีรร์ะดับ Top 3 ของโลก ชงิเต่า

เป็นโรงงานเบยีรแ์หง่ทีส่องของจนี แหง่แรกอยูท่ีท่ีฮ่าบิน้ และไปขาย 80 ประเทศทั่วโลก ทีโ่รงเบยีรช์งิเต่า

นีม้กีารจัดอาคารสว่นหนึง่ใหเ้ป็นมวิเซยีมชมประวัตคิวามเป็นมาและกระบวนการผลติ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บำ่ย เขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เทศกาลเบยีร์นานาชาตชิงิ
เตา่ (Qingdao International Beer Festival 2018) 
เทศกาลเบยีร์ทีใ่หญ่ที่สุดของเอเชยี เริม่แรกจัดขึน้
ครัง้แรกในปี 1991 โดยจะถอืปฏบิัตจิัด เทศกาลใน
สัปดาหท์ี2่ ของเดอืนสงิหาคมของแต่ละปี โดยจัด
งานฉลองเป็นระยะเวลา 16 วัน มเีบยีรห์ลากหลาย
กว่า 200 แบรนด์ทัง้จากผูผ้ลติในจีนและเบียร์น า
เขา้ชื่อดังอื่นๆ ทัง้นี้มีพิธีเปิดและพิธีปิดที่ย ิง่ใหญ่
อลังการ ลิ้มรส พรอ้มกับสัมผัส เทศกาลเบียร์ที่
ย ิง่ใหญ่ทีส่ดุในทวปีเอเชยี เทศกำลเบยีรช์งิเตำ่ ปี 
2018 ท่านจะไดล้ิม้รสเบยีร์ นานาชนดิ จากผูผ้ลติ
จากทั่วโลกกว่า 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ตน้
ต ารับจากเยอรมนั ฮอลแลนด ์ตลอดจนเบยีรจ์ากอนิเดยี หรอืแมก้ระทั่งจากทวปีแอฟรกิาก็สามารถหาดืม่ได ้
ทีน่ี่ พรอ้มสัมผัสแสงสเีสยีงและการแสดงต่างๆ ไฮไลทข์องงานก็คอืการแขง่กันดืม่เบยีรแ์ละการประกวด
นางงามและมาสคอตของแตล่ะตัวแทนผูผ้ลติเบยีร ์เทศกาลเบยีรช์งิเต่านัน้ รเิริม่จัดมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1991 
โดยเทศกาลจะมรีะยะเวลา 16 วัน ทัง้นี้จะมกีารดูแลความปลอดภัยโดยเจา้หนา้ที่อยา่งเคร่งครัด อกีทัง้มี
การจัดสิง่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักท่องเที่ยวอย่างครบครัน (ไม่รวมคำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำร
ภำยในงำน)  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   SHERATON HUANGDAO HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่5 พพิธิภณัฑท์ีว่ำ่กำรเยอรมนั – สวนสำธำรณะจำ้นเฉยีว – จตัรุสัชงิเตำ่ – สถำนจดักำรแขง่ขนั

เรอืใบโอลมิปิก – พพิธิภณัฑน์ำวชีงิเตำ่ – ชงิเตำ่ – กรงุเทพ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม  พพิธิภณัฑท์ีท่ ำกำรเยอรมนั สรา้งโดยสถาปนกิของประเทศเยอรมนัในปี ค.ศ.1905 มคีวาม

สงู 4ชัน้กอ่สรา้งสไตลป์ราสาทแบบยโุรป น าทา่นชม จตัรุสัชงิเตำ่ (จตัรุสั 54) สญัลักษณ์ของเมอืงชงิ

เตา่ สรา้งขึน้เพือ่เรยีกรอ้งเมอืงชงิเตา่คนืจากญีปุ่่ นใน วันที ่4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิ  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

น าทา่ชมภายนอก สถำนจดักำรแขง่ขนัเรอืใบโอลมิปิกตัง้อยูท่างภาคตะวันออกของเมอืงชงิเตา่ มเีนือ้ที่

ประมาณ 45 เฮกตาร ์ นอกจากจะเป็นสถานทีจ่ดัการแขง่ขนัเรอืใบงานกฬีาโอลมิปิกแลว้ ยงัรวมถงึหมูบ่า้น

นักกฬีา ศนูยบ์รหิาร ศนูยข์า่ว เป็นตน้ น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ำวชีงิเตำ่ ชมการจัดแสดงแสนยานุภาพ

ทางวธุของจนี ทัง้เครือ่งบนิ เรอืรบ เรอืพฆิาตและเรอืด าน ้า ตัวพพิธิภณัฑแ์บง่ออกเป็น 3 สว่น แบง่ออกเป็น 

3 เหลา่ทัพ ทัง้กองทัพเรอื กองทัพบก และกองทัพอากาศ  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิชงิเตำ่ 

22.00 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ SC4079  

01.50 น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : ชงิเตำ่ PREMIUM เทศกำลเบยีร ์2018 พกั 5 ดำว 5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิ ซำนตง แอรไ์ลน ์   
                 (GO1TAO-SC002) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

09 – 13  ส.ค. 61 28,900.- 28,900.- 28,900.- 5,500.- 17,400.- 

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 8,900.-  / ทำ่น *** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

*ทำ่นละ 250 หยวน /ทรปิ/ทำ่น /กรณีเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวนเป็น 300 หยวนตอ่ทำ่น * 

*** ทปิ หวัหนำ้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจในบรกิำร*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่ธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ รวมเป็น 250 หยวน/ทำ่น (เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ)่  

      กรณีกรุป๊ทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บเพิม่ทำ่นละ 50 หยวนเป็น 300 หยวน/ทำ่น/ทรปิ  

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
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 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 
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**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


