
                        

   
สญัลกัษณข์องเมืองชิงเตา่ #จตัรุสั 54 

สถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปในเมืองชิงเตา่ #โบสถ ์St. Michae 

สมยัจกัรพรรดิ์กวงสูร่าชวงศชิ์ง #สะพานจา้นเฉียว 

สถานที่ทอ่งเที่ยวท่ีสรา้งตามต านาน #เขตอุทยานแปดเซียนขา้มทะเล 

ล้ิมรสเมนูพิเศษ  #อาหารแปดเซียน #เก้ียวชิงเต่า 
 

ตารางการเดินทาง 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัที่ 

1 
สนามบินดอนเมือง-ชิงเต่า  

(XW886 : 15.25-21.25)  
X X   X 

GLORIA PLAZA HOTEL 

หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 

2 

สะพานจา้นเฉียว - โบสถ ์St. Emil หรือโบสถ ์St. 

Michael (ชมภายนอก) – เผิงไหล – เขตอุทยาน

แปดเซียนขา้มทะเล- เอียนไถ   
  

 

DAYS INN BUSINESS PLACE 

BOYUE YANTUI HOTEL หรือ

ระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 

3 
เอียนไถ – สวนเอียนไถ - ชมอ่าวพระจนัทร ์– 

รา้นขนมพ้ืนเมือง - เวยฝัง่ – ถนนวา่ว   
 

SHIPINGU INTEL JIAOLTU 

ZHONG XIN 

หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 

4 

เวยฝัง่ – ชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาตา้กวน) - 

จตุัรสั 54 – รา้นไขม่กุ – สนามบินดอนเมือง  

(XW885 : 22.35-02.25+1) 
  

  

 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 08-11 กนัยายน 2562       ราคา  13,899.- 

วนัที่ 15-18 กนัยายน 2562       ราคา  13,899.- 

วนัที่ 22-25 กนัยายน 2562       ราคา  13,899.- 

วนัที่ 13-16 ตลุาคม 2562       ราคา  13,899.- 

วนัที่ 20-23 ตลุาคม 2562        ราคา  16,899.- 

หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 

 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กช าระทิป

เท่าผูใ้หญ่) 
  

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – ชิงเตา่ 

12.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน NOK SCOOT โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

15.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองชิงเตา่ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที ่XW886  

  (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืมฟรี แตมี่จ  าหน่าย) 

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินชิงเตา่หล่ิวถิง อินเตอรเ์นชัน่แนล แอรพ์อรต์ มณฑลซานตง ซ่ึงเป็นมณฑล

ชายฝัง่ทะเลทางภาคตะวนัออกของประเทศจีน และเป็นพ้ืนท่ีปากแม่น้ําหวงเหอท่ีไหลลงสู่ทะเลป๋อ

ไห่ พ้ืนท่ีบนแผ่นดินมีอาณาเขตติดต่อกบัมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อนัฮุย เจียงซู ผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมือง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่   GLORIA PLAZA HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัที่สอง  สะพานจ้านเฉียว - โบสถ ์St. Emil หรือโบสถ ์St. Michael – เผิงไหล – เขตอุทยานแปดเซียน

ขา้มทะเล - เอียนไถ   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 นําท่านชม สะพานจา้นเฉียว สรา้งในสมยัจักรพรรด์ิกวงสู่ราชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัว

สะพานยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล จากน้ันนําท่านชม โบสถ ์St. Emil หรือ

โบสถ ์St. Michael (ชมภายนอก) เป็นอีกจุดยอดนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการชม  

สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปในเมืองชิงเต่า เป็น

โบสถ์คาทอลิก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

เยอรมัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 

ผสมผสานแบบโรมนั สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 

1934 มีเอกลกัษณคื์อ บริเวณอาคารดา้นหน้า

มีหอนาฬิกาสูง 56 เมตร 2 หลงั ตั้งอย่างโดด

เด่น โดยจะส่งเสียงสัญญาณในทุกวันอาทิตย์

หรือช่วงเทศกาลสําคญั ภายในโบสถ์สามารถ

บรรจุคนไดป้ระมาณ 1,000 คน ตกแต่งอยา่งเรียบง่ายแต่สวยตามสไตลเ์รเนอซองสใ์นอิตาลี เมื่อ

ทุกส่ิงอย่างถูกผสมผสานกนั จึงทาํใหโ้บสถแ์ห่งน้ีงดงามและกลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีโรแมนติก

ในเมืองชิงเต่า  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) เมนูพิเศษ !!  อาหารแปดเซียน 



บ่าย  นําท่านเดินทางไปยงั เผิงไหล ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี

ไดร้บัสมญานามวา่ “ดินแดนแห่งสวรรคบ์นดิน”  

ตามตาํนานเล่ากนัวา่ “เผิงไหล” เคยเป็นท่ีอยู่

ของแปดเซียนขา้มทะเล จากน้ันนําท่านเดิน   

ทางสู่ เขตอุทยานแปดเซียนขา้มทะเล เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสรา้งตามตาํนาน แปด

เซียนขา้มทะเลไดถ้มทะเล 3.3 หมื่นตราง

เมตรในการสรา้ง ภายในตกแต่งดว้ยส่ิงก่อสรา้ง

สไตลโ์บราณต่างๆ และมีรปูป้ันเทวดา ลทัธิเต๋า

กวา่ 100 องค ์จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เอียนไถ  ซ่ึงตั้งอยูด่า้นตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลม

ซานตงท่ีติดกบัทะเลหวงไห่ มีพ้ืนท่ีติดทะเลยาวถึง 909 ก.ม. ในอดีตเคยเป็นแหล่งประมงท่ีใหญ่

ท่ีสุด มีทศันียภาพสวยงาม และเป็นเมืองท่าท่ีอุดมสมบรูณ ์ปัจจุบนัมีเขตเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                  

พิเศษท่ีเปิดใหค้นต่างชาติจากทัว่ทุกสารทิศเขา้มาลงทุนทาํกิจการคา้ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งโรงงานท่ี

มีช่ือเสียงหลายแห่ง เช่น โรงงานผลิตรองเทา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  โรงงานผลิตบรัน่ดีหรือเหลา้

องุ่นท่ีควา้รางวลัชนะเลิศมาแลว้ ฯลฯ จากน้ันนําท่านเยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์จางหวี่ท่ีมีช่ือเสียง

โด่งดงัซ่ึงประชาชนทัว่ประเทศจีนนิยมด่ืมกนั  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

พกัที่   DAYS INN BUSINESS PLACE BOYUE YANTUI HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

• พิพิธภณัฑชุ์ดก่ีเผา้ เป็นพิพิธภณัฑกี์เผา้แห่งเดี่ยวของจีน มีพ้ืนที่ 3,000 กว่าตารางเมตร 

ภายในมีชุดก่้ีเผ่ากว่า1,300 ชุด บอกเหลา้ประวัฒของชุดกีเผา้ และคนส าคญัต่างๆ ที่ใส่ 

(ใสถ่่ายรูปได)้ 

วนัที่สาม เอียนไถ – สวนเอียนไถ – ชมอ่าวพระจนัทร ์–รา้นขนมพ้ืนเมือง - เวยฝัง่ – ถนนว่าว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 นําท่านเดินทางสู่ สวนเอียนไถ เป็นจุดชมวิวระดบั 4A ของจีน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเยียนไถ มี

พ้ืนท่ีกว่า 450,000 ตารางเมตร มีลกัษณะเป็นภูเขาลอ้มรอบดว้ยทะเลทั้งสามดา้น พรอ้มชมวิว

ทิวทัศน์ท่ีแปลกใหม่และงดงาม มีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 600 ปี ถือว่าเป็นสญัลักษณ์ของ

เมืองเยียนไถ จากน้ันนําท่าน ชมอ่าวพระจนัทร  ์เป็นสญัลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของเมืองเยียนไถ 

เป็นสถานท่ีท่ีมีความโรแมนติก และมีทัศนียภาพท่ีงดงามทั้ง 4 ทิศไม่ซํ้ากัน จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่ รา้นขนมพ้ืนเมือง ซ่ึงเป็นขนมท่ีขึ้ นช่ือของเมืองเยียนไถ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวยฝัง่ ตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองชิงเต่า และเมืองจ่ีหนาน ถือเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง

จากเทศกาลแสดงว่าวนานาชาติท่ีจดัขึ้ นในช่วง 5 วนัแรกของเดือนเมษายนของทุกปี และยงัเป็น

หน่ึงในแหล่งผลิตสินคา้จาํพวกสัตวปี์ก ประเภทเล้ียงไวเ้พ่ือกินไข่และเน้ือท่ีสาํคญัของจีนอีกดว้ย  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ถนนว่าว เป็นถนนขายของหตัถกรรมพ้ืนบา้น เช่น ว่าว กระดาษท่ีตัด

เป็นรปูต่างๆ  ตุ๊กตา เส้ือ เป็นตน้ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

พกัที่   SHIPINGU INTEL JIAOLTU ZHONG XIN HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

• หมู่บา้นศิลปะตระกูลหยาง หรือ หยางเจียปู้ ไดก้่อเกิดฃึ้ นตั้งแต่สมยัราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ 960-

1279) สืบจนถึงปัจจุบนั เป็นหมูบ่า้นท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นศิลปะส่ิงประดิษฐต่์างๆท่ีทาํจากมือ อีก 

ทั้งลกัษณะเด่นจะมีการออกแบบส่ือถึงทางวฒันธรรมพ้ืนบา้น ซ่ึงคงความละเอียดอ่อนชอ้ย 

 



วนัที่สี่ เวยฝัง่ – ชิงเตา่ - ถนนแปดสาย (ปาตา้กวน) - จตัรุสั 54 – รา้นไข่มุก - สนามบินดอน

เมือง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองชิงเต่า (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ให้ท่านได้สัมผัส

บรรยากาศทั้ง 2 ขา้งทาง จากน้ันนําท่านชม ถนนแปดสาย หรือ ปาตา้กวน อยู่ในเขตหุยเฉวียน 

จุดชมวิวท่ีสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตลยุ์โรปไดอ้ย่างหลากหลายกว่า 200 หลงั เน่ืองจาก

เคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวเยอรมนัมาก่อน เมื่อครั้งท่ีชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม  นอกจากน้ี 

ปาตา้กวนยงัเป็นสถานท่ีสุดแสนโรแมนติก ท่ีคู่รกัหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย  นําท่านชม จตัุรสั 54 สญัลกัษณ์ของเมืองชิงเต่า 

สรา้งขึ้ นเพ่ือเรียกรอ้งเมืองชิงเต่าคืนจากญ่ีปุ่นใน 

วนัท่ี 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919  จากน้ันนําท่านแวะ 

รา้นไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบํารุงผิว ท่ีทําจาก

ไขมุ่กน้ําจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  

เมนูพิเศษ !! เก้ียวชิงเต่า   

 

ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

• พิพิธภณัฑท์ี่ท  าการเก่าประเทศเยอรมัน สรา้งโดยสถาปนิกของประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.

1905 สรา้งเสริจในปี 1908 สงู 4ชั้น เป็นการก่อสรา้งสไตลป์ราสาดแบบยุโรป 

• โรงงานเบียรชิ์งเตา่ เร่ิมตั้งแต่การก่อตั้งโรงงาน กระบวนการพฒันาตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนั

รูจ้ักกรรมวิธีในการกลัน่เบียร์ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวิธีการกลัน่

เบียรท่ี์ทันสมยัท่ีสุดในโลกปัจจุบัน"ชมขบวนการบรรจุเบียรใ์ส่ขวด และกระป๋อง เพ่ือจําหน่ายสู่

ตลาดโลกอีกทั้งยงัใหท่้านไดล้ิ้มรสชิมเบียรชิ์งเต่าท่ีมีช่ือเสียง (ฟรีเบียร ์1 แกว้) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่สนามบิน 

22.35 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW885  

  (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืมฟรี แตมี่จ  าหน่าย) 

02.25+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่า

กรุป๊มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ัน

ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



 โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสม และคํานึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัท

ฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ

เดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้ ักคือ รา้นไข่มุก ,รา้นขนมพ้ืนเมือง ซ่ึงจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย 

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  

ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน เป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/ รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีใหร้บัทราบ

ก่อนการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าท่าน

จะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํบตัรหายใน

ระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

 2-3 ทา่น) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกัเดี่ยว 

(จา่ยเพิ่ม) 

วนัที่ 08-11 กนัยายน 2562 13,899 13,899 3,500 

วนัที่ 15-18 กนัยายน 2562  13,899 13,899 3,500 

วนัที่ 22-25 กนัยายน 2562  13,899 13,899 3,500 

วนัที่ 13-16 ตลุาคม 2562 13,899 13,899 3,500 



วนัที่ 20-23 ตลุาคม 2562 16,899 16,899 3,500 
 

 

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  

2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 9 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงราคาทวัรน้ี์ เป็นอตัรา

เรียกเก็บ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งจาํกดั น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสมัภาระถือขึ้ นเคร่ืองได ้1 ใบ 

จาํกดัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

8. อุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี 

เท่านั้น ** 

หมายเหตุ : กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ

เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 300 หยวน/ทรปิ/ท่าน 

(เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าทาํวีซ่าชาวต่างชาติ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทวัร ์400 หยวน และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยื่นวีซ่า

เอง) 

5. ค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระเงินมดัจ  า ท่านละ 10,000 บาท 

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีทาํการจอง) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไมช่าํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 



การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืน

ได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้ น

ตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา

รนัตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ

คืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  

พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน 

ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (วีซ่าเด่ียว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ 

ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศ

ของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู

ทั้งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวม

เครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่

สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  



5.2.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไมต่ํา่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ตํา่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทาํงานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้

ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ัน

ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์ม่ทราบ

ล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนัยื่นแบบธรรมดา 4 วนัทาํการ  ท่านละ 5,210 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 นํารปูถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 นํารปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นทาํวีซ่า 

 นํารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 



ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   

  จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................. 

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

โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ........................................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................... 

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

โทรศพัทบ์า้น........................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................. 

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

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................ 

............................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.......................โทร................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที่อยูส่ถานที่ท  างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

...................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรบัท่านที่สมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

RELATION..............................................................TEL............................................................................................... 

2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.NAME...................................................SURNAME......................................... 

RELATION..............................................................TEL...........................................................................................  

3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................SURNAME...................................... 

RELATION..........................................................TEL...............................................................................................  

หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อใชใ้น

การขอยืน่วีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 


