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ราคา 

บาท/ท่าน 
79,800.- 

 

Total Chinese Immersion Program (TCIP) 
CHENGDU STUDY TOUR 

10 วนั 9 คนื 

 ก ำหนดเดนิทำง : 29 มถุินำยน – 8 กรกฏำคม 2562 
 
 

 

  Highlight 

 สนุกกบักำรเรียนรู้แบบ Total Chinese Immersion Program (TCIP) หลกัสูตรพเิศษที่เน้นกำรเรียนภำษำจีนในสถำนทีจ่ริง และ
ในสถำนกำรณ์จริง (outdoor classroom) ไม่ได้น่ังเรียนภำษำจีนในห้องเรียนแบบเดิมๆ อกีต่อไป  

 ทุกสถำนทีค่ือห้องเรียนภำษำจีน คณะนักเรียนจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและท ำกจิกรรมสอดคล้องกบัควำมรู้ทำงภำษำและ
วฒันธรรมจีน ในสถำนทีม่ีช่ือเสียงต่ำงๆ ในเฉินตู อำทเิช่น เยีย่มชมพพิธิภัณฑ์เฉิงตู เรียนรู้ประวตัิศำสตร์และวฒันธรรมของเมือง
เฉิงตู เล่นเกม "ล่ำขุมทรัพย์” เป็นต้น  

 มีเหล่ำซือชำวจีนผู้ทรงคุณวุฒิและพีเ่ลีย้งผู้มีประสบกำรณ์ชำวไทย ดูแลตลอดโครงกำร  

 พกัโรงแรม 5 ดำว ที ่Sheraton Shengdu Lido Hotel และเดินทำงตรงสู่เฉินตูด้วยสำยกำรบินไทย 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ (BKK) – เฉิงตู (CTU) – พธีิกำรต้อนรับและเปิดโครงกำร    (-/-/D) 
08.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบิน THAI AIRWAYS เจ้ำหน้ำที่ของบริษทัฯ 

คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ  
10.05 น.  ออกเดนิทำงสู่เมอืงเฉิงตู ประเทศจนี โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่TG 618  
14.00 น. เดนิทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตซิวงหลวิ นครเฉิงตู ประเทศจนี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็น

ศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต.้.. น าคณะผา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมือง 

17.00 น. เขา้สู่พิธีการตอ้นรับและเปิดโครงการ นกัเรียนจะไดพ้บกบัคณะเหล่าซือ (นักเรียนจะถกูแยกเป็นกลุ่มย่อย ตาม
ระดับความสามารถทางภาษาจีน โดยจะเรียนเป็นกลุ่มย่อยจนจบโครงการ) แนะน าตนท าความรู้จกัคุน้เคย 
พร้อมรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม     
ที่พกั  SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5*   
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง Tea House in People’s Park – พพิธิภัณฑ์แห่งชำติเฉิงตู     (B/L/D)    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    

น านกัเรียนสู่ Tea House in People’s Park ศูนยร์วมการเรียนรู้เก่ียวกบัชา เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของชน
ชาติจีน นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้การจ าแนกประเภทหรือลกัษณะของชา รวมถึงไดเ้รียนรู้ขั้นตอนหรือมารยาทใน
การด่ืมชา โดยเรียนรู้ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมการด่ืมชาในแบบของจีน 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร     
บ่ำย น านกัเรียนชม กำรแสดงหุ่นเงำ และใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกการเชิดหุ่นเงาจากผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นน า

นกัเรียนเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เฉิงตู พิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมประวติัความเป็นมาของนครเฉิงตูตั้งแต่สมยัอดีตจนถึง
ยคุปัจจุบนั นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมความเป็นมาของเมืองเฉิงตู ณ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 
*กิจกรรมพิเศษ: เล่นเกม "ล่าขมุทรัพย์" (ให้นักเรียนถ่ายภาพกับส่ิงของท่ีก าหนดท่ีอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ใน
เวลาท่ีก าหนด ซ่ึงทีมท่ีเร็วท่ีสุดจะได้รับของรางวัลพิเศษ) 
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เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ำม เมืองตูเจียงเอีย้น – โครงกำรชลประทำนตูเจียง – วฒันธรรมกำรแต่งกำย   (B/L/D)    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    

เดินทางสู่เมือง ตูเจยีงเอีย้น (Du Jiang Yan) (ระหว่างการเดินทาง นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมเรียนรู้ค าศัพท์และ
ประโยคสนทนาท่ีเก่ียวกับสภาพอากาศรวมถึงการเล่นเกม Bingo) น านกัเรียนเยี่ยมชม โครงกำรชลประทำนตู
เจยีง แห่งเมืองเฉิงตู ซ่ึงถือเป็นสุดยอดวิศวกรรมสถานอายกุว่า 2,000 ปีท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก
ประเภทมรดกทางวฒันธรรม นกัเรียนจะไดศึ้กษาหลกัการของระบบชลประทานเพ่ือป้องกนัน ้าท่วมของจีนยคุ
โบราณ ซ่ึงแสดงถึงหลกัการทางวิศวกรรมและภูมิปัญญาอนัยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษ 
 

 
 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมการแต่งกายแบบจีนโบราณสมยัราชวงศฮ์ัน่ ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการแต่งกาย  

รวมถึงไดท้ดลองใส่ชุดโบราณและไดถ่้ายรูปเพ่ือเป็นท่ีระลึกในโอกาสน้ีดว้ย 
เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 
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วนัทีส่ี่  เมืองเล่อซำน – หลวงพ่อโตเล่อซำน– เมืองโบรำณหวงหลงซี   (B/L/D)    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    

เดินทางสู่ เมืองเล่อซำน (ระหว่างการเดินทาง นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมเรียนรู้ค าศัพท์และบทสนทนาท่ี
เก่ียวกับการเดินทางและท่องเท่ียวรวมถึงเพลิดเพลินกับเกมเสริมทักษะทางภาษาจีน) 

 น านักเรียนชม หลวงพ่อโตเล่อซำน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลกและไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ตั้งอยู่ในเขาเล่อซาน เมืองเฉิงตู พระพุทธรูปองคใ์หญ่น้ีสร้างข้ึนเพ่ือคุม้ครองผูเ้ดินทางท่ีต่างพากนัมานมสัการ
ขอพรและขอความสงบสุข   
*กิจกรรมพิเศษ: เล่นเกม "ตอบค าถาม" (ทดสอบความรู้เก่ียวกับศาสนาหลงัจากได้เย่ียมชมพระใหญ่เล่อซาน) 

 
 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  จากนั้นน านกัเรียนเดินทางสู่ เมอืงโบรำณหวงหลงซี เป็นหมู่บา้นสมยัราชวงศห์มิง ตั้งอยูริ่มแม่น ้าหวงหลงซี  
  ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน ้าท่ีมีเรือสญัจรไปมาคบัคัง่การคา้ขายคึกคกัมาก ปัจจุบนัยงัเหลือใหเ้ห็นบรรยากาศ 

เก่าๆไดท้ัว่ไปไม่วา่จะเป็น โรงน ้าชา วดัเก่าแก่ ตน้ไมโ้บราณ และวิถีชีวิตของชาวบา้น อาคารบา้นเรือนนิยม
สร้างบนเสาไมข้นาดใหญ่ยื่นลงไปในน ้า กรอบประตูหนา้ต่างแกะสลกัลวดลายไวส้วยงาม ทศันียภาพอนั
สวยงามของเมืองหวงหลงซีเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียว และเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ยอ้นยุคอีกหลายเร่ือง 
*กิจกรรมพิเศษ: เรียนรู้และเล่นเกมพืน้บ้านแบบจีนดั้งเดิม  

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 
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วนัที่ห้ำ  Huan Hua Xi Park – พพิธิภัณท์วทิยำศำสตร์เทคโนโลยีเฉินตู   (B/L/D)    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    

น านกัเรียนสู่ Huan Hua Xi Park เรียนรู้ค าศพัทแ์ละบทสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอดิเรก เรียนรู้ทกัษะการใช้
พู่กนัเขียนอกัษรจีน เรียนรู้ตวัอกัษรจีนและฝึกเขียนโดยใชพู้่กนัจีน นอกจากนั้น นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้การออก
ก าลงักายแบบจีน ไทเก๊ก แบบง่ายๆ  

 
 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น านักเรียนเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับนวตักรรมทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะไดเ้รียนรู้ค าศพัทภ์าษาจีนทางวิทยาศาสตร์อีกดว้ย 
เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 
 

วนัที่หก  Sichuan Cuisine Museum - ถนนคนเดินชุนซีลู่/ถนนไท่กู่   (B/L/D)    

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    
น านักเรียนเดินทางสู่ Sichuan Cuisine Museam  (ระหว่างการเดินทาง นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมเรียนรู้
ค าศัพท์และบทสนทนาท่ีเก่ียวกับอาหารและของกินเล่น) นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วฒันธรรมอาหารและของกิน
เล่นนานาชนิดของเมืองเฉิงตู ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ของมณทลเสฉวน รวมทั้งนกัเรียนจะไดมี้โอกาสเป็นพ่อครัวแม่
ครัวลงมือท าอาหารเสฉวนดว้ยตวัเอง และในม้ือกลางวนันกัเรียนจะไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารท่ีนกัเรียนไดร่้วม
กนัลงมือท าและของกินเล่นของเฉินตูนานาชนิดอีกดว้ย   
*พิเศษ: ประกาศนียบัตรพ่อครัวแม่ครัว จาก Sichuan Cuisine Museam  
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กลำงวนั  รับประทำนอำหำร ณ Sichuan Cuisine Museam 
บ่ำย น านกัเรียนสู่  ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซ่ึงถนนคนเดินชุนซีแห่งน้ี เป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเฉิงตู เป็นท่ีตั้ง

ของตึกสูงรูปทรงทันสมยัมากมาย รวมถึงมีห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่าง ISETAN และร้านค้าร้านอาหาร
มากมายจึงถือเป็นอีกหน่ึงจุดศูนยร์วมวยัรุ่นของเมืองเฉิงตู ซ่ึงนักเรียนจะไดเ้รียนรู้ค าศพัท์และบทสนทนา
เก่ียวกบัการเดินทาง การสอบถามทาง)  
*กิจกรรมพิเศษ: เล่นเกม "บอกทาง" (แบ่งกลุ่มให้นักเรียนบอกทิศทางของสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ให้ถูกต้องใน
เวลาท่ีก าหนด ซ่ึงทีมท่ีเร็วท่ีสุดจะได้รับของรางวัลพิเศษ)  

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 
 
วนัทีเ่จ็ด  โรงละคร Sichuan Opera House – สนำมกฬีำแห่งชำติเฉินตู   (B/L/D)    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

น าคณะนกัเรียนสู่  โรงละครแห่งชำติแห่งเมอืงเฉินตู (Sichuan Opera House) นกัเรียนจะไดเ้ยี่ยมชมโรงละคร
แห่งชาติแห่งเมืองเฉินตู ไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์และความเป็นมาของอุปรากรเสฉวน ความรู้เก่ียวกบัหนา้กาก
อุปรากร รวมถึงความหมายของสีแต่ละสีและรูปร่างท่ีแตกต่างกนับนหนา้กากอุปรากร นอกจากนั้น นกัเรียนจะ
ยงัไดมี้โอกาสออกแบบและวาดหนา้กากอุปรากรเสฉวนดว้ยตนเอง 
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กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าคณะนกัเรียนเยี่ยมชม สนำมกฬีำแห่งชำตเิฉิงตู นกัเรียนจะมีโอกาสไดเ้รียนรู้วิธีการเล่นกีฬาปิงปอง หน่ึงใน

กีฬาช่ือดงัของชาวจีน โดยโคช้ของสนามกีฬาแห่งชาติชาวจีน นกัเรียนจะไดเ้รียรู้เบสิคง่ายๆในการเล่น ลอง
เล่น โดยจะไดแ้บ่งกลุ่มเพ่ือแข่งขนักนั ทั้งน้ีเป้าหมายในการเรียน นอกจากนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วิธีและเทคนิค
การเล่นปิงปองแลว้ ยงัไดเ้รียนรู้ค าศพัทแ์ละบทสนทนาใหม่ๆท่ีใชใ้นการเล่นปิงปองดว้ย 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 
 

วนัทีแ่ปด ศูนย์วจัิยหมีแพนด้ำ – ศำลเจ้ำสำมก๊ก      (B/L/D)    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
  น านกัเรียนเดินทางสู่ ศูนย์วิจยัหมแีพนด้ำ ซ่ึงเป็นศูนยวิ์จยัและเพาะพนัธ์ุหมีแพนดา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีน่ีมี

หมีแพนดา้กวา่ 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้
เป็นส่ือการผกูมิตรไมตรีกบัประเทศต่างๆ นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองอาหารของหมีแพนดา้ ลกัษณะนิสยัและ
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัไปจนถึงการอนุรักษ ์นอกจากน้ียงัไดส้ัมผสักบัหมีแพนดา้อยา่งใกลชิ้ด  
*กิจกรรมพิเศษ: เล่นเกม "ตอบค าถาม" (ทดสอบความรู้เก่ียวกับหมีแพนด้า) 

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้น น านกัเรียนชม ศำลเจ้ำสำมก๊ก ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองเฉิงตู สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศใหแ้ก่บุคคลส าคญั

ในยคุสามก๊กเพ่ือร าลึกถึงบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์สามก๊ก ศาลเจา้แห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งเป็น
โบราณสถานแห่งชาติของจีนและไดส้ร้างเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในเวลาต่อมาอีกดว้ย คณะนกัเรียนจะ
ไดฟั้งนิทานเก่ียวกบัวรรณคดีช่ือดงัของจีนสามก๊กฉบบันกัเรียนจากนกัเรียนจีน  

เยน็ รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 

 



 

8 

 

วนัทีเ่ก้ำ  ถนนคนเดินควำนจ๋ำย –  พธีิมอบประกำศนียบัตร     (B/L/D)    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

น านกัเรียนสู่ ถนนคนเดินควำนจ๋ำย หรือ ซอยแคบ-กว้ำง ไดรั้บขนานนามว่าเป็นถนนโบราณสายโรแมนติ
กของเมืองเฉิงตู บา้นหลายหลงัยงัคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบา้นของนายทหาร ปัจจุบนั
เปล่ียนเป็นถนนคนเดินขายของท่ีระลึก ของกิน โรงละคร และพิพิธภณัฑ ์ฯลฯ  นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ความรู้
เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมการก่อสร้างโบราณของเมืองเฉินตู 

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย เขา้ร่วมพิธีส าเร็จหลกัสูตร นกัเรียนทุกคนจะมีโอกาสใชภ้าษาจีนโดยข้ึนเวทีแข่งขนัพูดแนะน าตวั ร้องเพลง

และหรือเล่าเร่ืองราวความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนตลอดการเดินทาง จากนั้นจะเป็นพิธีรับประกาศนียบตัรและสมุด
รายงานผลการเรียน รวมทั้งรับของท่ีระลึกจากคณะเหล่าซือและร่วมบนัทึกภาพความประทบัใจ 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั  SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 

วนัทีสิ่บ  เฉิงตู – กรุงเทพฯ         (B/L/D)    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
  คณะนักเรียนเตรียมตวัเกบ็สัมภำระส่วนตวัเพือ่เดนิทำงกลบั 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
12.00 น.  น ำคณะเดนิทำงสู่สนำมบินเพือ่เตรียมเช็คอนิ 
15.05 น.  ออกเดนิทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG619 
17.20 น.  เดนิทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ พร้อมควำมประทับใจ 

***********************************  

ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 

เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดวนัเดินทำง เด็กอำยุ 10 – 14 ปี 
พกัห้องละ 4 ท่ำน 

ผู้ใหญ่เดินทำงพร้อม 
เด็ก 1 คน เกบ็เพิม่ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่เดินทำงพร้อม 
เด็ก 2 คน เกบ็เพิม่ต่อห้อง 

 
29 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2562 

 

 
79,800 

 
16,000 

 
8,000 

 

**ส ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตติอ้งจำ่ยเพิม่คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ 500 บำทตอ่ทำ่น** 
 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 4 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าวีซ่าท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน (ส าหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) พาสปอร์ตต่างชาติตอ้งจ่ายเพ่ิม

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 500 บาทต่อท่าน 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีจองชา้กว่าการส่งยื่นวีซ่าของทางบริษทัฯ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าด่วนเพ่ิม ท่านละ 
1,650 บาท 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัสุขภาพและการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1.5 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
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ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 

 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ท่านละ 20,000 บาท เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า 
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กำรยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

✓ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
✓ พกัท่ีโรงแรม Sheraton Chengdu Lido Hotel ท่ีอยู ่15 Renmin Middle Rd 1st Section, LuoMaShi, Qingyang Qu, Chengdu 

Shi, Sichuan Sheng, China, 610015 
✓ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัส าหรับ 4 คน (Quad Room)  
✓ กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
✓ กรณีเดก็เดินทางพร้อมผูใ้หญ่ จะจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และช าระเงินส่วนต่างเพ่ิมเติมตามรายการ 
✓ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตน ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น 

Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
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 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดนิทำง ที่มอีำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดอืน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยื่นค าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง1 
ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

3.1รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม.ถึง22มม.
ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ื่นค าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน 
ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิม้เห็นฟัน ห้ามท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน 
ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา 

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหน้าตาไดอ้ย่างชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได ้ยกเวน้ 
แว่นตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแว่นตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทาง
ศาสนาเท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหน้า สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง 
หรือมืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผดิปกติ 

3.6พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาจีน ประจ ากรุงเทพฯ 
                                                                                                                             ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
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4.หลักฐำนส่วนตัว – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็ อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูติบัตร (ส ำเนำ) 
และแปลเป็นภำษำอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชน
ของบิดามารดา 
6.เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหน่ึง  ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
7.กรณีท ำงำนเกี่ยวกับส่ือต่ำงๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างาน
โดยระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาว่าท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือ
หรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสำวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีำ 
10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษัทฯ รับยื่นวีซ่ำให้ชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในประเทศไทยเท่ำน้ัน  (ลูกค้ำต้องโชว์ตัวที่สถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 
500-800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่ำให้หนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑตู 
13.กรณียืน่วซ่ีำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 

 
หมำยเหตุ 
 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลเท็จจริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม 

อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถกูปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวีซ่ำไม่รับยืน่วีซ่ำประเภทอื่น นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำงบริษทัฯ
จงึจะท ำกำรยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ให้ 

http://www.consular.go.th/
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 โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น

ระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 
 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู่ 

+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 

 

สถำนทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีำ ในกรณี ดงันี ้
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมำยเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มีกำรปรับเปลีย่นระบบกำร
ยืน่วซ่ีำโดยสำมำรถยืน่เอกสำรขอวซ่ีำผ่ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และ
ได้มีกำรปรับเปลีย่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำร ทั้งนี ้สำมำรถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 



 

15 

 

ข้อมูลและรำยละเอยีดส ำหรับกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี                                                                       

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สำมำรถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ต ำแหน่งงำน............................................. 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณำแจ้งเบอร์ที่สำมำรถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงให้ท่ำน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่ำนมปีระกนัสุขภำพครอบคลมุในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
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 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 
 


