Total Chinese Immersion Program (TCIP)
CHENGDU STUDY TOUR
10 วัน 9 คืน
ราคา

79,800.-

กำหนดเดินทำง : 29 มิถุนำยน – 8 กรกฏำคม 2562

บาท/ท่าน

Highlight
 สนุกกับกำรเรียนรู้ แบบ Total Chinese Immersion Program (TCIP) หลักสู ตรพิเศษที่เน้ นกำรเรียนภำษำจีนในสถำนทีจ่ ริง และ
ในสถำนกำรณ์จริง (outdoor classroom) ไม่ ได้ นั่งเรียนภำษำจีนในห้ องเรียนแบบเดิมๆ อีกต่ อไป
 ทุกสถำนทีค่ ือห้ องเรียนภำษำจีน คณะนักเรียนจะได้ เรียนรู้ นอกห้ องเรียนและทำกิจกรรมสอดคล้ องกับควำมรู้ ทำงภำษำและ
วัฒนธรรมจีน ในสถำนทีม่ ีชื่อเสี ยงต่ ำงๆ ในเฉินตู อำทิเช่ น เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ เฉิงตู เรียนรู้ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมของเมือง
เฉิงตู เล่ นเกม "ล่ ำขุมทรัพย์ ” เป็ นต้ น
 มีเหล่ ำซือชำวจีนผู้ทรงคุณวุฒิและพีเ่ ลีย้ งผู้มีประสบกำรณ์ ชำวไทย ดูแลตลอดโครงกำร
1
 พักโรงแรม 5 ดำว ที่ Sheraton Shengdu Lido Hotel และเดินทำงตรงสู่ เฉินตูด้วยสำยกำรบินไทย

วันแรก

กรุ งเทพฯ (BKK) – เฉิงตู (CTU) – พิธีกำรต้ อนรับและเปิ ดโครงกำร

08.00 น.

เย็น
ที่พกั

คณะพร้ อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน THAI AIRWAYS เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษทั ฯ
คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน
ออกเดินทำงสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่TG 618
เดินทำงถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติซวงหลิว นครเฉิงตู ประเทศจีน ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็ น
ศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงใต้... นาคณะผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง
เข้าสู่พิธีการต้อนรับและเปิ ดโครงการ นักเรี ยนจะได้พบกับคณะเหล่าซื อ (นักเรี ยนจะถูกแยกเป็ นกลุ่มย่ อย ตาม
ระดับความสามารถทางภาษาจีน โดยจะเรี ยนเป็ นกลุ่มย่ อยจนจบโครงการ) แนะนาตนทาความรู ้จกั คุน้ เคย
พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่ วมกัน
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 5*

วันทีส่ อง

Tea House in People’s Park – พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชำติเฉิงตู

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นานักเรี ยนสู่ Tea House in People’s Park ศูนย์รวมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับชา เครื่ องดื่มที่เป็ นสัญลักษณ์ของชน
ชาติจีน นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้การจาแนกประเภทหรื อลักษณะของชา รวมถึงได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนหรื อมารยาทใน
การดื่มชา โดยเรี ยนรู ้คาศัพท์และสานวนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการดื่มชาในแบบของจีน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นานักเรี ยนชม กำรแสดงหุ่นเงำ และให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กการเชิดหุ่นเงาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนา
นักเรี ยนเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ เฉิงตู พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติความเป็ นมาของนครเฉิ งตูต้ งั แต่สมัยอดีตจนถึง
ยุคปัจจุบนั นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเป็ นมาของเมืองเฉิ งตู ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
*กิจกรรมพิเศษ: เล่ นเกม "ล่ าขุมทรั พย์ " (ให้ นักเรี ยนถ่ ายภาพกับสิ่ งของที่ กาหนดที่ อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ใน
เวลาที่ กาหนด ซึ่ งที มที่ เร็ วที่ สุดจะได้ รับของรางวัลพิเศษ)

10.05 น.
14.00 น.

17.00 น.

กลำงวัน
บ่ ำย

(-/-/D)

(B/L/D)

2

เย็น
ที่พกั

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 5*

วันทีส่ ำม

เมืองตูเจียงเอีย้ น – โครงกำรชลประทำนตูเจียง – วัฒนธรรมกำรแต่ งกำย

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง ตูเจียงเอีย้ น (Du Jiang Yan) (ระหว่ างการเดินทาง นักเรี ยนจะได้ ทากิจกรรมเรี ยนรู้ คาศัพท์ และ
ประโยคสนทนาที่ เกี่ยวกับสภาพอากาศรวมถึงการเล่ นเกม Bingo) นานักเรี ยนเยี่ยมชม โครงกำรชลประทำนตู
เจียง แห่ งเมืองเฉิ งตู ซึ่ งถือเป็ นสุ ดยอดวิศวกรรมสถานอายุกว่า 2,000 ปี ที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม นักเรี ยนจะได้ศึกษาหลักการของระบบชลประทานเพื่อป้ องกันน้ าท่วมของจีนยุค
โบราณ ซึ่ งแสดงถึงหลักการทางวิศวกรรมและภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษ

กลำงวัน
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมการแต่งกายแบบจีนโบราณสมัยราชวงศ์ฮนั่ คาศัพท์เกี่ยวกับการแต่งกาย
รวมถึงได้ทดลองใส่ ชุดโบราณและได้ถ่ายรู ปเพื่อเป็ นที่ระลึกในโอกาสนี้ดว้ ย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 5*

เย็น
ที่พกั

(B/L/D)

3

วันทีส่ ี่

เมืองเล่อซำน – หลวงพ่อโตเล่อซำน– เมืองโบรำณหวงหลงซี

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เดิ นทางสู่ เมืองเล่ อซำน (ระหว่ า งการเดิ นทาง นั กเรี ยนจะได้ ทากิ จกรรมเรี ยนรู้ คาศั พ ท์ และบทสนทนาที่
เกี่ยวกับการเดินทางและท่ องเที่ ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับเกมเสริ มทักษะทางภาษาจี น)
นานักเรี ยนชม หลวงพ่ อโตเล่ อซำน พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับลงทะเบี ยนเป็ นมรดกโลก
ตั้งอยู่ในเขาเล่อซาน เมืองเฉิ งตู พระพุทธรู ปองค์ใหญ่น้ ี สร้างขึ้นเพื่อคุม้ ครองผูเ้ ดินทางที่ต่างพากันมานมัสการ
ขอพรและขอความสงบสุ ข
*กิจกรรมพิเศษ: เล่ นเกม "ตอบคาถาม" (ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับศาสนาหลังจากได้ เยี่ยมชมพระใหญ่ เล่ อซาน)

กลำงวัน
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนานักเรี ยนเดินทางสู่ เมืองโบรำณหวงหลงซี เป็ นหมู่บา้ นสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าหวงหลงซี
ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าริ มน้ าที่มีเรื อสัญจรไปมาคับคัง่ การค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบนั ยังเหลือให้เห็นบรรยากาศ
เก่าๆได้ทวั่ ไปไม่วา่ จะเป็ น โรงน้ าชา วัดเก่าแก่ ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน อาคารบ้านเรื อนนิยม
สร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ า กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายไว้สวยงาม ทัศนียภาพอัน
สวยงามของเมืองหวงหลงซี เป็ นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ยอ้ นยุคอีกหลายเรื่ อง
*กิจกรรมพิเศษ: เรี ยนรู้ และเล่ นเกมพืน้ บ้ านแบบจี นดั้งเดิม
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 5*

เย็น
ที่พกั

(B/L/D)

4

วันที่ห้ำ

Huan Hua Xi Park – พิพธิ ภัณท์ วทิ ยำศำสตร์ เทคโนโลยีเฉินตู

(B/L/D)

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นานักเรี ยนสู่ Huan Hua Xi Park เรี ยนรู ้คาศัพท์และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรก เรี ยนรู ้ทกั ษะการใช้
พู่กนั เขียนอักษรจีน เรี ยนรู ้ตวั อักษรจีนและฝึ กเขียนโดยใช้พ่กู นั จีน นอกจากนั้น นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้การออก
กาลังกายแบบจีน ไทเก๊ก แบบง่ายๆ

กลำงวัน
บ่ ำย
เย็น
ที่พกั

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นานักเรี ย นเยี่ ย มชม พิพิธ ภัณ ฑ์ วิท ยำศำสตร์ และเทคโนโลยี นักเรี ย นจะได้ตื่ นตาตื่ นใจกับนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะได้เรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาจีนทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 5*

วันที่หก

Sichuan Cuisine Museum - ถนนคนเดินชุ นซีลู่/ถนนไท่กู่

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นานักเรี ย นเดิ นทางสู่ Sichuan Cuisine Museam (ระหว่ า งการเดิ นทาง นั กเรี ยนจะได้ ทากิ จกรรมเรี ยนรู้
คาศัพท์ และบทสนทนาที่ เกี่ ยวกับอาหารและของกิ นเล่ น ) นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมอาหารและของกิ น
เล่นนานาชนิ ดของเมืองเฉิ งตู ซึ่ งเป็ นเมืองใหญ่ของมณทลเสฉวน รวมทั้งนักเรี ยนจะได้มีโอกาสเป็ นพ่อครัวแม่
ครัวลงมือทาอาหารเสฉวนด้วยตัวเอง และในมื้อกลางวันนักเรี ยนจะได้ลิม้ ลองรสชาติอาหารที่นกั เรี ยนได้ร่วม
กันลงมือทาและของกินเล่นของเฉิ นตูนานาชนิดอีกด้วย
*พิเศษ: ประกาศนียบัตรพ่ อครั วแม่ ครั ว จาก Sichuan Cuisine Museam

(B/L/D)

5

เย็น
ที่พกั

รับประทำนอำหำร ณ Sichuan Cuisine Museam
นานักเรี ยนสู่ ถนนคนเดินชุ นซี ล่ ู ซึ่ งถนนคนเดิ นชุ นซี แห่ งนี้ เป็ นถนนคนเดิ นที่ มีชื่อเสี ยงของเฉิ งตู เป็ นที่ ต้ งั
ของตึ กสู งรู ปทรงทันสมัย มากมาย รวมถึ ง มี ห้า งสรรพสิ นค้า ชื่ อดัง อย่า ง ISETAN และร้ า นค้า ร้ า นอาหาร
มากมายจึ งถื อเป็ นอี กหนึ่ งจุดศูนย์รวมวัยรุ่ นของเมืองเฉิ งตู ซึ่ งนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ คาศัพท์และบทสนทนา
เกี่ยวกับการเดินทาง การสอบถามทาง)
*กิจกรรมพิ เศษ: เล่ นเกม "บอกทาง" (แบ่ งกลุ่มให้ นักเรี ยนบอกทิ ศทางของสถานที่ ที่กาหนดไว้ ให้ ถูกต้ องใน
เวลาที่ กาหนด ซึ่ งที มที่ เร็ วที่ สุดจะได้ รับของรางวัลพิเศษ)
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 5*

วันทีเ่ จ็ด

โรงละคร Sichuan Opera House – สนำมกีฬำแห่ งชำติเฉิ นตู

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาคณะนักเรี ยนสู่ โรงละครแห่ งชำติแห่ งเมืองเฉินตู (Sichuan Opera House) นักเรี ยนจะได้เยี่ยมชมโรงละคร
แห่งชาติแห่งเมืองเฉิ นตู ได้เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์และความเป็ นมาของอุปรากรเสฉวน ความรู ้เกี่ยวกับหน้ากาก
อุปรากร รวมถึงความหมายของสี แต่ละสี และรู ปร่ างที่แตกต่างกันบนหน้ากากอุปรากร นอกจากนั้น นักเรี ยนจะ
ยังได้มีโอกาสออกแบบและวาดหน้ากากอุปรากรเสฉวนด้วยตนเอง

กลำงวัน
บ่ ำย

(B/L/D)
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กลำงวัน
บ่ ำย

เย็น
ที่พกั

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาคณะนักเรี ยนเยี่ยมชม สนำมกีฬำแห่ งชำติเฉิงตู นักเรี ยนจะมีโอกาสได้เรี ยนรู ้วิธีการเล่นกีฬาปิ งปอง หนึ่งใน
กีฬาชื่อดังของชาวจีน โดยโค้ชของสนามกีฬาแห่งชาติชาวจีน นักเรี ยนจะได้เรี ยรู ้เบสิ คง่ายๆในการเล่น ลอง
เล่น โดยจะได้แบ่งกลุ่มเพื่อแข่งขันกัน ทั้งนี้เป้ าหมายในการเรี ยน นอกจากนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้วิธีและเทคนิค
การเล่นปิ งปองแล้ว ยังได้เรี ยนรู ้คาศัพท์และบทสนทนาใหม่ๆที่ใช้ในการเล่นปิ งปองด้วย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 5*

วันทีแ่ ปด

ศูนย์ วจิ ัยหมีแพนด้ ำ – ศำลเจ้ ำสำมก๊ก

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นานักเรี ยนเดินทางสู่ ศูนย์ วิจยั หมีแพนด้ ำ ซึ่ งเป็ นศูนย์วิจยั และเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่มี
หมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็ นสัตว์สงวนหายากมีกาเนิดในมณฑลเสฉวน รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้า
เป็ นสื่ อการผูกมิตรไมตรี กบั ประเทศต่างๆ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เรื่ องอาหารของหมีแพนด้า ลักษณะนิสยั และ
แหล่งที่อยูอ่ าศัยไปจนถึงการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยงั ได้สัมผัสกับหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด
*กิจกรรมพิเศษ: เล่ นเกม "ตอบคาถาม" (ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับหมีแพนด้ า)

กลำงวัน
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้น นานักเรี ยนชม ศำลเจ้ ำสำมก๊ ก ซึ่ งเป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่บุคคลสาคัญ
ในยุคสามก๊กเพื่อราลึกถึงบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก
ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการยกย่องเป็ น
โบราณสถานแห่งชาติของจีนและได้สร้างเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเวลาต่อมาอีกด้วย คณะนักเรี ยนจะ
ได้ฟังนิทานเกี่ยวกับวรรณคดีชื่อดังของจีนสามก๊กฉบับนักเรี ยนจากนักเรี ยนจีน
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 5*

เย็น
ที่พกั

(B/L/D)

7

วันทีเ่ ก้ำ

ถนนคนเดินควำนจ๋ ำย – พิธีมอบประกำศนียบัตร

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นานักเรี ยนสู่ ถนนคนเดินควำนจ๋ ำย หรื อ ซอยแคบ-กว้ ำง ได้รับขนานนามว่าเป็ นถนนโบราณสายโรแมนติ
กของเมืองเฉิ งตู บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็ นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็ นบ้านของนายทหาร ปั จจุบนั
เปลี่ยนเป็ นถนนคนเดิ นขายของที่ ระลึก ของกิน โรงละคร และพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ความรู ้
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการก่อสร้างโบราณของเมืองเฉิ นตู

กลำงวัน
บ่ ำย

เย็น
ที่พกั

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เข้าร่ วมพิธีสาเร็ จหลักสู ตร นักเรี ยนทุกคนจะมีโอกาสใช้ภาษาจี นโดยขึ้ นเวที แข่งขันพูดแนะนาตัว ร้องเพลง
และหรื อเล่าเรื่ องราวความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตลอดการเดินทาง จากนั้นจะเป็ นพิธีรับประกาศนี ยบัตรและสมุด
รายงานผลการเรี ยน รวมทั้งรับของที่ระลึกจากคณะเหล่าซื อและร่ วมบันทึกภาพความประทับใจ
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
SHERATON SHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 5*

วันทีส่ ิ บ

เฉิงตู – กรุ งเทพฯ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
คณะนักเรียนเตรียมตัวเก็บสั มภำระส่ วนตัวเพือ่ เดินทำงกลับ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำคณะเดินทำงสู่ สนำมบินเพือ่ เตรียมเช็คอิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG619
เดินทำงถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ

กลำงวัน
12.00 น.
15.05 น.
17.20 น.

(B/L/D)

(B/L/D)

***********************************
สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำกำรออกตัว๋
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
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กำหนดวันเดินทำง
กำหนดวันเดินทำง

เด็กอำยุ 10 – 14 ปี
พักห้ องละ 4 ท่ำน

ผู้ใหญ่ เดินทำงพร้ อม
เด็ก 1 คน เก็บเพิม่ ต่ อห้ อง

ผู้ใหญ่ เดินทำงพร้ อม
เด็ก 2 คน เก็บเพิม่ ต่ อห้ อง

29 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2562

79,800

16,000

8,000

่ 500 บำทต่อท่ำน**
**สำหร ับลูกค้ำทีถ
่ อ
ื พำสปอร์ตต่ำงชำติตอ
้ งจ่ำยเพิม
่ ค่ำธรรมเนียมวีซำ

อัตรำนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 4 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (สาหรับพาสปอร์ ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) พาสปอร์ ตต่างชาติตอ้ งจ่ายเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 500 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ ในกรณี ที่จองช้ากว่าการส่ งยื่นวีซ่าของทางบริ ษทั ฯ ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าด่วนเพิ่ม ท่านละ
1,650 บาท
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
ค่าประกันสุ ขภาพและการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1.5 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
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ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม กรณี ให้ส่งขึ้นห้องพัก
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ




บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ

กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่ จอง ท่านละ 20,000 บาท เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน






ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรื อในกรณี ที่กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์มออกเดินทาง อาจมีการเรี ยก
เก็บเงินเร็ วกว่าที่กาหนด
หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า
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กำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่องบิน
✓ ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
✓ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
✓ พักที่โรงแรม Sheraton Chengdu Lido Hotel ที่อยู่ 15 Renmin Middle Rd 1st Section, LuoMaShi, Qingyang Qu, Chengdu
Shi, Sichuan Sheng, China, 610015
✓ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักสาหรับ 4 คน (Quad Room)
✓ กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
✓ กรณี เด็กเดินทางพร้อมผูใ้ หญ่ จะจัดเป็ นห้องพักคู่ และชาระเงินส่ วนต่างเพิ่มเติมตามรายการ
✓ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตน้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
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 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว

เอกสำรประกอบกำรยืน่ วีซ่ำท่ องเทีย่ วประเทศจีน
วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดาเนินการ 5-7 วันทาการ
1.ใบกรอกข้ อมูลส่ วนตัว
2.หนังสื อเดินทำง ที่มอี ำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชารุ ด มีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้าออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย
3.กฎกำรใช้ รูปถ่ ำยสำหรับยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอัค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ประจาประเทศไทย ผูท้ ี่ยื่นคาร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทาการยืน่ คาร้อง1
ใบ โดยรู ปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
3.1รู ปสี พื้นหลังสี ขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.2 ขนาดของรู ปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกว้างส่ วนศีรษะ:15มม.ถึง22มม.
ความสู งส่ วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดังรู ปตัวอย่าง
3.3รู ปถ่ายจะต้องบ่งบอกรู ปพรรณสันฐานของผูย้ ื่นคาร้องได้อย่างชัดเจน
ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิ ดหู ไม่หลับตา ไม่อา้ ปาก หรื อยิม้ เห็นฟั น ห้ามทาท่าทาง หรื อมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้ น
ศีรษะเอียงซ้ายหรื อขวาได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 องศา
3.4รู ปถ่ายต้องเห็ นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น
แว่นตาที่ มีกรอบหนา เลนส์ สะท้อนแสง หรื อแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่ องประดับที่ ศีรษะ ด้วยเหตุผลทาง
ศาสนาเท่านั้น
3.5รู ปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชารุ ด ไม่มีเงาหรื อแสงแทรกบดบังใบหน้า สี ของภาพต้องเป็ นสี ธรรมชาติ ไม่สว่าง
หรื อมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสี แดงในดวงตา และรู ปต้องไม่บิดเบี้ยว หรื อผิดปกติ
3.6พื้นหลังต้องเป็ นสี ขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
3.7 รู ปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสาหรับรู ปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้ น
ศูนย์บริ การยืน่ ขอวีซ่าจีน ประจากรุ งเทพฯ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
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4.หลักฐำนส่ วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบี ยนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่
สมรสเสี ยชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5.กรณีเป็ นเด็ก อายุ 6-18 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สำเนำ) และสาเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาอายุต่ากว่า 6 ปี ใช้ สู ติบัตร (สำเนำ)
และแปลเป็ นภำษำอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ที่ http://www.consular.go.th/ และสาเนาบัตรประชาชน
ของบิดามารดา
6.เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมบิดำมำรดำหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่
7.กรณีทำงำนเกี่ยวกับสื่ อต่ ำงๆเช่น สถานี วิทยุ สถานี โทรทัศน์ สื่ อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรี ยมหนังสื อรับรองการทางาน
โดยระบุ ชื่ อ ตาแหน่ ง เงินเดือน และระบุเนื้ อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ สื่อ
หรื อโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทาตามกฎอย่างเคร่ งครัด เป็ นภาษาอังกฤษ
8.กรณีเป็ นสำวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี ) ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน และสมุดบัญชี เงินฝากตัวจริ ง
เท่านั้น และอยูใ่ นประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตวั ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
9.กรณีเป็ น พระภิกษุ ไม่ รับยืน่ วีซ่ำ
10.ผู้ที่ประสงค์ ใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทาทาวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
11.บริ ษัทฯ รั บยื่นวีซ่ำให้ ชำวต่ ำงชำติที่ทำงำนในประเทศไทยเท่ ำนั้น (ลูกค้ ำต้ องโชว์ ตัวที่สถำนทูต) โดยคิ ดค่าบริ การเพิ่ม
500-800 บาท เอกสารที่ตอ้ งใช้ยื่น ดังนี้ สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นต่า 50,000 บาท
12.บริ ษัทฯ ไม่ รับยื่นวีซ่ำให้ หนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่ มสี เหลือง) ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเองที่สถานฑูต
13.กรณียนื่ วีซ่ำด่ วน (ใช้เวลาดาเนินการ 2- 3 วันทาการ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท
หมำยเหตุ
 ผูย้ ื่นขอวีซ่าต้องให้ขอ้ มูลเท็จจริ งกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม
อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ ได้ชาระไปแล้วและหาก
ต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่ งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านต้อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
 แผนกวีซ่ำไม่ รับยืน่ วีซ่ำประเภทอื่น นอกจำกเข้ ำออก 1 ครั้ง เท่ ำนั้น ยกเว้ นกรณีที่ลูกค้ ำมีทริ ปเดินทำงต่ อกับทำงบริษทั ฯ
จึงจะทำกำรยืน่ วีซ่ำประเภทอืน่ ให้
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 โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ ำงจัดระเบียบกำรยืน่ วีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่ เติมหรือเปลีย่ น
ระเบียบกำรยืน่ เอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนทูต ซึ่งบำงครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทรำบล่ วงหน้ ำ
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่ มีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ ยวยังประเทศที่ ระบุเท่ านั้น
การปฏิ เสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิน
หนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติ
 หนังสื อเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) พาสปอร์ ต+รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป+รายละเอียดที่อยู่
+ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)
 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่ งเอกสารยื่นวีซ่า
 หนังสื อเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน) รายละเอียดที่อยู+่ ใบอนุญาตทางาน
 หนังสื อเดินทางอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
สถำนทูตจีนไม่ รับยื่นวีซ่ำ ในกรณี ดังนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 รู ปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรื อเป็ นรู ปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง

หมำยเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยำยน 2558 เป็ นต้ นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้ มีกำรปรับเปลีย่ นระบบกำร
ยืน่ วีซ่ำโดยสำมำรถยืน่ เอกสำรขอวีซ่ำผ่ ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และ
ได้ มีกำรปรับเปลีย่ น ค่ ำวีซ่ำและค่ ำบริกำร ทั้งนี้ สำมำรถดูข้อมุลเพิม่ เติมได้ ที่
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/
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ข้ อมูลและรำยละเอียดสำหรับกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
** กรุณำกรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในกำรขอวีซ่ำ **
กรุ ณำกรอกด้ วยภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ )
ชื่อ-นำมสกุล (สะกดตรงกับหนังสื อเดินทาง)
MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถำนะภำพ

□ โสด □ แต่ งงำนจดทะเบียนสมรส □ แต่ งงำนไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส □ หม้ ำย

□ หย่ ำ

ระบุชื่อบิดา.................................................................................. ชื่อมารดา...............................................................................
ระบุชื่อคู่สมรส ..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำนENG........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์ บ้ำน......................................................มือถือ........................................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่ อได้ ENG (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์ โทรศัพท์ .............................................. เบอร์ มอื ถือ.....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ตำแหน่ งงำน.............................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ENG......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์ ................................................................
(กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่สำมำรถติดต่ อได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)
ใครเป็ นผู้ออกค่ ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงให้ ท่ำน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง

□ ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้

ท่ ำนมีประกันสุ ขภำพครอบคลุมในกำรไปจีนหรือไม่ □ มี

□ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
□ ไม่มี

ถ้ามี กรุ ณาระบุชื่อบริ ษทั ประกัน ...............................................................................................................................................
ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนมำก่ อนหรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่ ..................................................สถานที่...........................................วัตถุประสงค์..................................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปประเทศอืน่ หรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่ ................................................ประเทศ.............................................วัตถุประสงค์..................................
รำยชื่อสมำชิกในครอบครัว พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ :


ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
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ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ...............................
ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ (กรณี ฉุกเฉิ น) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์...................................................
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