


ราคา 79,000 บาท  
โครงการซัมเมอร์แคมป์ ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 

เรียนภาษาจีน พร้อมกิจกรรมเต็มรูปแบบกับโรงเรียนมัธยมลำดับที่ 39 แห่งเมืองปักกิ่ง 

 เยี่ยมชม พระราชวังต้องห้าม “ พระราชวังแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในกรุงปักกิ่ง

และนครเสิ่นหยาง ” ซึ่งยูเนสโก้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เที่ยวกำแพงเมืองจีน สิ่ง

ก่อสร้างที่ยาวที่สุดในโลก แวะชมสถานที่จัดงานโอลิมปิค ช็อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง เที่ยวพักผ่อน

พระราชวังฤดูร้อน ไหว้พระขอพรวัดลามะ เที่ยวสวนสนุก Happy Valley  เดินเที่ยวตลาดรัสเซีย 

และถนนวัฒนธรรม พร้อมทั้งกิจกรรมอีกมากมาย  

Beijing Summer Camp 
1-20 APR 2018   3 Weeks 

WEC EDUCATION CO.,LTD TEL. 098 270 7665

พระราชวังต้องห้าม 
ในอดีต พระราชวังแห่งนี ้เป็น
เขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า 
แม้ข้าราชการชั้นสูง ยังต้องขอ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียก
พระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้อง
ห้าม"  

พระราชวังฤดูร้อน 
พระราชวังฤดูร้อนพร้อมด้วย
อุทยานอี๋เหอ-ยฺเหวียนได้รับลง
ทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ 
"พระราชวังฤดูร้อนและอุทยาน
ในกรุงปักกิ่ง"  

หอบูชาฟ้าเทียนถาน 
เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่ง  
ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง 
ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาอีกทั้ง
ประกอบพระราชพิธีต่างๆ



 

ร่วมกับ  
Beijing Shi Di San Shi Jiu 

Zhong Xue 

โรงเรียนมัธยมแห่งเมืองปักกิ่ง 
 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองปักกิ่ง มีประวัติอันยาวนาน  
ถึงร้อยกว่าปี มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นเอกลักณ ์

โดยจัดการเรียนการสอนในระดับภาษาที่เหมาะสม เพื่อเน้น
การสอนให้นักเรียนเข้าใจ มีพัฒนาการด้านภาษาให้สูงขึ้น 
ปัจจุบันมีนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติมากกว่า 800 คน 
อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับคำชมและเสียงตอบรับด้านการเรียน
การสอน จากผู้คนในสังคมเป็นอย่างด ี 

“   ไปเรียนซัมเมอร์ได้ทั้งความรู้ ได้
ทั้งประสบการณ์ และได้มิตรภาพ
ใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ” 

ทานอาหาร 3 มื้อ  

ในโรงอาหารของโรงเรียน 

โดยจะเป็นอาหารเเบบ

บุฟเฟต ์อาหารหลาก

หลายเมนู มีทั้งจีน เกาหลี

และไทย  

หอพักนักเรียนต่างชาติ 
 สำหรับนักเรียนต่างชาต ิแบ่งเป็น 2 ตึก ชาย หญิง 

ที่ออกแบบอย่างทันสมัยและมีสไตล์ รองรับทั้งนักเรียนชาว

จีนและต่างชาต ิ พักห้องละ 2 

คน ภายในมีห้องน้ำ แอร-์ฮีต

เตอร์ น้ำอุ่น 24 ชั่วโมง 

โทรศัพท ์ตู้เย็น ชั้นวางหนังสือ 

ตู ้ เ ก็ บ เ สื ้อ ผ้ า พร้ อมทั ้ง มี

อาจารย์ ดู แลอย่ า ง ใกล้ชิ ด

ตลอด 24 ชั่วโมง 

WEC EDUCATION CO.,LTD TEL. 098 270 7665

กิจกรรมของเรา 

 เรียนภาษาจีนตอนเช้า โดยจะแยกระดับภาษาของนักเรียน และกิจกรรมเสริมทักษะ
หลากหลายที่น่าสนใจ และในช่วงบ่าย สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ศิลปะจีน อาทิ
เช่น วาดภาพจีน ไทเก๊ก เขียนพู่กันจีน ถักเชือกจีน การตัดกระดาษจีนโบราณ ห่อเกี้ยว รวม
ทั้งทัศนศึกษานอกโรงเรียน เที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองปักกิ่ง 



WEC EDUCATION CO.,LTD TEL. 098 270 7665

BEIJING   TODAY’S 

 The Best  Destination

สัมผัสบรรยากาศดั้งเดิม และสมัยใหม่ 

ถนนวัฒนธรรมเมืองปักกิ่ง 

เที ่ยวถนนเฉียนเหมิน มีประวัติความเป็น
มากกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิง 
เดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงาม ช้อปปิ้ง
สินค้า และลิ้มรสอาหารที่มีให้เลือกทั้งแบบจีน
และฟาสต์ฟู้ด ถือเป็นถนนคนเดินที่มีครบทุกรูป
แบบเลยทีเดียว 

เที่ยวสวนสนุก Happy Valley 

เป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดในปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 
560,000 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่สวน 540,000 

ตร.ม. ต่อมาได้มีการขยายต่อเติมระยะ 2 และ 
3 ภายในมีเครื่องเล่นขนาดใหญ่และทันสมัย
รวมกว่า 120 รายการ ตื่นตาตื่นใจไปกับโซน
ต่างๆ 

 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์วัดลามะ 

นอกจากเป็นวัดที่สำคัญของปักกิ่งแล้ว ยังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
อีกด้วย ไม่ว่าชาวจีนหรือชาวต่าวชาติเมื่อมา
เยือนปักกิ่ง ไม่ควรพลาดที่จะมาเยื่ยมชมสักครั้ง 

 ปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนและเป็นศูนย์กลางทางการ
เมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา การคมนาคม และยังเป็นเมืองท่อง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  
 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอ
สักการะฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิง เป็นต้น 
 ปัจจุบัน กรุงปักกิ่งมีระบบการคมนาคมที่ครอบคลุมและทันสมัย 
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของจีนตอนเหนือ วิถีชีวิตของชาวจีนได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านความเป็นอยู่ มารยาท สถานที่ต่างๆ มี
สภาพที่ดีไม่มีการวางสิ่งของเกะกะบนฟุตบาท ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเอาของมา
วางขาย จึงเป็นทางเดินที่สะดวกสบายและสะอาด อีกทั้งปัจจุบัน จีนยังได้
ก้าวล้ำในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าอาหารผ่าน
มือถือ หรือ สแกนบาร์โค้ดเพื่อใช้จักรยาน ร่ม แม้กระทั้ง พาวเวอร์แบงค์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


 * àÁ×èÍâÍ¹áÅ�Ç ¡ÃØ³ÒáÊ¡¹ ËÃ×Í¶�ÒÂÃÙ» Ë¹�Òãº¹Ó½Ò¡ Ê�§ÁÒ·Õè
 Email : phattharasak@geteducation.co.th
 ËÃ×Í Line ID ：0933659555

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹
- ¤�ÒÁÑ´¨Ó 10,000 ºÒ· ªÓÃÐ·Ñ¹·Õ·ÕèÊÁÑ¤Ã

- ªÓÃÐà§Ô¹Ê�Ç¹·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ 28 ¡.¾. 2561

ÇÔ¸Õ¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â
ª×èÍºÑªÕ : ¹ÒÂÊÁÄ¡É�  ÇÃÃ³¡ÅÒ§
àÅ¢·ÕèºÑªÕ : 017 - 8 - 85195-0
»ÃÐàÀ·ºÑªÕ :  ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�
ÊÒ¢Ò : ¾ÃÐâ¢¹§

- ªÓÃÐà§Ô¹¼�Ò¹ºÑªÕ¸¹Ò¤ÒÃ

                         ¡ÓË¹´¡ÒÃ   
  ³ ÇÑ¹·ÕèÊÁÑ¤Ã     - âÍ¹à§Ô¹ÁÑ´¨Ó ÊÓËÃÑº¨Í§µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ áÅÐÊÓÃÍ§·Õè¹Ñè§âÃ§àÃÕÂ¹ 
                  10,000 ºÒ· ( äÁ�ÊÒÁÒÃ¶¤×¹¤�ÒÁÑ´¨Óä´�·Ø¡Ã³Õ )
10 ¡.¾. 2561     - »�´ÃÑºÊÁÑ¤Ã, GET Ê�§ Invoice ãË�¼Ù�»¡¤ÃÍ§
15 ¡.¾. 2561     - ¼Ù�»¡¤ÃÍ§àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ·ÓÇÕ«�ÒáÅÐÊ�§ãË� GET ·Ò§ä»ÃÉ³Õ 
              ·ÕèÍÂÙ� 28 ÊØ¢ØÁÇÔ·48 á¢Ç§¾ÃÐâ¹§ à¢µ¤ÅÍ§àµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110
 1 àÁ.Â. 2561     - 08:00 ¹. ¾º¡Ñ¹·Õè·�ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ á¶Ç H 1 àÁ.Â. 2561     - 08:00 ¹. ¾º¡Ñ¹·Õè·�ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ á¶Ç H
                  - 10:00 ¹. ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§¨Ò¡·�ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ 
                        - 15:50 ¹. ¶Ö§Ê¹ÒÁºÔ¹»�¡¡Ôè§
20 àÁ.Â. 2561    - 17:05 ¹. ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§¨Ò¡Ê¹ÒÁºÔ¹»�¡¡Ôè§
                  - 21:15 ¹. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à´Ô¹·Ò§¡ÅÑº¶Ö§»ÃÐà·Èä·Â
      
             *** ËÁÒÂàËµØ : ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

08:00 ¹.



                                 

 

 

 

 

GET EDUCATION AND TRAVEL CO., LTDTEL / LINE :  

WEC EDUCATION CO.,LTD TEL. 098 270 7665

Apply Now 

       Learn Chinese Culture 

ตารางกิจกรรม

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
- รับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป  
- กรอกใบสมัคร 1 ชุด  
- ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท เมื่อจองโครงการ 
- สำเนาพาสปอร์ต มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
- สำเนาสูติบัตร ( กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ )  

- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ 
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาพาสปอร์ต  

   ของผู้ปกครอง 
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของนักเรียนและผู้ปกครอง กรณีเปลี่ยนชื่อ  

ค่าใช้จ่ายในโครงการนี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ สายการบินไทย 

- ค่าเรียน, ค่าสมัคร, ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน  

- ค่าที่พัก, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าอินเตอร์เน็ต  

- ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันหยุด 

- ค่าบัตรนักเรียนและค่าอาหาร 

- ค่าประกันชีวิต, อุบัติเหต,ุ ค่าวีซ่า  
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าช็อปปิ้ง, ค่าซิมมือถือ, ค่าใช้จ่ายส่วน



	 	 GET Education and Travel Co., Ltd. 

  1112/1 Sukhumvit, Phrakanong, 

  Klongtoey, Bangkok, Thailand, 10110 

  Tel: +66-2 712-0355 

  P’OAK: 099-327-4705, P’JOB: 089-125-5111 

  e-Mail: phattharasak@GetEducation.co.th 

  Line ID: geteducation	
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ได#รับเอกสารจาก 

ชื่อ (Name)  

ที่อยู' (Address)  

เบอร%ติดต)อ  

ดังรายการ;  

เอกสารเพื่อการทําวีซ/า  (ทาง G E T  ให#คําแนะนําในการทําวีซ0าฟรี) 

 1. แบบฟอร&มการกรอกวีซ-า V2013 (ทาง GET จะเป%นผู)กรอกให)) 

 2. แบบฟอร&มข)อที่ 4 ด"านหลัง ลงลายมือชื่อ 3 คน บิดา มารดา และนักเรียน 

 3. รูปถ%ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (พื้นหลังสขีาว ไม#ใส#เสื้อสีกลมกลืนพื้นหลัง ไม#สวมเสื้อแขนกุด 

ไม#ใส#เครื่องประดับ อาทิเช#น สร7อยคอ ต#างห ู) 

 4. หนังสือเดินทางตัวจริงมีอายุมากกว)า 6 เดือน (Passport)  

 5. สําเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต2อง) 

 6. สําเนาวีซ)าจีนล)าสุด (ถ"ามี และรับรองสําเนาถูกต/อง) 

 7. สําเนาสูติบัตร (รับรองสําเนาถูกต/อง) 

 8. กรณีเปลี่ยน ชื่อ นามสุกล ให4แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อด4วย  (รับรองสําเนาถูกต*อง) 

 9. - ใบมอบอํานาจให* GET Education เป#นผู'ยื่นวีซ.า 
- ชื่อ ที่อยู) เบอร-โทร ของผู2ที่สามารถติดต)อได2ในขณะอยู)ในต)างประเทศ และระบุความสัมพันธ- 

 

 

 

 

10 - สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ2าน ของผู&ปกครองทั้งคุณพ1อ และคุณแม1  
- สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ2าน ของผู&สนับสนุนทางการเงิน 

(กรณีไม'ใช'ผู,ปกครอง) 

               - สําเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสําเนาถูกต4อง) ของผู&ปกครองทั้งคุณพ1อ และคุณแม1 

- ใบหย%า, คําสั่งศาลให/เป2นผู/ดูแลบุตร (ถ/าม)ี 

 11.  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของผู&ปกครองทั้งคุณพ1อ และคุณแม1 

 

 

 

ลงชื่อ                

(                                                               )         



 

 

         GET Education and Travel Co., Ltd. 

         1112 Sukhumvit 48, Phrakanong, 

         Klongtoey, Bangkok, Thailand, 10110 

         Tel: +66-2 712-0355 

         พี่โอ๊ก: 093-365-9555, จ็อบ: 092-456-5425 

         E-mail: getedu.cn@gmail.com 

         Line ID: 0933659555 

 

ใบสมัคร 

ประเทศ China , ระยะเวลา  3 Weeks  Summer Camp 

ข้อมูลนักเรียน : (กรุณาสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหนังสือเดินทาง (Passport)) 

ชื่อ – สกุล (ไทย) ______________________________________ ชื่อเล่น (ไทย) __________ 

ชื่อ – สกุล (Eng) __________________________________________ ชื่อเล่น (Eng) ________ 

เพศ � ชาย � หญิง       วันเกิด/เดือน/ค.ศ. เช่น 10/05/1995 ______________ อายุ ______ ป ี

หมายเลขหนังสือเดินทาง ________________ หมดอายุวันที ่_____________เบอร์สะสมไมล์______________ 
โทรศัพท์บ้าน ______________ มือถือ ________________ อีเมล์ (E-mail) __________________________ 

Line ID ____________________ อาชีพในฝัน 1. _________________ 2. _________________ 

ที่อยู ่(ภาษาอังกฤษ) ___________________________________________________________________ 

สถาบันที่กําลังศึกษา ________________________ ระดับชั้น ___ ห้อง__ วิชาเอก ________________เกรดเฉลี่ย_____ 

ความสามารถพิเศษ ___________________________________________________________ 

ดนตรทีี่ชอบเล่น _______________________________ กีฬาที่ชอบ _____________________________ 

สิ่งที่สนใจ / งานอดิเรก / เวลาว่างชอบทําอะไร ________________________________________________ 

นักเรียนมีโรคประจําตัว (ปัจจุบัน) ________________________ยาที่ทานเป็นประจํา ___________________ 

นักเรียนแพ้ยาอะไรบ้าง (ปัจจุบัน) ___________________________________________________ 

อาหารที่ไม่ทาน / แพ ้_____________________________________________________________ 

มีพี่น้องรวม______ (คน) หญิง _______ (คน) ชาย ______ (คน) เป็นลูกคนที ่___________________ 
รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องการบอกเพิ่มเติม เช่น ลักษณะนิสัยส่วนตัว ชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษ 

_______________________________________________________________________ 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรอกทุกช่อง) 

ชื่อ – สกุล บิดา (ภาษาไทย) ____________________________ (ภาษาอังกฤษ)_______________________ 

อายุ  ___ ป ีอาชีพ___________________ เบอรม์ือถือ _____________ เบอร์บ้าน______________________ 

อีเมลล ์(สําคัญมาก ต้องอ่านออก ชัดเจน)_________________________________ Line ID ______________ 

ที่อยู ่(Address) (กรณีต่างกับนักเรียน)________________________________________________________ 

ชื่อ – สกุล มารดา (ภาษาไทย) ____________________________ (ภาษาอังกฤษ)______________________ 

อายุ  ___ ป ีอาชีพ___________________ เบอรม์ือถือ _____________ เบอร์บ้าน______________________ 

อีเมลล ์(สําคัญมาก ต้องอ่านออก ชัดเจน)_________________________________ Line ID ______________ 

ที่อยู ่(Address) (กรณีต่างกับนักเรียน)_________________________________________________________ 

 

สะดวกให้ติดต่อกับ � ทั้งบิดาและมารดา � บิดา � มารดา � อื่นๆ ระบุ ________________________________ 
คํายืนยัน  

กระผม/ดิฉัน ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง และยินดีสนับสนุนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

ลงชื่อ ______________________________________________ ผู้ปกครอง         วันที่ __________________  

Student’s 

Photo 

รูปถ่ายนักเรียน 
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四 声明及签 PartPartPartPart 4:4:4:4: DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration &&&& SignatureSignatureSignatureSignature

五 他人代填申请表时填写以下内容 PartPartPartPart 5555：IfIfIfIf thethethethe applicationapplicationapplicationapplication formformformform isisisis completedcompletedcompletedcompleted bybybyby anotheranotheranotheranother personpersonpersonperson onononon thethethethe
applicant'sapplicant'sapplicant'sapplicant's behalf,behalf,behalf,behalf, pleasepleasepleaseplease fillfillfillfill outoutoutout thethethethe informationinformationinformationinformation ofofofof thethethethe oneoneoneonewhowhowhowho completescompletescompletescompletes thethethethe formformformform

3.7 如果有本表未涉及而需专门陈述的其他 签证申请相关的事项，请在此或另纸说明
IfIfIfIf youyouyouyou havehavehavehave moremoremoremore informationinformationinformationinformation aboutaboutaboutabout youryouryouryour visavisavisavisa applicationapplicationapplicationapplication otherotherotherother thanthanthanthan thethethethe aboveaboveaboveabove totototo declare,pleasedeclare,pleasedeclare,pleasedeclare,please givegivegivegive detailsdetailsdetailsdetails belowbelowbelowbelow orororor typetypetypetype onononon aaaa
separateseparateseparateseparate paperpaperpaperpaper....

3.8如申请人 照中的偕行人 申请人一 旅行，请将偕行人照片粘贴在下面并填写偕行人信息 IfIfIfIf someonesomeonesomeonesomeone elseelseelseelse travelstravelstravelstravels andandandand sharsharsharshareseseses
thethethethe samesamesamesame passportpassportpassportpassport withwithwithwith thethethethe applicantapplicantapplicantapplicant ,,,, pleasepleasepleaseplease affixaffixaffixaffix theirtheirtheirtheir photosphotosphotosphotos andandandand givegivegivegive theirtheirtheirtheir informationinformationinformationinformation below.below.below.below.

偕行人信息

InformationInformationInformationInformation

偕行人 1
PersonPersonPersonPerson 1111

粘贴照片于此
AffixAffixAffixAffix PhotoPhotoPhotoPhoto
herehereherehere

偕行人 2
PersonPersonPersonPerson 2222

粘贴照片于此
AffixAffixAffixAffixPhotoPhotoPhotoPhoto
herehereherehere

偕行人 3
PersonPersonPersonPerson 3333

粘贴照片于此
AffixAffixAffixAffix PhotoPhotoPhotoPhoto
herehereherehere

姓
FullFullFullFull namenamenamename

性
SexSexSexSex

生日
DDDDOBOBOBOB(yyyy-mm-dd)(yyyy-mm-dd)(yyyy-mm-dd)(yyyy-mm-dd)

4.1 声明， 已阅读并理解此表所有内容要求，并愿就所填 信息和申请材料的真实性承担一切法律 果
IIII herebyherebyherebyhereby declaredeclaredeclaredeclare thatthatthatthat IIII havehavehavehave readreadreadread andandandand understoodunderstoodunderstoodunderstood allallallall thethethethe questionsquestionsquestionsquestions inininin thisthisthisthis applicationapplicationapplicationapplication andandandand shallshallshallshall bebebebearararar allallallall thethethethe legallegallegallegal consequencesconsequencesconsequencesconsequences forforforfor thethethethe
authenticityauthenticityauthenticityauthenticity ofofofof thethethethe informationinformationinformationinformation andandandand materialsmaterialsmaterialsmaterials IIII providedprovidedprovidedprovided....
4.2 理解，能否获得签证 获得何种签证 入境次数以及有效期 停留期等将由领事官员决定，任何 实 误导或填写 完整均

可能导致签证申请被拒绝或被拒绝进入中国
IIII understandunderstandunderstandunderstand thatthatthatthat whetherwhetherwhetherwhether totototo issueissueissueissue aaaa visa,visa,visa,visa, typetypetypetype ofofofof visa,visa,visa,visa, numbernumbernumbernumber ofofofof entries,entries,entries,entries, validityvalidityvalidityvalidity andandandand durationdurationdurationduration ofofofof eacheacheacheach staystaystaystay willwillwillwill bebebebe determineddetermineddetermineddetermined bybybyby
consularconsularconsularconsular official,official,official,official, andandandand thatthatthatthat anyanyanyany false,false,false,false, misleadingmisleadingmisleadingmisleading orororor incompleteincompleteincompleteincomplete statementstatementstatementstatement maymaymaymay resultresultresultresult inininin thethethethe refusalrefusalrefusalrefusal ofofofof aaaa visavisavisavisa forforforfor orororor denialdenialdenialdenial ofofofof entryentryentryentry intointointointo
China.China.China.China.
4.3 理解，根据中国法律，申请人即使持有中国签证仍有可能被拒绝入境
IIII understandunderstandunderstandunderstand that,that,that,that, accordingaccordingaccordingaccording totototo ChineseChineseChineseChinese law,law,law,law, applicantapplicantapplicantapplicant maymaymaymay bebebebe refusedrefusedrefusedrefused entryentryentryentry intointointointo ChinaChinaChinaChina eveneveneveneven ifififif aaaa visavisavisavisa isisisis granted.granted.granted.granted.

申请人签 日期
ApplicantApplicantApplicantApplicant’’’’ssss ssssignature:ignature:ignature:ignature: DateDateDateDate ((((yyyy-mm-ddyyyy-mm-ddyyyy-mm-ddyyyy-mm-dd):):):):

注：未满 18周岁的未 年人须由父母或监 人代签 Note:Note:Note:Note: TheTheTheThe pppparentarentarentarent orororor guardianguardianguardianguardian shallshallshallshall signsignsignsign onononon behalfbehalfbehalfbehalf ofofofof aaaa minorminorminorminor underunderunderunder 18181818 yearsyearsyearsyears ofofofof ageageageage....

5.1 姓 NameNameNameName 5.2 申请人关系 RelationshipRelationshipRelationshipRelationship
withwithwithwith thethethethe applicantapplicantapplicantapplicant

5.3 地址 AddressAddressAddressAddress 5.4 电话 PhonePhonePhonePhone numbernumbernumbernumber

5.5 声明 DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration
声明本人是根据申请人要求而协助填表，证明申请人理解并确认表中所填写内容准确无误

IIII declaredeclaredeclaredeclare thatthatthatthat IIII havehavehavehave assistedassistedassistedassisted inininin thethethethe completioncompletioncompletioncompletion ofofofof thisthisthisthis formformformform atatatat thethethethe requestrequestrequestrequest ofofofof thethethethe applicantapplicantapplicantapplicant andandandand thatthatthatthat thethethethe applicantapplicantapplicantapplicant understandsunderstandsunderstandsunderstands andandandand
agreesagreesagreesagrees thatthatthatthat thethethethe informationinformationinformationinformation providedprovidedprovidedprovided isisisis truetruetruetrue andandandand correct.correct.correct.correct.

代填人签 /Signature/Signature/Signature/Signature： 日期/Date/Date/Date/Date ((((yyyy-mm-ddyyyy-mm-ddyyyy-mm-ddyyyy-mm-dd):):):):



POWER OF ATTORNEY 

Subject: Certification of documents 

Written at__Get Education and Travel Co., Ltd.__  

Date____________________________________ 

POWER OF ATTORNEY 

By this power of attorney, I ‘m ………………………………  age …… years,  nationality ………, 

residing at……………………………………………………………………………………………………… 

 Hereby appoint ……………………….………….……  age ……… years, nationality  ……………., 

residing at ……………………………………………………..  with full power to submit my documents to the 

Legalization Division, the Ministry of Foreign Affair for legalization as my attorney. I hereby commit myself to 

being held fully responsible for whatever action or deed, committed by him as if I myself have committed the 

said action or deed. In evidence whereof, I have subscribed hereunto in the presence of the witnesses. 

___________________________________ P r i n c i p a l  

______________________________ Authorized person  

___________________________________ Witness 

 ___________________________________ Witness 



Consent Letter  

หนังสือยินยอม  

* กรณีนักเรีนอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ *  

** Please fill in English (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) **  

We, Mr.______________________________ and               Mrs.________________________________,  

                  ( Father’s name ชื่อ - สกุล บิดา )                                    ( Mother’s name ชื่อ - สกุล มารดา )  

the father and mother of Mr./Ms./Master________________________________________           

         ( Student ชื่อ - สกุล นักเรียน )  

Date of Birth_______________________ Passport number__________________________ ,  

                           ( วัน - เดือน - ปี เกิด นักเรียน )                                 ( เลขที่หนังสือเดินทาง )  

give a permission to the above mentioned student to travel and study in China for the period of 

______________________ days/ months/ years.  

We will take the responsibility for any costs including tuition, accommodation, air ticket fees and 

etc. occurred while our son/daughter studies in China.  

x__________________________________                         x__________________________________  

           ( Father’s signature ลายเซ็นบิดา )                                    ( Mother’s signature ลายเซ็นมารดา )  

Mr.__________________________________                    Mrs. ________________________________                    

                                  (ตัวบรรจง)                                                                     (ตัวบรรจง) 
       Date(วันท)ี่ _____/___________/_____                               Date(วนัท) ี่ _____/__________/______  


