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ชงิเต่า เผงิไหล วัดหนานซาน พกั 5 ดาว 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้น 19,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) - ชิงเตา่(สนามบนิชิงเตา่หลวิถิง) (XW886:15.25-21.25) 
วนัท่ี 2.  ชิงเตา่-เผงิไหล-จดุชมววิแปดเซียนข้ามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน 
วนัท่ี 3.  เยียนไถ-หลงโขว่-วดัหนานซาน-ชิงเตา่-พพิธิภณัฑ์โรงเบียร์ชิงเตา่ 
วนัท่ี 4.   สะพานจ้านเฉียว-ชมววิภายนอกโบสถ์ เซนต์ไมเคิล-สวนเส่ียยวหยีซาน-ถนนปาต้ากวน-สะพานไม้ม่านปู้-ศนูย์เรือใบโอลิมปิก-จัตรัุสชิง

เตา่ –ตลาดสนิค้าพืน้เมืองชิงเตา่-ชิงเตา่(สนามบนิชิงเตา่หลวิถิง) – กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง) (XW885:22.35-02.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) 
(XW886:15.25-21.25) 

12.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินนก 

สกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร

การเดินทางให้กบัทกุทา่น 

15.25 น. ออกเดินทางสูเ่มืองชิงเตา่ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW886 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง) 

21.25 น. เดินทางถึงสนามบิน ชิงเต่าหลิวถิง เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ตัง้อยู่ทางชายฝ่ังทะเลทางภาค

ตะวนัออกของประเทศจีนมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย  เหอหนาน  อันฮุย  เจียงซู  โดยมีพืน้ท่ี

ทัง้หมด 10,654 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ 7 ล้านคน ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นเมืองขึน้ของ

เยอรมัน คงไว้ด้วยกลิ่นอายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรืออาคารต่างๆ ล้วนถูกสร้างใน

สไตล์ยโุรป มีความแตกตา่งจากเมืองอ่ืนๆของประเทศจีนแห่งนีอี้กทัง้ยงัเป็นแหลง่ท่ีตัง้ของโรงงานผลิต

เบียร์ชิงเต่าเบียร์ช่ือดงัของประเทศจีน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว น าทา่นออกเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พัก โรงแรม Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 2 
ชิงเต่า-เผิงไหล-จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะ
เยียนไถซาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 
 น าทา่นเดินทางออกสู ่เมืองเผิงไหล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีได้รับสมญา
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นามวา่ "ดินแดนแหง่สวรรค์บนดิน" ตามต านานเลา่กนัวา่ "เผิงไหล" เคยเป็นท่ีอยูข่องแปดเซียนข้ามทะเล 
จากนัน้น าทา่นเท่ียวชม จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล ได้มีต านานมาว่า แปดเซียนข้ามทะเลได้มีการ
ถมทะเล 3.3 หม่ืนตารางเมตรในการสร้าง และภายในตกแต่งสไตล์โบราณ นอกจากนัน้ยงัคงมีรูปปัน้
เทวดา ลทัธิเตา๋กวา่ 100 องค์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู ่เยียนไถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองชายฝ่ังทะเล มณฑลซานตง ได้รับ

เลือกเป็นเมืองน่าเท่ียวท่ีสุดในประเทศจีน ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรซานตง 
จากนัน้น าท่านเท่ียวชม สวนสาธารณะเยียนไถ จุดชมวิวระดบั 4A มีประวติัศาสตร์อันยาวนานกว่า 
600 ปี เขาแหง่นีล้้อมรอบไปด้วยทะเลทัง้สามด้าน และมีทิวทศัน์ท่ีแปลกตาให้ทา่นได้ชม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Days Inn Business Place Boyue Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 เยียนไถ-หลงโข่ว-วัดหนานซาน-ชิงเต่า-พพิธิภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 

 
 น าท่านเดินทางออกสู ่เมืองหลงโข่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง)  จากนัน้น าท่านเท่ียวชม 

วัดหนานซาน ภายในวัดจะมีพระโพธิสตัว์ทองเหลืองปางประทานพรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีความสูง 
136.6 เมตร น า้หนกั 330 ตนั ให้ทา่นได้อิสระนมสัการตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองชิงเต่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) น าท่านเยี่ยมชม โรงงาน

เบียร์ชิงเต่า (พิเศษ...ชิมฟรีเบียร์สดชิงเต่า) เป็นเบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี 
จุดเร่ิมต้นของโรงเบียร์นี ้นับย้อนไปเม่ือวันท่ี 15 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1903 ก่อตัง้ขึน้ด้วยการทุ่มเงิน 
400,000 มาร์ค ของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าชาวอังกฤษ ใช้ช่ือว่า บริษัทเบียร์เจอมานิสเชส 
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Germanizes) แหง่เมืองชิงเตา่ จ ากดั และใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวตัถุดิบจากประเทศเยอรมันใน
ปีค.ศ.1963 ได้รับยกยอ่งให้เป็นเบียร์แหง่ชาติยี่ห้อเดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี ้บน
แผน่ดินจีนใหญ่เร่ือยมาจนทกุวนันี ้ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลิตเบียร์แห่งนีก็้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เบียร์
ชิงเตา่ จ ากดั และเข้าสูต่ลาดทุนเป็นครัง้แรก ปรากฏตวัในตลาดหลกัทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงและเม่ือ
จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนีเ้ป็นพนัธมิตร กับ อันเฮาเซอร์ 
บุช ผู้ผลติเบียร์ บดัไวเซอร์ จากสหรัฐฯ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 

สะพานจ้านเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ์ เซนต์ไมเคิล-สวนเส่ียยวหยี
ซาน-ถนนปาต้ากวน-สะพานไม้ม่านปู้-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-จัตุรัสชิง
เต่า –ตลาดสินค้าพืน้เมืองชิงเต่า-ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) – 
กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) (XW885:22.35-02.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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 น าท่านเดินทางชม สะพานจ้านเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรด์ิกวงสู่ราชวงศ์ชิง(ราวปีค.ศ.1819) ตัว

สะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเลปลายสดุเป็นอาคารคล้ายช่ือ Huilan Pavillion 
จากนัน้น าท่ามชมบรรยากาศภายนอกของ โบสถ์เซนต์ไมเคิล สร้างตามศิลปะแบบเยอรมัน ซึ่งเป็น
เจ้าของเขตซานตงในสมัยนัน้ (ช่วง ค.ศ. 1898 ถึง ค.ศ. 1914) ตวัโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมัน 
โกธิค ด้วยความสงู 56 เมตร ตวัโบสถ์จึงเป็นสิง่ก่อสร้างท่ีสงูท่ีสดุในมณฑลซานตง และน าท่านชม ชมวิว
เส่ียวหยีซาน หรือเขาลกูปลาน้อยในภาษาไทย ตัง้อยุ่บนยอดเขาเสี่ยวหยี ท่านสามารถมองเห็นวิวพา
โนรามาของเมืองชิงเตา่จากท่ีน่ีได้ ภายในสวนมีการจดัการเป็นอยา่งดี ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
กบัธรรมชาติได้อยา่งลงตวั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นสู ่ถนนปาต้ากวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชมวิวอีกแหง่หนึง่ท่ีสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม 

สไตล์ยโุรปได้อยา่งหลากหลาย ส าหรับท่ีมาของช่ือถนนแปดสายนัน้ มาจากบริเวณนีมี้ถนนแปดสายตดั
ผา่นกนั อีกทัง้ยงัมีดอกไม้ท่ีเบง่บานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตลอด 4 ฤดูกาลและนอกจากปาต้ากวน
ยงัเป็นสถานท่ีสดุ แสนโรแมนติก ท่ีคูรั่กหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน จากนัน้เดินทางสู ่สะพานไม้
ม่านปู้  ให้ท่านเดินชมวิวธรรมชาติทางทะเลของชิงเต่าถือเป็นแหลง่พกัผ่อนท่ีน่าสนใจเป็นยิ่งนักและ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นชม ศูนย์เรือใบโอลิมปิก ตัง้อยูท่างภาคตะวนัออกของเมืองชิงเต่า 
มีเนือ้ท่ีประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็นสถานท่ีจัดการแข่งขันเรือใบงานกีฬาโอลิมปิกแล้ว ยัง
รวมถึงหมู่บ้านนกักีฬา ศนูย์บริหาร ศูนย์ข่าว เป็นต้น จากนัน้น าท่านผ่านชม จัตุรัสชิงเต่า หรือจัตุรัสอู่
ซื่อ (จตัรัุส 54) สญัลกัษณ์ของเมืองชิงเตา่ สร้างขึน้เพื่อเป็นท่ีระลกึ เหตุการเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจาก
ญ่ีปุ่ นใน วนัท่ี 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 หลงัจากท่ีเยอรมนัแพ้สงครามโลกครัง้ท่ี 1 เหตกุารณ์ครัง้นีน้บัว่าเป็น
จุดเร่ิมต้นของการก่อตัง้พรคคคอมมิวนิสต์จี และน าทา่นแวะ ตลาดสินค้าท้องถิ่นชิงเต่า ให้ท่านอิสระ
เลอืกซือ้สนิค้าของฝาก ไม่วา่จะเป็นผลติภณัฑ์เบียร์ขึน้ช่ือของเมืองชิงเต่า หรืออาหารทะเลอบแห้งราคา
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ยอ่มเยา นอกจากนัน้ยงัมีสนิค้าของฝากขึน้ช่ืออีกมากมายให้ทา่นได้เลอืกชม 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเสิน่หยางเถาเซียน 

22.10 น. 
 

ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW885  
(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

02.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : ชิงเต่า เผิงไหล วัดหนานซาน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบนินกสกู๊ต  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 25-28 ส.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,500.- 13,900.- 
วนัท่ี 01-04 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท่ี 08-11 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท่ี 15-18 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท่ี 22-25 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท่ี 13-16 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท่ี 20-23 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 11,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
 กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง  
 
 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 100000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 10650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 20775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
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 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 
ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
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- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  10125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


