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HILIGHT 
 เทีย่วเต็มอิม่ ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ 
 พชิติเขาไทซ่าน ขนุเขาสดุยิง่ใหญ่ พรอ้ม

กระเชา้ ข ึน้-ลง 
 ชมโรงเบยีรช์งิเตา่ เบยีรย์ีห่อ้เกา่แกข่อง

จนียาวนานมามากกวา่ 100 ปี 
 ชมววิพาโนรามาของเมอืงชงิเตา่ เขา

เสีย่วหยีซ่าน 

 หมู่บา้นโจวชนุ มชีือ่เสยีงดา้นการท าขนม
ปัง  

 

ชงิเตา่ เขาไทซ่าน 

ภเูขาศกัดิส์ทิธ ิแ์หง่จนี 
(เขา้ชงิเตา่-ออกจีห่นาน) 

5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์

 เดนิทาง : พ.ค.-ม.ิย. 62 

ราคาเพยีง 23,900.- 



 

 
QE1TAO-SC001 

 
หนา้ 2 

 

ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่16-20 พ.ค. 62 23,900.- 
วันที ่06-10 ม.ิย. 62 23,900.- 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ     

2 

กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ชงิเตา่(สนามบนิชงิเตา่หลวิถงิ)-ศูนย์

เรือใบโอลิมปิกชงิเต่า-ผ่านชมจัตุรัส 54-ถนนปาตา้กวน-สะพานไม ้

มา่นปู้-ชมสะพานจา้นเฉียว-ชมววิเสีย่วหยีซ่าน 

✈ 🍽 🍽 
Qingdao Holiday Inn 

Express Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
ตลาดสนิคา้ชงิเต่า-โรงเบียร์ชงิเต่า-เหวยฝาง-หมู่บา้นศิลปะหยาง

เจยีปู้-จอืปือ 🍽 🍽 🍽 
Zibo Wellhoo Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

4 
จือปือ-โจวชนุ-หมู่บา้นโบราณโจวชนุ-พพิธิภัณฑข์นมปัง-ไท่อัน-เขา

ไทซ่าน (รวมกระเชา้ขึน้ลง) 🍽 🍽 🍽 
Taian Baosheng Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 

ไท่อัน-จี่หนาน-ทะเลสาบตา้หมงิหู-น ้ าพุเสอืด า-ถนนโบราณ-จี่หนาน 

(สนามบนินานาชาตจิี่หนาน เย่าเฉียง)– กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณ

ภมู)ิ  
🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

23.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู5 เคาน์เตอร ์G สายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน์ 
(SC) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสาร 

การเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

วนัที ่2 

กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ชงิเตา่(สนามบนิชงิเตา่หลวิถงิ)-ศูนยเ์รอืใบ

โอลมิปิกชงิเตา่-ผา่นชมจตัุรสั 54-ถนนปาตา้กวน-สะพานไมม้า่นปู้ -ชมสะพาน

จา้นเฉยีว-ชมววิเสีย่วหยีซ่าน 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชงิเตา่ โดย สายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SC4080 

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชงิเตา่ลิว่ถงิ เมอืงชงิเตา่ มณฑลซานตง ตัง้อยู่ทางชายฝ่ังทะเลทางภาค

ตะวันออกของประเทศจนีมอีาณาเขตตดิต่อกับมณฑลเหอเป่ย  เหอหนาน  อันฮุย  เจียงซ ู โดยมี

พื้นที่ทัง้หมด 10,654ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ 7 ลา้นคน ในอดีตเมืองนี้เคยเป็น

เมอืงขึน้ของเยอรมัน คงไวด้ว้ยกลิน่อายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่ว่าจะเป็น บา้น หรืออาคารต่างๆ 

ลว้นถกูสรา้งในสไตลย์โุรป มคีวามแตกตา่งจากเมอืงอืน่ๆของประเทศจีนแห่งนี้อกีทัง้ยังเป็นแหล่ง

ทีต่ัง้ของโรงงานผลติเบยีรช์งิเตา่เบยีรช์ือ่ดังของประเทศจนี หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและด่าน

ศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

น าทา่นชม ศนูยเ์รอืใบโอลมิปิก ตัง้อยู่ทางภาคตะวันออกของเมอืงชงิเต่า มเีนื้อทีป่ระมาณ 45 

เฮกตาร ์นอกจากจะเป็นสถานทีจั่ดการแข่งขันเรอืใบงานกีฬาโอลมิปิกแลว้ ยังรวมถงึหมู่บา้น

นักกีฬา ศูนย์บรหิาร ศูนย์ข่าว เป็นตน้ จากนั้นน าท่านผ่านชม จตัุรสัชงิเต่า หรือจัตุรัสอู่ซื่อ 

(จัตรัุส 54) สญัลักษณ์ของเมอืงชงิเตา่ สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึ เหตุการเรยีกรอ้งเมอืงชงิเต่าคนื

จากญีปุ่่ นใน วันที ่4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 หลังจากทีเ่ยอรมันแพส้งครามโลกครัง้ที่ 1 เหตุการณ์

ครัง้นี้นับวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของการกอ่ตัง้พรคคคอมมวินสิตจ์นี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 น าท่านสู่ ถนนปาตา้กวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถพบเห็น

สถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปไดอ้ย่างหลากหลาย ส าหรับทีม่าของชือ่ถนนแปดสายนั้น มาจาก

บรเิวณนี้มถีนนแปดสายตัดผ่านกัน อกีทัง้ยังมดีอกไมท้ีเ่บง่บานตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงตลอด 

4 ฤดกูาลและนอกจากปาตา้กวนยังเป็นสถานทีส่ดุ แสนโรแมนตกิ ทีคู่รั่กหลายคูเ่ลอืกมาถา่ยภาพ

แตง่งาน จากนัน้เดนิทางสู ่สะพานไมม้า่นปู้  ใหท้า่นเดนิชมววิธรรมชาตทิางทะเลของชงิเต่าถอื

เป็นแหลง่พักผ่อนทีน่่าสนใจเป็นยิง่นักและถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่สะพานจา้น

เฉยีว สรา้งในสมัยจักรพรรดิก์วงสูร่าชวงศช์งิ(ราวปีค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กวา้ง 8 

เมตร ยืน่ลงไปในทะเลปลายสดุเป็นอาคารคลา้ยชือ่ Huilan Pavillion สามารถเขา้ไปชมดา้นใน

ไดแ้ตม่คีา่เขา้ชมเล็กนอ้ย และน าทา่นชม ชมววิเสีย่วหยซีาน หรอืเขาลกูปลานอ้ยในภาษาไทย 

ตัง้อยุบ่นยอดเขาเสีย่วหย ีทา่นสามารถมองเห็นววิพาโนรามาของเมอืงชงิเต่าจากทีน่ี่ได ้ภายใน

สวนมกีารจัดการเป็นอยา่งด ีผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมกับธรรมชาตไิดอ้ยา่งลงตัว 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
   โรงแรม  Qingdao Holiday Inn Express Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 ตลาดสนิคา้ชงิเตา่-โรงเบยีรช์งิเตา่-เหวยฝาง-หมูบ่า้นศลิปะหยางเจยีปู้ -จอืปือ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าท่านแวะ ตลาดสนิคา้ทอ้งถิน่ชงิเช่า ใหท้่านอสิระเลือกซือ้สนิคา้ของฝาก ไม่ว่าจะเป็น

ผลติภัณฑเ์บียรข์ ึน้ชือ่ของเมอืงชงิเต่า หรืออาหารทะเลอบแหง้ราคาย่อมเยา นอกจากนั้นยังมี

สนิคา้ของฝากขึน้ชือ่อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชม น า  ท่านเยีย่มชม โรงงานเบยีรช์งิเต่า 

(พเิศษ...ชมิฟรเีบยีรส์ดชงิเต่าท่านละ 2 แกว้) เป็นเบียร์ยี่หอ้เก่าแก่ของจีนยาวนานมา

มากกวา่ 100 ปี จุดเริม่ตน้ของโรงเบยีรน์ี้ นับยอ้นไปเมือ่วันที ่15 เดอืนสงิหาคม ค.ศ.1903 กอ่ตัง้

ข ึน้ดว้ยการทุ่มเงนิ 400,000 มารค์ ของพ่อคา้ชาวเมอืงเบยีรร์่วมกับพ่อคา้ชาวอังกฤษ ใชช้ือ่ว่า 

บรษัิทเบยีรเ์จอมานิสเชส Germanizes) แห่งเมอืงชงิเต่า จ ากัด และใชเ้ทคโนโลยกีารหมักบ่ม

และวัตถดุบิจากประเทศเยอรมันในปีค.ศ.1963 ไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นเบยีรแ์ห่งชาตยิี่หอ้เดยีวของ

จีน และเป็นตน้แบบของอุตสาหกรรมนี้ บนแผ่นดนิจีนใหญ่เรือ่ยมาจนทุกวันนี้ ในปีค.ศ.1993 

โรงงานผลติเบยีรแ์หง่นี้ก็เปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท เบยีรช์งิเตา่ จ ากัด และเขา้สูต่ลาดทนุเป็นครัง้แรก 

ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพย์เซีย่งไฮแ้ละฮ่องกงและเมื่อจีนเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์าร

การคา้โลก เบยีรช์งิเตา่ก็ไดใ้ชโ้อกาสนี้เป็นพันธมติร กับ อันเฮาเซอร ์บชุ ผูผ้ลติเบยีร ์บัดไวเซอร ์

จากสหรัฐฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเหวยฝาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม 
หมูบ่า้นศลิปะตระกูลหยาง (หยางเจยีปู้ ) ไดก้อ่เกดิขึน้ตัง้แตส่มัยราชวงศซ์ง่ (ค.ศ.960-1279) 
สบืจนถงึปัจจุบนั เป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นศลิปะสิง่ประดษิฐต์า่งๆทีท่ าจากมอื อกีทัง้

ลักษณะเดน่จะมกีารออกแบบสือ่ถงึทางวัฒนธรรมพืน้บา้น ซึง่คงความละเอยีดออ่นชอ้ย สสีนั
ตระการตาแฝงอยูภ่ายในงานชิน้นัน้ๆ ไมว่า่จะเป็นรปูตัดกระดาษแปะ รปูวาด การท าวา่ว จนเป็นที่
กลา่วขานเลอืงลอื แมก้ระทัง้หากมกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลตา่งๆทางส านักพระราชวังก็จะ

ใหห้มูบ่า้นศลิปะหยางเจยีปู้ เป็นผูจั้ดงานดา้นศลิปะการประดษิฐด์ว้ยมอืแบบโบราณมาประดับ
ตกแตง่เป็นประจ าตราบจนปัจจุบนั และน าทา่นเดนิทางตอ่สู ่ 
เมอืงจอืปือ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.5 ชัว่โมง 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม  Zibo Wellhoo Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่4 
จอืปือ-โจวชุน-หมู่บา้นโบราณโจวชุน-พพิธิภณัฑข์นมปัง-ไท่อนั-เขาไท่ซาน 

(รวมกระเชา้ขึน้ลง) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโจวชุน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนั้นน าท่าเทีย่วชม 

หมูบ่า้นโบราณโจวชุน เป็นยา่นการคา้สมัยราชวงศห์มงิ การคา้เจรญิรุ่งเรอืงเป็นอย่างมาก ซึง่

หมู่บา้นแห่งนี้จะมีชือ่เสยีงในการท าขนมปัง จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑข์นมปัง ของ

หมูบ่า้นโจวชนุมอีปุกรณ์โบราณตา่งๆในสมัยโบราณ ทา่นสามารถดคูวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี้

ไดจ้ากพพิธิภัณฑ ์และความเป็นมาของขนมปังทีเ่กดิผลติจากหมูบ่า้นโจวชนุแหง่นี้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : ชงิเตา่ เขาไทซ่าน ภเูขาศกัด ิส์ทิธ ิแ์หง่จนี (เขา้ชงิเตา่-ออกจีห่นาน) 5 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว

เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่16-20 พ.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 13,900.- 

วันที ่06-10 ม.ิย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 13,900.- 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

 

น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไทอ่นั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่น พชิติเขา

ไทซ่าน (รวมกระเชา้ขึน้-ลง)ไดช้ือ่วา่ "ภเูขาอันดับหนึ่งในใตห้ลา้"เป็นอันดับ 1 ใน 5 เทอืกเขา

ศักดิส์ทิธิแ์หง่ลัทธเิตา๋ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศจีนในประวัตศิาสตร์ 5,000 ปีแห่งอารยธรรม

ของจีน จักรพรรดทิุกพระองคเ์มือ่ขึน้ครองราชยก์ระทั่งถงึระดับชาวบา้น ต่างมาเซน่ไหวบู้ชาที่

ภเูขาไทซ่าน ปัญญาชนและบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงก็ลว้นมาถงึทีแ่ห่งนี้ ซ ึง่ท าใหภู้เขาไท่ซานเต็มไป

ดว้ยรอ่งรอยทางภมูทิัศน์ของวัฒนธรรมอันหลากหลาย สิง่ก่อสรา้งโบราณสว่นใหญ่เป็นลักษณะ

ของราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิของจนี โดยมศีลิปะการกอ่สรา้ง ภาพวาด การแกะสลัก ภูเขาหนิ 

และป่าไมห้ลอมรวมเป็นหนึ่งสถานทีท่ีช่าวจีนส่วนใหญ่จะตอ้งหาโอกาสสักครัง้ในชวีติ เพือ่มา

เคารพสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีเ่ป็นภเูขาไทซ่านแหง่นี้ และเขาแหง่นี้ยังไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยูเนส

โกใ้หเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมและธรรมชาตเิมือ่ปีค.ศ. 1987 มากมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   

ทีพ่กั 
    โรงแรม  Taian Baosheng Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 ไทอ่นั-จีห่นาน-ทะเลสาบตา้หมงิหู-น า้พุเสอืด า-ถนนโบราณ-จีห่นาน (สนามบนิ

นานาชาตจิ ีห่นาน เยา่เฉยีง)– กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจีห่นาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมอืงแห่งวัฒนธรรม

และประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นทีย่อมรับของชาวจีนว่าเป็น "เมอืงแห่งน ้าพุอันดับหนึ่งใน

ใตห้ลา้" โดยมนี ้าพธุรรมชาต ิ733 แหง่กระจัดกระจายอยูใ่นตัวเมอืง น ้าพทุีเ่ลือ่งลอืทีส่ดุคอืเป้าทู

เฉวยีน ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่ "น ้าพอุับดับหนึง่ใตส้วรรค"์ ขณะทีน่ ้าพุไป่ไม่เฉวยีน ถูกขนานนาม

เป็น "ทวิทัศน์มหัศจรรยใ์ตส้วรรค"์ 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  พเิศษ...เกีย๋วซานตง 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบตา้หมงิหู ทะเลสาบนี้เกดิจากบ่อน ้าใตด้นิ มเีนื้อที ่70,000 ตาราง

เมตร ทางดา้นใตเ้ป็นสวนดอกไม ้ภเูขาจ าลอง ศาลาทีพั่ก ระเบยีงทางเดนิคตเคีย้วไปมาสวยงาม 

เป้นทะเลสาบทีร่ายลอ้มดว้ยดอกบัวและตน้หลวิ ทะเลสาบแหง่นี้เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงจี่หนาน 

และน าทา่น น า้พุเสอืด า เป็นบอ่น ้าพ ุ1 ในจ านวน 72 บ่อของเมอืงจี่หนาน ชือ่น ้าพุแห่งนี้ไดม้า

จากเวลาที่น ้าพุพ่นออกมาจะมเีสยีงดังเปรยีบเสมือนเสอืค าราม จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่

ถนนโบราณ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงจี่หนาน เป็นแหล่งทีม่ปีระวัตยิาวนานกว่า 400 ปี ถนนโบราณ

แหง่นี้มทีัง้อาหารพืน้เมอืงและของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ฝากคนทางบา้น 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตจิีห่นาน เยา่เฉยีง 

21.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ SC4075  

01.40+1 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภ์าพ 
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    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบเทา่นัน้ สว่นเกนิน ้าหนัก

ตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 
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3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 
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9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

RELATION...................................................................................................................... 

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

RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 


