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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
 สนำมบินดอนเมือง-ชิงเต่ำ  
(XW886 : 14.50-21.00) X X X PLAZA HOTEL 

หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
สะพำนจ้ำนเฉียว-เส่ียวอี๋ซำน-พิพธิภัณฑ์ที่ท ำ
กำรเก่ำประเทศเยอรมัน-ชิงเต่ำ-เวยฝั่ง-หมู่บ้ำน
ศิลปะตระกูลหยำง 

   

SHIPINGU GUOJI 
JIAOLIU ZHONG XIN 
HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 เวยฝั่ง-จ่ีหนำน-ทะเลสำบต้ำหมิงหู-ถนนโบรำณ
ควำงโหวหลี-บ่อน ำ้พุเสือด ำ-จ่ีหนำน-ไท่อำน 

 X  
YI TENG KAI YUAN 
MINGDU HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 ไท่อำน-ภูเขำไท่ซำน (กระเช้ำขึน้-ลง) 
ไท่อำน-เวยฝั่ง 

   

SHIPINGU GUOJI 
JIAOLIU ZHONG XIN 
HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
เวยฝั่ง-ชิงเต่ำ-โรงงำนเบียร์ชิงเต่ำ-ถนนคนเดินไถ่
ตง-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่ำ-ชิงเต่ำ
สนำมบินดอนเมือง (XW885 : 22.10-02.30+1) 

 X   

กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนมกรำคม – มนีำคม 2562 
วันแรก  สนำมบินดอนเมือง-ชิงเต่ำ 

12.00 น.  คณะพร้อมกนัที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 สำยกำรบิน NOK SCOOT 
เจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเคร่ือง 

14.50 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองชิงเต่ำ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW886  
  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
21.00 น. เดินทางถึง สนำมบินชิงเต่ำหลิ่วถิง อินเตอร์เนช่ันแนล แอร์พอร์ต  มณฑลซานตง ซ่ึงเป็นมณฑล

ชายฝ่ังทะเลทางภาคตะวนัออกของประเทศจีน และเป็นพื้นที่ปากแม่น ้ าหวงเหอที่ไหลลงสู่ทะเลป๋อ
ไห่ พื้นที่บนแผ่นดินมีอาณาเขตติดต่อกบัมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อนัฮุย เจียงซู ผ่านพธีิการตรวจ
คนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
 พักที่ PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วันที่สอง สะพำนจ้ำนเฉียว-เส่ียวอี๋ซำน-พิพิธภัณฑ์ที่ท ำกำรเก่ำประเทศเยอรมัน-ชิงเต่ำ-เวยฝั่ง-หมู่บ้ำน
ศิลปะตระกูลหยำง  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านชม สะพำนจ้ำนเฉียว สร้างในสมยัจกัรพรรด์ิกวงสู่ราชวงศชิ์ง (ราวปี ค.ศ.1819) ตวัสะพาน

ยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล  จากนั้นน าท่านชม เส่ียวอี๋ซำน  จุดชมวิวที่ท่าน
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองชิงเต่าในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา ชมบ้านเรือนสไตล์
เยอรมนัเสมือนหน่ึงวา่ท่านอยูใ่นประเทศเยอรมนัเลยทีเดียว  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ที่ท ำกำรเก่ำประเทศเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิกของประเทศเยอรมนีในปี 

ค.ศ.1905 สร้างเสริจในปี 1908 สูง 4ชั้น เป็นการก่อสร้างสไตล์ปราสาดแบบยโุรป น าท่านแวะ ร้ำน
ถ่ำนไม้ไผ่ ชมผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพที่ผลิตจากถ่านไมไ้ผ่  อาทิเช่น  สบู่ หมอน เคร่ืองใชใ้นบา้นต่าง 
ๆ เป็นตน้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวยฝั่ง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  ตั้งอยูร่ะหวา่งเมือง
ชิงเต่า และเมืองจ่ีหนาน ถือเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงจากเทศกาลแสดงว่าวนานาชาติที่จดัขึ้นในช่วง 5 
วนัแรกของเดือนเมษายนของทุกปี และยงัเป็นหน่ึงในแหล่งผลิตสินคา้จ าพวกสตัวปี์กประเภทเล้ียง
ไวเ้พือ่กินไข่  และเน้ือที่ส าคญัของจีนอีกดว้ย   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้ำนศิลปะตระกูลหยำง 
หรือ หยำงเจียปู้ ไดก่้อเกิดฃ้ึนตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง (ค.ศ 960-1279) สืบจนถึงปัจจุบนั เป็นหมู่บา้นที่
มีช่ือเสียงทางดา้นศิลปะส่ิงประดิษฐต่์างๆที่ท  าจากมือ อีกทั้งลกัษณะเด่นจะมีการออกแบบส่ือถึงทาง
วฒันธรรมพื้นบา้น ซ่ึงคงความละเอียดอ่อนชอ้ย  

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร     
  พักที่ SHIPINGU GUOJI JIAOLIU ZHONG XIN HOTELหรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว**** 
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วันที่สำม เวยฝั่ง-จ่ีหนำน-ทะเลสำบต้ำหมิงหู-ถนนโบรำณควำงโหวหลี-บ่อน ้ำพุเสือด ำ-จ่ีหนำน-ไท่อำน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองจ่ีหนำน(ใช้เวลำประมำณ 3.30 ช่ัวโมง)  เมืองเอกของมณฑลซานตง เป็นที่
ยอมรับของชาวจีนว่าเป็น "เมืองแห่งน ้ าพุอันดับหน่ึงในใตห้ล้า" โดยมีน ้ าพุธรรมชาติ 733 แห่ง
กระจดักระจายอยูใ่นตวัเมือง จากนั้นน าท่านชม ทะเลสำบต้ำหมิงหู มีเน้ือที่ประมาณ 5 แสนตร.กม. 
และพื้นที่ภายในจะเป็นทะเลสาบคร่ึงหน่ึง อีกทั้งในอาณาบริเวณรอบทะเลสาบจะ มีดอกบวัและตน้
หลิวรายลอ้ม ชวนใหเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพและอากาศที่บริสุทธ์ิสดช่ืน   

เที่ยง อำหำรกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย  
บ่ำย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนโบรำณควำงโหวหลี ตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีประวติั

ยาวนานกว่า 400ปี  ถนนเส้นน้ีถูกสร้างเป็นส่ิงก่อสร้าง เป็นบา้นเรือนโบราณในสไตล์ของเมืองจ่ี
หนานขึ้นมาใหม่ น าท่านชม บ่อน ้ำพุเสือด ำ ถือเป็นบ่อน ้ าพ ุ1 ในจ านวน 72 บ่อของเมืองจ่ีหนาน ที่
ไดช่ื้อว่า น ้ าพุเสือด า เน่ืองจากเวลาน ้ าพุที่พ่นออกมาจะมีเสียงดงักอ้งเหมือนเสือค าราม จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองไท่อำน (ใช้เวลำประมำณ 1.30 ช่ังโมง)  ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับผูท้ี่ตอ้งการไป
นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขาไท่ซาน สถานที่ที่ชาวจีนส่วนใหญ่จะตอ้งหาโอกาสสักคร้ังในชีวิต 
เพื่อมาเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่เป็นภูเขาที่ใหญ่มากและไดช่ื้อว่าเป็นอนัดบั 1 ใน 5 เทือกเขาศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งลทัธิเต๋าที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศจีน  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
พักที่  YI TENG KAI YUAN MINGDU HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ส่ี ไท่อำน-ภูเขำไท่ซำน (กระเช้ำขึน้-ลง)-ไท่อำน-เวยฝั่ง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่าน น่ังกระเช้ำขึ้นสู่ เขำไท่ซำน ซ่ึงมีความสูงถึง 1,532.7 เมตร เน่ืองจากเขาตั้ งอยู่ทางภาค
ตะวนัออกของจีนจึงมีช่ือเรียกอ่ืนๆอีก เช่น “ภูผำตะวันออก”หรือ “ภูผำศักดิ์สิทธ์ิ” บนเขาไท่ซานยงั
มียอดเขาสูงสุด คือ ยวี่หวำงต่ิง (ยอดพระอินทร์) โดยมีค  าพงัเพยกล่าวไวว้่า “เม่ือขึ้นสู่ยอดเขาไท่
ซานจะรู้สึกว่าโลกน้ีแคบลงทนัที”ซ่ึงจะเห็นได้จากการแกะสลกัช่ือบนหินที่ตั้งอยูบ่นภูเขาแห่งน้ี
อย่างมากมายระหว่างทางท่านสามารถเลือกซ้ือของพื้นเมืองทั้ งสองขา้งทางของถนนเทียนเจ่ีย 
จากนั้นน าท่านชม หนำนเทียนเหมิน (ประตูใต้แห่งเส้นทำงสวรรค์) ซ่ึงถือว่าเป็นทางเขา้สู่อาณาจกัร
เทพเจา้อมตะที่พ  านกัอยูบ่นยอดเขาแห่งน้ี  น าท่านขอพร ณ วัดป้ีเสีย (วดัองคห์ญิงแห่งเมฆสีฟ้า) ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิไท่ซาน เช่ือกนัวา่องคห์ญิงองคน้ี์เป็นธิดาของเทพเจา้แห่งไท่ซาน ผูเ้ดินทาง
ที่เป็นสตรีมกัจะเดินทางมาสกัการะและขอพรใหบุ้ตรหลานมีสุขภาพสมบูรณ์ และ น าชมจกัรพรรดิ
หยก เทพเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิของลทัธิเต๋าก็ประดิษฐานอยูท่ี่วดัแห่งน้ี สมควรเวลาน าท่าน ลงจำกเขำโดยกระเช้ำ  
ค ำแนะน ำ 
 กำรเดินทำงบนเขำไท่ซำน ควรสวมรองเท้ำผ้ำใบที่มีพืน้ยำงกันลื่น 
 เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินชม ส่ิงของมีค่ำ ยำ น ำ้ดื่ม ควรใส่เป้ใบเลก็ๆ 
 เพื่อป้องกันอันตรำย เมือ่เดินชมไม่ควรมองวิว เมื่อมองววิควรหยุดเดิน  
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 ผู้ที่มีโรคประจ ำตัว เช่น ควำมดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรน ำยำประจ ำตัวติดตัวไว้  
 กรุณำเตรียมเส้ือกันหนำวไว้ เน่ืองจำกเขำไท่ซำนอยู่สูงกว่ำระดับน ้ำทะเล 1,532.7 เมตร ซ่ึง

อำกำศบนเขำจะหนำวเย็นกว่ำปกติ 
 บริษัทฯ แนะน ำให้ใช้เป้สะพำยหลังติดตัวไปด้วยเพื่อควำมสะดวกในกำรเดินเทีย่วบนเขำ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเวยฝั่ง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) ให้ท่านได้สัมผสั

บรรยากาศทั้ง 2 ขา้งทาง 
ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

 พักที่ SHIPINGU GUOJI JIAOLIU ZHONG XIN HOTELหรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ห้ำ เวยฝั่ง-ชิงเต่ำ-โรงงำนเบียร์ชิงเต่ำ-ถนนคนเดินไถ่ตง-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่ำ-ชิงเต่ำ
สนำมบินดอนเมือง  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองชิงเต่ำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) จากนั้นน าท่านชมแหล่ง

ผลิตเบียร์ที่มีช่ือเสียงที่สุดของจีนโรงงำนเบียร์ชิงเต่ำ เร่ิมตั้งแต่การก่อตั้งโรงงานกระบวนการพฒันา
ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนัรู้จกักรรมวธีิในการกลัน่เบียร์ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีน
รวมทั้งกรรมวธีิการกลัน่เบียร์ที่ทนัสมยัที่สุดในโลกปัจจุบนั"ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และ
กระป๋อง เพือ่จ  าหน่ายสู่ตลาดโลกอีกทั้งยงัใหท้่านไดล้ิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีช่ือเสียง จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ถนนคนเดินไถ่ตง  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีช่ือเสียงและคึกคกัที่สุดในชิงเต่า มีเส้ือผา้ รองเทา้ 
และของกระจุกกระจิกจ าหน่ายและนอกจากน้ียงัมีอาหารเยอะแยะมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือและ
ไดส้มัผสับรรยากาศของถนนสายน้ี 

เที่ยง อำหำรกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย  
บ่ำย น าท่านชม จัตุรัส 54 สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่ นใน 

วนัที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919  จากนั้นน าท่านชมภำยนอกของ ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่ำ ตั้งอยูท่างภาค
ตะวนัออกของเมืองชิงเต่า มีเน้ือที่ประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็นสถานที่จดัการแข่งขนัเรือใบ
งานกีฬาโอลิมปิกแลว้ ยงัรวมถึงหมู่บา้นนกักีฬา ศูนยบ์ริหาร ศูนยข์่าว เป็นตน้  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.10 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW885  
  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
02.30+1 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร******** 
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม ชิงเต่ำ...ขนมตำล 
เวยฝ่ัง จีห่นำน เขำไท่ซำน 5 วนั 4 คนื (XW) 

 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำย ุ2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 

วนัที ่ 16-20 / 23-27มกรำคม 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่20-24 กมุภำพนัธ์ 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่27 กมุภำพนัธ์-3 มนีำคม 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31  
มนีำคม 2562 

23,999 บำท 23,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 
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อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ ามนัเพิม่ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 19 พ.ย. 61  
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วนัท าการ ราคา 1,500 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพยีงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ั 

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
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เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณยีื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คนืค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   
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1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาที่ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารท างานแล้วไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิม่เติม หรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์
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       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก
ทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยื่นขอวซ่ีำประเทศจนี 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... ....................รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนทีท่ ำงำน/ ที่อยู่ ที่เคยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
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** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 

  


