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ไมลงรานชอป | จุดชมวิวแปดเซียนขามทะเล | วัดหนานซาน | สะพานจานเฉียว   

ถนนปาตากวน | ศูนยเรือใบโอลิมปก | จัตุรัสชิงเตา | พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชิงเตา เผิงไหล วัดหนานซาน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน 

เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2562  
ราคาเริ่มตน 19,900.- 

เสนทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ชิงเตา(สนามบินชิงเตาหลิวถิง) (XW886:15.25-21.25) 

วันที่ 2.  ชิงเตา-เผิงไหล-จุดชมวิวแปดเซียนขามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน 

วันที่ 3.  เยียนไถ-หลงโขว-วัดหนานซาน-ชิงเตา-พิพิธภัณฑโรงเบียรชิงเตา 

วันที่ 4.   สะพานจานเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ เซนตไมเคิล-สวนเส่ียยวหยีซาน-ถนนปาตากวน-สะพานไมมานปู-ศูนยเรือใบโอลิมปก-จัตุรัสชิง

เตา –ตลาดสินคาพ้ืนเมืองชิงเตา-ชิงเตา(สนามบินชิงเตาหลิวถิง) – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) (XW885:22.35-02.25) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ชิงเตา(สนามบินชิงเตาหลิวถิง) (XW886:15.25-21.25) 

12.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 3 เคานเตอร 4 สายการบินนก สกูต (XW) 

โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

15.25 น. ออกเดินทางสูเมืองชิงเตา โดยสายการบิน นกสกูต เท่ียวบินท่ี XW886 (ไมรวมอาหารบนเครื่อง) 

21.25 น. เดินทางถึงสนามบิน ชิงเตาหลิวถิง เมืองชิงเตา มณฑลซานตง ตั้งอยูทางชายฝงทะเลทางภาคตะวันออกของ

ประเทศจีนมีอาณาเขตติดตอกับมณฑลเหอเปย  เหอหนาน  อันฮุย  เจียงซู  โดยมีพื้นท่ีท้ังหมด 10,654 ตาราง

กิโลเมตร  มีประชากรประมาณ 7 ลานคน ในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองขึ้นของเยอรมัน คงไวดวยกล่ินอาย

สถาปตยกรรมยุโรป ไมวาจะเปน บาน หรืออาคารตางๆ ลวนถูกสรางในสไตลยุโรป มีความแตกตางจากเมืองอื่นๆ

ของประเทศจีนแหงน้ีอีกท้ังยังเปนแหลงท่ีตั้งของโรงงานผลิตเบียรชิงเตาเบียรช่ือดังของประเทศจีน หลังผานพิธี

ตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ที่พัก โรงแรม Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 2 ชิงเตา-เผิงไหล-จุดชมวิวแปดเซียนขามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

นําทานเดินทางออกสู เมืองเผิงไหล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีไดรับสมญานามวา 

"ดินแดนแหงสวรรคบนดิน" ตามตํานานเลากันวา "เผิงไหล" เคยเปนท่ีอยูของแปดเซียนขามทะเล จากน้ันนําทาน

เท่ียวชม จุดชมวิวแปดเซียนขามทะเล ไดมีตํานานมาวา แปดเซียนขามทะเลไดมีการถมทะเล 3.3 หม่ืนตาราง

เมตรในการสราง และภายในตกแตงสไตลโบราณ นอกจากน้ันยังคงมีรูปปนเทวดา ลัทธิเตากวา 100 องค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางสู เยียนไถ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองชายฝงทะเล มณฑลซานตง ไดรับเลือกเปน
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เมืองนาเท่ียวท่ีสุดในประเทศจีน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรซานตง จากน้ันนําทานเท่ียวชม 

สวนสาธารณะเยียนไถ จุดชมวิวระดับ 4A มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 600 ป เขาแหงน้ีลอมรอบไปดวยทะเล

ท้ังสามดาน และมีทิวทัศนท่ีแปลกตาใหทานไดชม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม  Days Inn Business Place Boyue Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 เยียนไถ-หลงโขว-วัดหนานซาน-ชิงเตา-พิพิธภัณฑโรงเบียรชิงเตา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 

 
 นําทานเดินทางออกสู เมืองหลงโขว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1-2 ช่ัวโมง)  จากน้ันนําทานเท่ียวชม วัดหนาน

ซาน ภายในวัดจะมีพระโพธิสัตวทองเหลืองปางประทานพรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด มีความสูง 136.6 เมตร นํ้าหนัก 330 

ตัน ใหทานไดอิสระนมัสการตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองชิงเตา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช่ัวโมง) นําทานเยี่ยมชม โรงงานเบียรชิงเตา 

(พิเศษ...ชิมฟรีเบียรสดชิงเตา) เปนเบียรยี่หอเกาแกของจีนยาวนานมามากกวา 100 ป จุดเริ่มตนของโรงเบียรน้ี นับ

ยอนไปเม่ือวันท่ี 15 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1903 กอตั้งขึ้นดวยการทุมเงิน 400,000 มารค ของพอคาชาวเมืองเบียร

รวมกับพอคาชาวอังกฤษ ใชช่ือวา บริษัทเบียรเจอมานิสเชส Germanizes) แหงเมืองชิงเตา จํากัด และใชเทคโนโลยี

การหมักบมและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมันในปค.ศ.1963 ไดรับยกยองใหเปนเบียรแหงชาติยี่หอเดียวของจีน และ

เปนตนแบบของอุตสาหกรรมน้ี บนแผนดินจีนใหญเรื่อยมาจนทุกวันน้ี ในปค.ศ.1993 โรงงานผลิตเบียรแหงน้ีก็

เปล่ียนช่ือเปน บริษัท เบียรชิงเตา จํากัด และเขาสูตลาดทุนเปนครั้งแรก ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮและ

ฮองกงและเม่ือจีนเขารวมเปนสมาชิกขององคการการคาโลก เบียรชิงเตาก็ไดใชโอกาสน้ีเปนพันธมิตร กับ อันเฮา

เซอร บุช ผูผลิตเบียร บัดไวเซอร จากสหรัฐฯ 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันท่ี 4 

สะพานจานเฉียว-ชมววิภายนอกโบสถ เซนตไมเคิล-สวนเสี่ยยวหยีซาน-ถนนปาตากวน-สะพานไมมานปู-

ศูนยเรือใบโอลิมปก-จัตุรัสชิงเตา –ตลาดสินคาพ้ืนเมืองชิงเตา-ชิงเตา(สนามบินชิงเตาหลิวถิง) – กรุงเทพ

(สนามบินดอนเมือง) (XW885:22.35-02.25) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 
 นําทานเดินทางชม สะพานจานเฉียว สรางในสมัยจักรพรรด์ิกวงสูราชวงศชิง(ราวปค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 

เมตร กวาง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเลปลายสุดเปนอาคารคลายช่ือ Huilan Pavillion จากน้ันนําทามชมบรรยากาศ
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ภายนอกของ โบสถเซนตไมเคิล สรางตามศิลปะแบบเยอรมัน ซ่ึงเปนเจาของเขตซานตงในสมัยน้ัน (ชวง ค.ศ. 

1898 ถึง ค.ศ. 1914) ตัวโบสถเปนสถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค ดวยความสูง 56 เมตร ตัวโบสถจึงเปน

สิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดในมณฑลซานตง และนําทานชม ชมวิวเสี่ยวหยีซาน หรือเขาลูกปลานอยในภาษาไทย ตั้งอยุ

บนยอดเขาเสี่ยวหยี ทานสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองชิงเตาจากท่ีน่ีได ภายในสวนมีการจัดการเปนอยาง

ดี ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมกับธรรมชาติไดอยางลงตัว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานสู ถนนปาตากวน หรือ ถนนแปดสาย เปนจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงท่ีสามารถพบเห็นสถาปตยกรรม สไตลยุโรป

ไดอยางหลากหลาย สําหรับท่ีมาของช่ือถนนแปดสายน้ัน มาจากบริเวณน้ีมีถนนแปดสายตัดผานกัน อีกท้ังยังมี

ดอกไมท่ีเบงบานตอนรับแขกบานแขกเมืองตลอด 4 ฤดูกาลและนอกจากปาตากวนยังเปนสถานท่ีสุด แสนโรแมนติก 

ท่ีคูรักหลายคูเลือกมาถายภาพแตงงาน จากน้ันเดินทางสู สะพานไมมานปู ใหทานเดินชมวิวธรรมชาติทางทะเล

ของชิงเตาถือเปนแหลงพักผอนท่ีนาสนใจเปนยิ่งนักและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานชม ศูนยเรือใบ

โอลิมปก ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของเมืองชิงเตา มีเน้ือท่ีประมาณ 45 เฮกตาร นอกจากจะเปนสถานท่ีจัดการ

แขงขันเรือใบงานกีฬาโอลิมปกแลว ยังรวมถึงหมูบานนักกีฬา ศูนยบริหาร ศูนยขาว เปนตน จากน้ันนําทานผานชม 

จัตุรัสชิงเตา หรือจัตุรัสอูซ่ือ (จัตุรัส 54) สัญลักษณของเมืองชิงเตา สรางขึ้นเพื่อเปนท่ีระลึก เหตุการเรียกรองเมือง

ชิงเตาคืนจากญ่ีปุนใน วันท่ี 4 พ.ค. ป ค.ศ. 1919 หลังจากท่ีเยอรมันแพสงครามโลกครั้งท่ี 1 เหตุการณครั้งน้ีนับวา

เปนจุดเริ่มตนของการกอตั้งพรคคคอมมิวนิสตจี และนําทานแวะ ตลาดสินคาทองถ่ินชิงเตา ใหทานอิสระเลือกซ้ือ

สินคาของฝาก ไมวาจะเปนผลิตภัณฑเบียรขึ้นช่ือของเมืองชิงเตา หรืออาหารทะเลอบแหงราคายอมเยา นอกจากน้ัน

ยังมีสินคาของฝากขึ้นช่ืออีกมากมายใหทานไดเลือกชม 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน 

22.10 น. 

 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ โดยสายการบิน นกสกูต เท่ียวบินท่ี XW885  

(ไมรวมอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

02.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองดวยความประทับใจ 
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ราคานี้ไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,650 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 

 กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง  

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความ

ถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 

     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 

4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

อัตราคาบริการ : ชิงเตา เผิงไหล วัดหนานซาน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกูต  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเด่ียว 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 

 ทานละ 

วันท่ี 28-31 ก.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,500.- 13,900.- 

วันท่ี 25-28 ส.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,500.- 13,900.- 

วันท่ี 01-04 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันท่ี 08-11 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันท่ี 15-18 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันท่ี 22-25 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันท่ี 13-16 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันท่ี 20-23 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 11,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวซีา) 
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    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 

    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 

    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการ

ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 

3.  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบ ุ

5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาท่ี

บริษัทได ** 

 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  

8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. กระเปาเดินทาง 

2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีท่ีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนัก

ตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
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5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทาน

ไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน

ตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนสง หรอื หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให 

แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะ

ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 

- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  

- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
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 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 

 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 

 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่น

วีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 

5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

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

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับ

การออกวีซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 

วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใช

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน

อยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผู

เดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  

2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 

- เอกสารท่ีตองเตรียม   

1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 

หนาเต็ม   
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2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 

และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 

- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสือวาจางในการทํางาน  

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรานท่ีแปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 

4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  

ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  

 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   

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

สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    

�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถอื...................................................................... 

ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 

ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถอื...................................................................... 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล

โดยตรงกับทาน) 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   

เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป..................   

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ........................... 

เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป..................   

 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ี

เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
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