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HILIGHT 
 เทีย่วเต็มอิม่ ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ 

 ชมโรงเบียร์ชงิเต่า เบียรย์ี่หอ้เก่าแก่ของ

จนียาวนานมามากกว่า 100 ปี 

 พเิศษ ชมิเบียร์สดชงิเต่าฟรี ณ โรงเบียร์
ชงิเตา่ 

 ชมวิวพาโนรามาของเมืองชงิเต่า เขา
เสีย่วหยีซ่าน 

 นมัสการพระใหญ่ที่วัดหนานซาน เมือง
หลงโขว่ 

 พักโรงแรมหรูระดบั 5 ดาวทกุคนื 
 

Slow life in 

Qingdao 
4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนินกสกูต๊ 

 เดนิทาง : พ.ค.-ส.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 19,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่05-08 พ.ค. 62 19,900.- 
วันที ่19-22 พ.ค. 62 19,900.- 

วันที ่02-05 ม.ิย. 62 19,900.- 
วันที ่16-19 ม.ิย. 62 19,900.- 
วันที ่30 ม.ิย.-03 ก.ค. 62 19,900.- 

วันที ่14-17 ก.ค. 62 26,900.- 
วันที ่28-31 ก.ค. 62 26,900.- 
วันที ่11-14 ส.ค. 62 24,900.- 

วันที ่25-28 ส.ค. 62 24,900.- 
 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 160 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – ชงิเตา่ (สนามบนิชงิเตา่หลวิถงิ) 
(XW886:15.25-21.25)   ✈ 

Grand Mercure Qingdao 
Nanshan Resort  

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

2 
ชงิเตา่-เผงิไหล-จุดชมววิแปดเซยีนขา้มทะเล-เยยีนไถ-สวนสาธารณะ
เยยีนไถซาน 🍽 🍽 🍽 

Days Inn Business Place 
Boyue Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

3 เยยีนไถ-หลงโขว่-วัดหนานซาน-ชงิเตา่-พพิธิภัณฑโ์รงเบยีรช์งิเตา่ 🍽 🍽 🍽 
Grand Mercure Qingdao 

Nanshan Resort  
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

4 

สะพานจา้นเฉียว-ชมววิภายนอกโบสถ ์เซนตไ์มเคลิ-สวนเสีย่ยวหยซีาน-ถนน
ปาตา้กวน-สะพานไมม้่านปู้-ศูนยเ์รอืใบโอลมิปิก-จัตุรัสชงิเต่า – ตลาดสนิคา้
พืน้เมอืงชงิเต่า-ชงิเต่า (สนามบนิชงิเต่าหลวิถงิ) – กรุงเทพ(สนามบนิดอน

เมอืง) (XW885:22.35-02.25) 

🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรุง เทพฯ(สนามบินดอนเมือ ง )  - ชิง เ ต่า (สนามบินชิง เ ต่าหลิวถ ิง ) 

(XW886:15.25-21.25) 

12.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 สาย

การบนินก สกู๊ต (XW) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

15.25 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงชงิเต่า โดยสายการบนิ นกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW886 (ไม่มอีาหารบน

เครือ่ง)  

21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ชงิเตา่หลวิถงิ เมอืงชงิเต่า มณฑลซานตง ตัง้อยู่ทางชายฝ่ังทะเลทางภาค

ตะวันออกของประเทศจนีมอีาณาเขตตดิต่อกับมณฑลเหอเป่ย  เหอหนาน  อันฮุย  เจียงซ ู โดยมี

พื้นที่ทัง้หมด 10,654 ตารางกโิลเมตร  มีประชากรประมาณ 7 ลา้นคน ในอดีตเมืองนี้เคยเป็น

เมอืงขึน้ของเยอรมัน คงไวด้ว้ยกลิน่อายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่ว่าจะเป็น บา้น หรืออาคารต่างๆ 

ลว้นถกูสรา้งในสไตลย์โุรป มคีวามแตกตา่งจากเมอืงอืน่ๆของประเทศจีนแห่งนี้อกีทัง้ยังเป็นแหล่ง

ทีต่ัง้ของโรงงานผลติเบยีรช์งิเตา่เบยีรช์ือ่ดังของประเทศจนี หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและด่าน

ศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

  พักที ่ Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

วนัที ่2 
ชงิเตา่-เผงิไหล-จุดชมววิแปดเซยีนขา้มทะเล-เยยีนไถ-สวนสาธารณะเยยีนไถ

ซาน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าทา่นเดนิทางออกสู ่เมอืงเผงิไหล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บ

สมญานามวา่ "ดนิแดนแห่งสวรรคบ์นดนิ" ตามต านานเล่ากันว่า "เผงิไหล" เคยเป็นทีอ่ยู่ของแปด

เซยีนขา้มทะเล จากนั้นน าท่านเที่ยวชม จุดชมววิแปดเซียนขา้มทะเล ไดม้ตี านานมาว่า แปด

เซยีนขา้มทะเลไดม้กีารถมทะเล 3.3 หมืน่ตารางเมตรในการสรา้ง และภายในตกแต่งสไตลโ์บราณ 

นอกจากนัน้ยังคงมรีปูป้ันเทวดา ลัทธเิตา๋กวา่ 100 องค ์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เยยีนไถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงชายฝ่ังทะเล มณฑลซาน

ตง ไดรั้บเลือกเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สดุในประเทศจีน ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ

คาบสมุทรซานตง จากนั้นน าท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะเยยีนไถ จุดชมวิวระดับ 4A มี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานกวา่ 600 ปี เขาแหง่นี้ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลทัง้สามดา้น และมทีวิทัศน์ที่

แปลกตาใหท้า่นไดช้ม 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
 โรงแรม Days Inn Business Place Boyue Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่3 เยยีนไถ-หลงโขว่-วดัหนานซาน-ชงิเตา่-พพิธิภณัฑโ์รงเบยีรช์งิเตา่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

 

น าท่านเดนิทางออกสู ่เมอืงหลงโข่ว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง)  จากนั้นน าท่าน

เทีย่วชม วดัหนานซาน ภายในวัดจะมพีระโพธสิัตวท์องเหลอืงปางประทานพรที่มขีนาดใหญ่

ทีส่ดุ มคีวามสงู 136.6 เมตร น ้าหนัก 330 ตัน ใหท้า่นไดอ้สิระนมัสการตามอัธยาศัย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 
QE1TAO-XW001 

 
หนา้ 4 

 
 

 
 
 

 
 

 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงชงิเตา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) น าท่านเยีย่มชม 

โรงงานเบยีรช์งิเตา่ (พเิศษ ชมิฟรีเบียรส์ดชงิเต่า) เป็นเบียร์ยีห่อ้เก่าแก่ของจีนยาวนานมา

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 ไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นเบยีรแ์ห่งชาตยิีห่อ้เดยีวของ

จีน และเป็นตน้แบบของอุตสาหกรรมนี้ บนแผ่นดนิจีนใหญ่เรือ่ยมาจนทุกวันนี้ ในปีค.ศ.1993 

โรงงานผลติเบยีรแ์หง่นี้ก็เปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท เบยีรช์งิเตา่ จ ากัด และเขา้สูต่ลาดทนุเป็นครัง้แรก 

ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพย์เซีย่งไฮแ้ละฮ่องกงและเมื่อจีนเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์าร

การคา้โลก เบยีรช์งิเตา่ก็ไดใ้ชโ้อกาสนี้เป็นพันธมติร กับ อันเฮาเซอร ์บชุ ผูผ้ลติเบยีร ์บัดไวเซอร ์

จากสหรัฐฯ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
 โรงแรม Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่4 สะพานจา้นเฉียว-ชมววิภายนอกโบสถ ์เซนตไ์มเคลิ-สวนเสีย่ยวหยซีาน-ถนน

ปาตา้กวน-สะพานไมม้่านปู้ -ศูนยเ์รอืใบโอลมิปิก-จตัุรสัชงิเต่า –ตลาดสนิคา้

พืน้เมอืงชงิเตา่-ชงิเตา่(สนามบนิชงิเตา่หลวิถงิ) – กรงุเทพ(สนามบนิดอนเมอืง) 

(XW885:22.35-02.25) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นเดนิทางชม สะพานจา้นเฉยีว สรา้งในสมัยจักรพรรดิก์วงสูร่าชวงศช์งิ(ราวปีค.ศ.1819) 

ตัวสะพานยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยืน่ลงไปในทะเลปลายสดุเป็นอาคารคลา้ยชือ่ Huilan 

Pavillion จากนั้นน าท่ามชมบรรยากาศภายนอกของ โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ สรา้งตามศลิปะแบบ

เยอรมัน ซึง่เป็นเจา้ของเขตซานตงในสมัยนั้น (ชว่ง ค.ศ. 1898 ถงึ ค.ศ. 1914) ตัวโบสถเ์ป็น

สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ ดว้ยความสงู 56 เมตร ตัวโบสถจ์งึเป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีส่ดุใน

มณฑลซานตง และน าทา่นชม ชมววิเสีย่วหยซีาน หรอืเขาลูกปลานอ้ยในภาษาไทย ตัง้อยุ่บน

ยอดเขาเสีย่วหย ีทา่นสามารถมองเห็นววิพาโนรามาของเมอืงชงิเตา่จากทีน่ี่ได ้ภายในสวนมกีาร

จัดการเป็นอยา่งด ีผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมกับธรรมชาตไิดอ้ยา่งลงตัว 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

 
 

 

น าท่านสู่ ถนนปาตา้กวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชมววิอีกแห่งหนึ่งที่สามารถพบเห็น

สถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปไดอ้ย่างหลากหลาย ส าหรับทีม่าของชือ่ถนนแปดสายนั้น มาจาก

บรเิวณนี้มถีนนแปดสายตัดผ่านกัน อกีทัง้ยังมดีอกไมท้ีเ่บง่บานตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงตลอด 

4 ฤดกูาลและนอกจากปาตา้กวนยังเป็นสถานทีส่ดุ แสนโรแมนตกิ ทีคู่รั่กหลายคูเ่ลอืกมาถา่ยภาพ

แตง่งาน จากนัน้เดนิทางสู ่สะพานไมม้า่นปู้  ใหท้า่นเดนิชมววิธรรมชาตทิางทะเลของชงิเต่าถอื

เป็นแหล่งพักผ่อนทีน่่าสนใจเป็นยิง่นักและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชม ศูนยเ์รอืใบ

โอลมิปิก ตัง้อยูท่างภาคตะวันออกของเมอืงชงิเตา่ มเีนื้อทีป่ระมาณ 45 เฮกตาร ์นอกจากจะเป็น

สถานทีจั่ดการแขง่ขันเรอืใบงานกฬีาโอลมิปิกแลว้ ยังรวมถงึหมูบ่า้นนักกฬีา ศนูยบ์รหิาร ศนูยข์า่ว 

เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นผ่านชม จตัรุสัชงิเตา่ หรอืจัตรัุสอูซ่ ือ่ (จัตรัุส 54) สัญลักษณ์ของเมอืงชงิ

เตา่ สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึ เหตุการเรยีกรอ้งเมอืงชงิเต่าคนืจากญี่ปุ่ นใน วันที ่4 พ.ค. ปี ค.ศ. 

1919 หลังจากทีเ่ยอรมันแพส้งครามโลกครัง้ที่ 1 เหตุการณ์ครัง้นี้นับว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของการ

ก่อตัง้พรคคคอมมวินิสตจ์ี และน าท่านแวะ ตลาดสนิคา้ทอ้งถิน่ชงิเตา่ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้

สนิคา้ของฝาก ไมว่า่จะเป็นผลติภัณฑเ์บยีรข์ ึน้ชือ่ของเมอืงชงิเต่า หรอือาหารทะเลอบแหง้ราคา

ยอ่มเยา นอกจากนัน้ยังมสีนิคา้ของฝากขึน้ชือ่อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชม 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงชงิเตา่ 

22.10 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ XW885 (ไมม่อีาหารบรกิาร) 

02.30 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภ์าพ 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : Slow life in Qingdao 4 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่05-08 พ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.-  4,500.- 11,900.- 

วันที ่19-22 พ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันที ่02-05 ม.ิย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันที ่16-19 ม.ิย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันที ่30 ม.ิย.-03 ก.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันที ่14-17 ก.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 18,900.- 

วันที ่28-31 ก.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 18,900.- 

วันที ่11-14 ส.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 16,900.- 

วันที ่25-28 ส.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 16,900.- 
 

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 

    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]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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 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 160 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 

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**  
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 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 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา 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 
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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) 
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