
 

 

รหัสทัวร  B2B1900482 
ทัวรจีน เผิงไหล  เยียนไถ  หลงโขว  ชิงเตา 4 วัน 3 คืน (XW) 
จุดชมวิวแปดเซียนขามทะเล    สวนสาธารณะเยียนไถ    วัดหนานซาน    
สะพานจานเฉียว   โรงงานเบียรชิงเตา    สะพานจานเฉียว   จุดชมวิวถนนแปดสาย   
จัตุรัสชิงเตา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

21.25) 
12.00 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 3 

เคานเตอร 4 สายการบินนก สกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

15.25 น.  ออกเดินทางสูเมืองชิงเตา โดยสายการบิน นกสกูต เที่ยวบินที่ XW886 (ไมมี
อาหารบนเคร่ือง)  

21.25 น. เดินทางถงึสนามบิน ชิงเตาหลิวถิง เมืองชิงเตา มณฑลซานตง ต้ังอยูทางชายฝم�งทะเล
ทางภาคตะวันออกของประเทศจีนมีอาณาเขตติดตอกับมณฑลเหอเป�ย  เหอหนาน  
อันฮุย  เจียงซู  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 10,654 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ 
7 ลานคน ในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองขึ้นของเยอรมัน คงไวดวยกลิ่นอาย
สถาปตยกรรมยุโรป ไมวาจะเปน บาน หรืออาคารตางๆ ลวนถูกสรางในสไตลยุโรป 
มีความแตกตางจากเมืองอ่ืนๆของประเทศจีนแหงน้ีอีกทั้งยังเปนแหลงที่ต้ังของ
โรงงานผลิตเบียรชิงเตาเบียรช่ือดังของประเทศจีน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ
ดานศุลกากรเปนที่เรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางเขาสูที่พัก 

  พักที่  Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรือเทียบเทาระดับ 
5 ดาว 
 

วันที่ 2 ชิงเตา-เผิงไหล-จุดชมวิวแปดเซียนขามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 นําทานเดินทางออกสู เมืองเผิงไหล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซึ่งเปน
สถานที่ที่ไดรับสมญานามวา "ดินแดนแหงสวรรคบนดิน" ตามตํานานเลากันวา "เผิง
ไหล" เคยเปนที่อยูของแปดเซียนขามทะเล จากน้ันนําทานเที่ยวชม จุดชมวิวแปด
เซียนขามทะเล ไดมีตํานานมาวา แปดเซียนขามทะเลไดมีการถมทะเล 3.3 หมื่น
ตารางเมตรในการสราง และภายในตกแตงสไตลโบราณ นอกจากน้ันยังคงมีรูปปم�น
เทวดา ลัทธิเตากวา 100 องค  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู เยียนไถ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองชายฝم�งทะเล 

มณฑลซานตง ได รับเลือกเปนเมืองนาเที่ยวที่สุดในประเทศจีน ต้ังอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรซานตง จากน้ันนําทานเที่ยวชม สวนสาธารณะ
เยียนไถ จุดชมวิวระดับ 4A มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 600 ป เขาแหงน้ี



 

 

ลอมรอบไปดวยทะเลทั้งสามดาน และมีทิวทัศนที่แปลกตาใหทานไดชม 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก  โรงแรม Days Inn Business Place Boyue Hotel หรือเทียบเทาระดบั 5 
ดาว 
 

วันที่ 3 เยียนไถ-หลงโขว-วัดหนานซาน-ชิงเตา-พิพิธภัณฑโรงเบียรชิงเตา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 นําทานเดินทางออกสู เมืองหลงโขว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1-2 ช่ัวโมง)  
จากน้ันนําทานเที่ยวชม วัดหนานซาน ภายในวัดจะมีพระโพธิสัตวทองเหลืองปาง
ประทานพรที่มีขนาดใหญที่สุด มีความสูง 136.6 เมตร น้ําหนัก 330 ตัน ใหทาน
ไดอิสระนมัสการตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองชิงเตา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช่ัวโมง) นําทาน

เย่ียมชม โรงงานเบียรชิงเตา (พิเศษ ชิมฟรีเบียรสดชิงเตา) เปนเบียรยี่หอเกาแกของ
จีนยาวนานมามากกวา 100 ป จุดเร่ิมตนของโรงเบียรน้ี นับยอนไปเมื่อวันที่ 15 
เดือนสิงหาคม ค.ศ.1903 กอต้ังขึ้นดวยการทุมเงิน 400,000 มารค ของพอคา
ชาวเมืองเบียรรวมกับพอคาชาวอังกฤษ ใช ช่ือวา บริษัทเบียรเจอมานิสเชส 
Germanizes) แหงเมืองชิงเตา จํากัด และใชเทคโนโลยีการหมักบมและวัตถุดิบ
จากประเทศเยอรมนัในปค.ศ.1963 ไดรับยกยองใหเปนเบียรแหงชาตยิี่หอเดียวของ
จีน และเปนตนแบบของอุตสาหกรรมน้ี บนแผนดินจีนใหญเร่ือยมาจนทุกวันนี ้ในป
ค.ศ.1993 โรงงานผลิตเบียรแหงน้ีก็เปลี่ยนช่ือเปน บริษัท เบียรชิงเตา จํากัด และ
เขาสูตลาดทุนเปนคร้ังแรก ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮและฮองกงและเมื่อ
จีนเขารวมเปนสมาชิกขององคการการคาโลก เบียรชิงเตาก็ไดใชโอกาสน้ีเปน
พันธมิตร กับ อันเฮาเซอร บุช ผูผลิตเบียร บัดไวเซอร จากสหรัฐฯ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  โรงแรม Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรือเทียบเทา

ระดับ 5 ดาว 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 สะพานจานเฉียว-ชมววิภายนอกโบสถ เซนตไมเคิล-สวนเสี่ยยวหยีซาน-ถนนปาตาก
วน-สะพานไมมานปู�-ศูนยเรือใบโอลิมปก-จัตุรัสชิงเตา –ตลาดสินคาพื้นเมืองชิง
เต า -ชิ ง เต า (สนาม บิน ชิ งเต าห ลิ วถิ ง ) – ก รุง เทพ (สนาม บินดอน เมื อ ง ) 
(XW885:22.35-02.25) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางชม สะพานจานเฉียว สรางในสมัยจักรพรรด์ิกวงสูราชวงศชิง(ราวป

ค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กวาง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเลปลายสุดเปน
อาคารคลายช่ือ Huilan Pavillion จากน้ันนําทามชมบรรยากาศภายนอกของ 
โบสถเซนตไมเคิล สรางตามศิลปะแบบเยอรมนั ซึ่งเปนเจาของเขตซานตงในสมัยน้ัน 
(ชวง ค.ศ. 1898 ถึง ค.ศ. 1914) ตัวโบสถเปนสถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค ดวย
ความสูง 56 เมตร ตัวโบสถจึงเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในมณฑลซานตง และนํา
ทานชม ชมวิวเสี่ยวหยีซาน หรือเขาลูกปลานอยในภาษาไทย ต้ังอยุบนยอดเขาเส่ียว
หย ีทานสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองชิงเตาจากที่น่ีได ภายในสวนมีการ
จัดการเปนอยางดี ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมกับธรรมชาติไดอยางลงตัว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 
 

นําทานสู ถนนปาตากวน หรือ ถนนแปดสาย เปนจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงที่สามารถพบ
เห็นสถาปตยกรรม สไตลยุโรปไดอยางหลากหลาย สําหรับที่มาของช่ือถนนแปดสาย
น้ัน มาจากบริเวณน้ีมีถนนแปดสายตัดผานกัน อีกทั้งยังมีดอกไมที่เบงบานตอนรับ
แขกบานแขกเมอืงตลอด 4 ฤดูกาลและนอกจากปาตากวนยังเปนสถานที่สุด แสนโร
แมนติก ที่คูรักหลายคูเลือกมาถายภาพแตงงาน จากน้ันเดินทางสู สะพานไมมานปู� 
ใหทานเดินชมวิวธรรมชาติทางทะเลของชิงเตาถือเปนแหลงพักผอนที่นาสนใจเปน
ยิ่งนักและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานชม ศูนยเรือใบโอลิมปก ต้ังอยูทาง
ภาคตะวันออกของเมืองชิงเตา มีเน้ือที่ประมาณ 45 เฮกตาร นอกจากจะเปน
สถานที่จัดการแขงขันเรือใบงานกีฬาโอลิมปกแลว ยังรวมถึงหมูบานนักกีฬา ศูนย
บริหาร ศูนยขาว เปนตน จากน้ันนําทานผานชม จัตุรัสชิงเตา หรือจัตุรัสอูซื่อ (จัตุรัส 
54) สัญลักษณของเมืองชิงเตา สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึก เหตุการเรียกรองเมืองชิง
เตาคืนจากญี่ปุ�นใน วันที่ 4 พ.ค. ป ค.ศ. 1919 หลังจากที่เยอรมันแพสงครามโลก
คร้ังที่ 1 เหตุการณคร้ังน้ีนับวาเปนจุดเร่ิมตนของการกอตั้งพรคคคอมมิวนิสตจ ีและ
นําทานแวะ ตลาดสินคาทองถิ่นชิงเตา ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาของฝาก ไมวาจะ
เปนผลิตภัณฑเบียรขึ้นช่ือของเมืองชิงเตา หรืออาหารทะเลอบแหงราคายอมเยา 
นอกจากน้ันยังมีสินคาของฝากขึ้นช่ืออีกมากมายใหทานไดเลือกชม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตคาร   



 

 

 
อัตราคาบริการโปรแกรม : Slow life in Qingdao 4 วัน 3 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวม 
ต๋ัว

เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 05-08 พ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.-  4,500.- 11,900.- 
วันที่ 19-22 พ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 02-05 มิ.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 16-19 มิ.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันที่ 30 มิ.ย.-03 ก.ค.62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 14-17 ก.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 18,900.- 
วันที่ 28-31 ก.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 18,900.- 
วันที่ 11-14 ส.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 16,900.- 

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

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเมืองชิงเตา 
22.10 น.   ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  XW885 (ไมมอีาหารบริการ) 
02.30 น. เดินทางกลับถงึ สนามบินดอนเมอืง โดยสวัสด์ิภาพ 



 

 

    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
คามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคนื
เงินได รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงนิ
มัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 



 

 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 ใบ

เทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 160 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย 
อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม รับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 



 

 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดงัน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย

ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  



 

 

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร
ของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)           

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวซีา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ัง
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทาน
ทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ

จีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และ

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



 

 

และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท 
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 

**สถานทตูจีนมกีารเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดงัตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยืน่ขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตวัทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   



 

 

(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
ที่อยูสถานทีท่าํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทีถ่กูตองที่สามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูต
จะมกีารโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
.................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 



 

 

 
 
 
 

1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


