
 

 

รหัสทัวร  B2B1902408 
ทัวรจีน ชิงเตา เผิงไหล วัดหนานซาน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน  [XW] 
ไมลงรานชอป   จุดชมวิวแปดเซียนขามทะเล    
วัดหนานซาน   สะพานจานเฉียว      ถนนปาตากวน    
ศูนยเรือใบโอลิมปก   จัตุรัสชิงเตา    พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ราคาเริ�มต้น 19,900.- 

ชิงเต่า เผิงไหล วัดหนานซาน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562  



 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ชิ งเต า(สนามบิ น ชิงเต าหลิ วถิ ง ) 
(XW886:15.25-21.25) 

12.00 น. พรอมกันที่  สนามบินดอนเมือง อาคารผู โดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 3 
เคานเตอร 4 สายการบินนก สกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

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

21.25 น. เดินทางถึงสนามบิน ชิงเตาหลิวถิง เมืองชิงเตา มณฑลซานตง ตั้งอยูทางชายฝم�ง
ทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีนมีอาณาเขตติดตอกับมณฑลเหอเป�ย  เห
อหนาน  อันฮุย  เจียงซู  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 10,654 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร
ประมาณ 7 ลานคน ในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองขึ้นของเยอรมัน คงไวดวยกลิ่น
อายสถาปตยกรรมยุโรป ไมวาจะเปน บาน หรืออาคารตางๆ ลวนถูกสรางในสไตล
ยุโรป มีความแตกตางจากเมืองอ่ืนๆของประเทศจีนแหงน้ีอีกทั้งยังเปนแหลงที่ต้ัง
ของโรงงานผลิตเบียรชิงเตาเบียรช่ือดังของประเทศจีน หลังผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและดานศุลกากรเปนที่เรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางเขาสูที่พัก 

ที่พัก โรงแรม Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรือเทียบเทา
ระดบั 5 ดาว 

วันที่ 2 ชิงเตา-เผิงไหล-จดุชมวิวแปดเซียนขามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียน
ไถซาน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลวิถิง) (XW886:15.25-21.25) 
วนัที� 2.  ชิงเต่า-เผิงไหล-จดุชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน 
วนัที� 3.  เยียนไถ-หลงโข่ว-วดัหนานซาน-ชิงเต่า-พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า 
วนัที� �.   สะพานจ้านเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ์ เซนต์ไมเคิล-สวนเสี�ยยวหยีซาน-ถนนปาต้ากวน-สะพานไม้ม่านปู้-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-จตัุรัสชิง

เต่า –ตลาดสนิค้าพื �นเมืองชิงเต่า-ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลวิถิง) – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) (XW885:22.35-02.25) 
 
  



 

 

 

 

 

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 ไดรับเลือกเปนเมืองนาเที่ยวที่สุดในประเทศจีน ต้ังอยูทางทิศ
ตะวันออก เฉี ยง เห นือของคาบสมุ ท รซานตง  จาก น้ัน นํ าท าน เที่ ย วชม 
สวนสาธารณะเยียนไถ จุดชมวิวระดับ 4A มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 600 
ป เขาแหงน้ีลอมรอบไปดวยทะเลทั้งสามดาน และมีทิวทัศนที่แปลกตาใหทานได
ชม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Days Inn Business Place Boyue Hotel หรือเทียบเทาระดับ 

5 ดาว 
วันที่ 3 เยียนไถ-หลงโขว-วดัหนานซาน-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) นํา

ทานเย่ียมชม โรงงานเบียรชิงเตา (พิเศษ...ชิมฟรีเบียรสดชิงเตา) เปนเบียรยี่หอ
เกาแกของจีนยาวนานมามากกวา 100 ป จุดเร่ิมตนของโรงเบียรน้ี นับยอนไปเมื่อ
วันที่ 15 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1903 กอต้ังขึ้นดวยการทุมเงิน 400,000 มารค 
ของพอคาชาวเมืองเบียรรวมกับพอคาชาวอังกฤษ ใชช่ือวา บริษัทเบียรเจอมานิส
เชส Germanizes) แหงเมืองชิงเตา จํากัด และใชเทคโนโลยีการหมักบมและ
วัตถุดิบจากประเทศเยอรมันในปค.ศ.1963 ไดรับยกยองใหเปนเบียรแหงชาติยี่หอ
เดียวของจีน และเปนตนแบบของอุตสาหกรรมน้ี บนแผนดินจีนใหญเร่ือยมาจนทุก
วันน้ี ในปค.ศ.1993 โรงงานผลิตเบียรแหงน้ีก็เปลี่ยนช่ือเปน บริษัท เบียรชิงเตา 
จํากัด และเขาสูตลาดทุนเปนคร้ังแรก ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮและ
ฮองกงและเมื่อจีนเขารวมเปนสมาชิกขององคการการคาโลก เบียรชิงเตาก็ไดใช
โอกาสน้ีเปนพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร บุช ผูผลิตเบียร บัดไวเซอร จากสหรัฐฯ 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort หรือเทียบเทา
ระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 

สะพานจานเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ เซนตไมเคิล-สวนเสี่ยยวหยีซาน-ถนน
ปาตากวน-สะพานไมมานปู�-ศูนยเรือใบโอลิมปก-จัตุรัสชิงเตา –ตลาดสินคา
พ้ืนเมืองชิงเตา-ชิงเตา(สนามบินชิงเตาหลิวถิง) – กรุงเทพ(สนามบินดอน
เมือง) (XW885:22.35-02.25) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 



 

 

 นําทานเดินทางชม สะพานจานเฉียว สรางในสมัยจักรพรรดิ์กวงสูราชวงศชิง(ราว
ปค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กวาง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเลปลายสุด
เปนอาคารคลายช่ือ Huilan Pavillion จากน้ันนําทามชมบรรยากาศภายนอก
ของ โบสถเซนตไมเคิล สรางตามศิลปะแบบเยอรมัน ซึ่งเปนเจาของเขตซานตงใน
สมัยน้ัน (ชวง ค.ศ. 1898 ถึง ค.ศ. 1914) ตัวโบสถเปนสถาปตยกรรมแบบโรมัน 
โกธิค ดวยความสูง 56 เมตร ตัวโบสถจึงเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในมณฑลซานตง 
และนําทานชม ชมวิวเสี่ยวหยีซาน หรือเขาลูกปลานอยในภาษาไทย ต้ังอยุบนยอด
เขาเส่ียวหยี ทานสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองชิงเตาจากที่น่ีได ภายใน
สวนมีการจัดการเปนอยางดี ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมกับธรรมชาติได
อยางลงตัว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานสู ถนนปาตากวน หรือ ถนนแปดสาย เปนจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงที่สามารถ

พบเห็นสถาปตยกรรม สไตลยุโรปไดอยางหลากหลาย สําหรับที่มาของช่ือถนน
แปดสายน้ัน มาจากบริเวณน้ีมถีนนแปดสายตัดผานกนั อีกทั้งยังมดีอกไมที่เบงบาน
ตอนรับแขกบานแขกเมืองตลอด 4 ฤดูกาลและนอกจากปาตากวนยังเปนสถาน
ที่สุด แสนโรแมนติก ที่คูรักหลายคูเลือกมาถายภาพแตงงาน จากน้ันเดินทางสู 
สะพานไมมานปู� ใหทานเดินชมวิวธรรมชาติทางทะเลของชิงเตาถือเปนแหลง
พักผอนที่นาสนใจเปนยิ่งนักและถายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานชม ศูนย
เรือใบโอลิมปก ต้ังอยูทางภาคตะวันออกของเมืองชิงเตา มีเน้ือที่ประมาณ 45 
เฮกตาร นอกจากจะเปนสถานที่จัดการแขงขันเรือใบงานกีฬาโอลิมปกแลว ยัง
รวมถึงหมูบานนักกีฬา ศูนยบริหาร ศูนยขาว เปนตน จากน้ันนําทานผานชม จัตุรัส
ชิงเตา หรือจัตุรัสอูซื่อ (จัตุรัส 54) สัญลักษณของเมืองชิงเตา สรางขึ้นเพื่อเปนที่
ระลึก เหตุการเรียกรองเมืองชิงเตาคืนจากญี่ปุ�นใน วันที่ 4 พ.ค. ป ค.ศ. 1919 
หลังจากที่เยอรมันแพสงครามโลกคร้ังที่ 1 เหตุการณคร้ังน้ีนับวาเปนจุดเร่ิมตนของ
การกอตั้งพรคคคอมมิวนิสตจี และนําทานแวะ ตลาดสินคาทองถิ่นชิงเตา ใหทาน
อิสระเลือกซื้อสินคาของฝาก ไมวาจะเปนผลิตภัณฑเบียรขึ้นช่ือของเมืองชิงเตา 
หรืออาหารทะเลอบแหงราคายอมเยา นอกจากน้ันยังมีสินคาของฝากขึ้นช่ืออีก
มากมายใหทานไดเลือกชม 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน 

22.10 น. 
 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ โดยสายการบิน นกสกูต เที่ยวบินที่ XW885  
(ไมรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

02.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองดวยความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
 ทานละ 

วันที่ 25-28 ส.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,500.- 13,900.- 
วันที่ 01-04 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 08-11 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 15-18 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 22-25 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 13-16 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 20-23 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 11,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ (ไมรวมวีซา) 

  

ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทาน/ทรปิ 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
 กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง  
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร
ไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่

ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้ง
ไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 



 

 

     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา

ใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย

การบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมดัจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคา
ต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
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 ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 



 

 

 - 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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบิน

กําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่ม

เอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ



 

 

กอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
สละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏเิสธ
ในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก 
ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทน
ให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ
เทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 



 

 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไม

ชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง

นอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว

เทาน้ัน**  
 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 ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัว

ทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและ

สู ติ บั ต รขอ ง เด็ ก ฉ บับ แปล (โด ยสาม ารถด าว โหลดแบบ ฟ อรม ได ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตให
เดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยู
ที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และ
ของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 



 

 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทตูจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง
และยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทาน
เปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา

เขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสอืเดินทางคนตางชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถ
ขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไม ต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้น
หลังขาวเทาน้ัน] 
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 ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย 
เบลเย่ียม สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการ ี
ไอซแลนด อติาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด 
นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวสิเซอแลนด เอสโทเนียไม
สามารถขอวซีาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการ
ปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม
ความเปนจริง  



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



 

 

 

 
 
 
 
 

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


