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NT447
ทวัรจ์นี ชงิเตา่ เผงิไหล เอยีนไถ เวยฝัง 4 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรจ์นี , 4 วัน 3 คนื ,

QINGDAO GLORIA PLAZA HOTEL  , Days Inn Business Place Boyue Yantai  , SHIPINGU INTEL JIAOLTU ZHONG XIN
HOTEL

ชงิเตา่ เผงิไหล เอยีนไถ เวยฝงั
สมยัจกัรพรรดกิวงสูร่าชวงชงิ

ชมสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปในเมอืงชงิเตา่
ทอ่งเทยีวสถานทตีามตํานาน อุทยาทแปดเซยีนขา้มทะเล

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง - ชงิเตา่

12.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 สายการบนิ NOK SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

15.25 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงชงิเตา่ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW886 (บนเครืองไม่มบีรกิารอาหารและน ้าํดมื แตม่จํีาหน่าย)



21.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชงิเตา่หลวิถงิ อนิเตอรเ์นชนัแนล แอรพ์อรต์มณฑลซานตง ซงึเป็นมณฑลชายฝังทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจนี
และเป็นพนืทปีากแม่น ้าํหวงเหอทไีหลลงสูท่ะเลป๋อไห ่พนืทบีนแผน่ดนิมอีาณาเขตตดิตอ่กับมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อันฮุย เจยีงซู
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่พัีก

ทพีกั
GLORIA PLAZA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
สะพานจา้นเฉยีว - โบสถ ์St. Emil หรอืโบสถ ์St. Michael - เผงิไหล - เขตอทุยานแปดเซยีนขา้มทะเล - เอยีนไถ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม สะพานจา้นเฉยีว สรา้งในสมัยจักรพรรดกิวงสูร่าชวงศช์งิ (ราวปี ค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยืนลงไปในทะเล

จากนันนําทา่นชม โบสถ ์St. Emil หรอืโบสถ ์St. Michael (ชมภายนอก)
เป็นอกีจดุยอดนยิมของนักทอ่งเทยีวทตีอ้งการชมสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรปในเมอืงชงิเตา่ เป็นโบสถค์าทอลกิ ออกแบบโดยสถาปนกิชาวเยอรมัน
มรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ ผสมผสานแบบโรมัน สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1934 มเีอกลักษณ์ คอื บรเิวณอาคารดา้นหนา้มหีอนาฬกิาสงู 56
เมตร 2 หลัง ตังอย่างโดดเดน่ โดยจะสง่เสยีงสญัญาณในทกุวันอาทติยห์รือชว่งเทศกาลสําคัญ ภายในโบสถส์ามารถบรรจคุนไดป้ระมาณ 1,000
คน ตกแตง่อย่างเรียบงา่ยแตส่วยตามสไตลเ์รเนอซองสใ์นอติาล ีเมอืทกุสงิอย่างถูกผสมผสานกัน
จงึทําใหโ้บสถแ์หง่นีงดงามและกลายเป็นอกีหนงึสถานททีโีรแมนตกิในเมอืงชงิเตา่

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารแปดเซยีน

บา่ย
นําทา่นเดนิทางไปยัง เผงิไหล ซงึเป็นสถานททีไีดรั้บสมญานามวา่ “ดนิแดนแหง่สวรรคบ์นดนิ” ตามตํานานเลา่กันวา่ “เผงิไหล”
เคยเป็นทอียู่ของแปดเซยีนขา้มทะเล

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เขตอทุยานแปดเซยีนขา้มทะเล เป็นสถานททีอ่งเทยีวทสีรา้งตามตํานานแปดเซยีนขา้มทะเล ไดถ้มทะเล 3.3
หมนืตารางเมตร ในการสรา้งภายใน ตกแตง่ดว้ยสงิกอ่สรา้งสไตลโ์บราณตา่ง  ๆและมรีูปปันเทวดาลัทธเิตา๋กวา่ 100 องค์

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เอยีนไถ ซงึตังอยู่ดา้นตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมซานตงทตีดิกับทะเลหวงไห ่มพีนืทตีดิทะเลยาวถงึ 909 ก.ม.
ในอดตีเคยเป็นแหลง่ประมงทใีหญ่ทสีดุ มทัีศนียภาพสวยงาม และเป็นเมอืงทา่ทอีุดมสมบรูณ์
ปัจจบัุนมเีขตเศรษฐกจิพเิศษทเีปิดใหค้นตา่งชาตจิากทัวทกุสารทศิเขา้มาลงทนุทํากจิการคา้ อกีทังยังเป็นแหลง่โรงงานทมีชีอืเสยีงหลายแหง่ เชน่
โรงงานผลติรองเทา้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศ โรงงานผลติบรันดหีรือเหลา้องุน่ทคีวา้รางวัลชนะเลศิมาแลว้ฯลฯ
จากนันนําทา่นเยียมชมโรงงานผลติไวนจ์างหวทีมีชีอืเสยีงโดง่ดังซงึประชาชนทัวประเทศจนีนยิมดมืกัน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
DAYS INN BUSINESS PLACE BOYUE YANTUI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทน่ีาสนใจไดดั้งนี.. 
• พพิธิภัณฑช์ดุกเีผา้ เป็นพพิธิภัณฑก์เีผา้แหง่เดยีวของจนีมพีนืท ี3,000 กวา่ตารางเมตร ภายในมชีดุกเีผา่กวา่ 1,300 ชดุ
ทบีอกเลา่ประวัตขิองชดุกเีผา้และคนสําคัญตา่งๆ(ใสถ่่ายรูปได)้

วนัท ี3
เอยีนไถ - สวนเอยีนไถ - ชมอา่วพระจนัทร ์- รา้นขนมพนืเมอืง - เวยฝงั - ถนนวา่ว

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



นําทา่นเดนิทางสู ่สวนเอยีนไถ เป็นจดุชมววิระดับ 4A ของจนี ตังอยู่ทางตอนเหนือของเยียนไถ มพีนืทกีวา่ 450,000 ตารางเมตร
มลัีกษณะเป็นภเูขาลอ้มรอบดว้ยทะเลทังสามดา้น พรอ้มชมววิทวิทัศนท์แีปลกใหม่และงดงาม มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 600 ปี
ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเยียนไถ

จากนันนําทา่น ชมอา่วพระจนัทร ์เป็นสญัลักษณ์อกีอย่างหนงึของเมอืงเยียนไถ เป็นสถานททีมีคีวามโรแมนตกิ และมทัีศนียภาพทงีดงามทัง 4
ทศิไม่ซ ้าํกัน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพนืเมอืง ซงึเป็นขนมทขีนึชอืของเมอืงเยียนไถ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยฝงั ตังอยู่ระหวา่งเมอืงชงิเตา่ และเมอืงจหีนาน ถอืเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงจากเทศกาลแสดงวา่วนานาชาตทิจัีดขนึในชว่ง 5
วันแรกของเดอืนเมษายนของทกุปี และยังเป็นหนงึในแหลง่ผลติสนิคา้จําพวกสตัวปี์ก ประเภทเลยีงไวเ้พอืกนิไขแ่ละเนือทสํีาคัญของจนีอกีดว้ย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนวา่ว เป็นถนนขายของหัตถกรรมพนืบา้นวา่วกระดาษทตัีดเป็นรูปตา่ง  ๆเชน่ ตุก๊ตา เสอื เป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SHIPINGU INTEL JIAOLTU ZHONG XIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทน่ีาสนใจไดดั้งนี.. 
• หมู่บา้นศลิปะตระกลูหยาง หรือ หยางเจยีปู้ ไดก้อ่เกดิฃนึตังแตส่มัยราชวงศซ์ง่ (ค.ศ 960-1279) สบืจนถงึปัจจบัุน
เป็นหมู่บา้นทมีชีอืเสยีงทางดา้นศลิปะสงิประดษิฐต์า่งๆททํีาจากมอื อกีทังลักษณะเดน่จะมกีารออกแบบสอืถงึทางวัฒนธรรมพนืบา้น
ซงึคงความละเอยีดอ่อนชอ้ย

วนัท ี4
เวยฝงั - ชงิเตา่ - ถนนแปดสาย(ปาตา้กวน) - จตัรุสั 54 - รา้นไขมุ่ก - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงชงิเตา่ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชวัโมง) ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศทัง 2 ขา้งทาง

จากนันนําทา่นชม ถนนแปดสาย หรือ ปาตา้กวน อยู่ในเขตหยุเฉวยีน
จดุชมววิทสีามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรปไดอ้ย่างหลากหลายกวา่ 200 หลัง เนืองจากเคยเป็นทอียู่อาศัยของชาวเยอรมันมากอ่น
เมอืครังทชีงิเตา่ถูกยดึเป็นอาณานคิมนอกจากนี ปาตา้กวนยังเป็นสถานทสีดุแสนโรแมนตกิทคีูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถ่ายภาพแตง่งาน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม จตัรุสั 54 สญัลักษณ์ของเมอืงชงิเตา่ สรา้งขนึเพอืเรียกรอ้งเมอืงชงิเตา่คนืจากญปีุ่ นใน วันท ี4 พฤษพาคม ปี ค.ศ.1919

จากนันนําทา่นแวะ รา้นไขมุ่ก เลอืกซอืครีมไขมุ่กบํารุงผวิ ททํีาจากไขมุ่กน ้าํจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เกยีวชงิเตา่

ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทน่ีาสนใจไดดั้งนี..
• พพิธิภณัฑท์ทํีาการเกา่ประเทศเยอรมนั สรา้งโดยสถาปนกิของประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1905 สรา้งเสร็จในปี 1908 สงู 4 ชนั
เป็นการกอ่สรา้งสไตลป์ราสาทแบบยุโรป
• โรงงานเบยีรช์งิเตา่ เรมิตังแตก่ารกอ่ตังโรงงาน กระบวนการพัฒนาตังแตแ่รกเรมิจนถงึปัจจบัุน



รูจั้กกรรมวธิใีนการกลันเบยีรข์องโรงงานเบยีรแ์หง่แรกของประเทศจนี รวมทังกรรมวธิกีารกลันเบยีรท์ทัีนสมัยทสีดุในโลกปัจจบัุน
ชมขบวนการบรรจเุบยีรใ์สข่วด และกระป๋อง เพอืจําหน่ายสูต่ลาดโลก อกีทังยังใหท้า่นไดล้มิรสชมิเบยีรช์งิเตา่ทมีชีอืเสยีง (ฟรีเบยีร ์1 แกว้) 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทาง สูส่นามบนิ

22.35 น.
เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW885 (บนเครืองไม่มบีรกิารอาหารและน ้าํดมื แตม่จํีาหน่าย)

02.25 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี21 มถิุนายน 2562 เวลา 15:45 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

อัตราคา่บรกิารรวม

•  ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• ทพีกัโรงแรม 4 ดาวตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร 9 มอื ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึราคาทัวรน์ ีเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท  ี18 ธนัวาคม 2560 เป็นเงนิ 6,300
บาท (หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิท่านตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง 1ใบจํากดัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมัและสมัภาระถอืขนึเครอืงได ้1 ใบจํากดัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• อบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถนิ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตงัแต ่อาย ุ16-69 ปี เท่านัน **

หมายเหต ุ: กรณผีูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปีขนึไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1 เดอืน
กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทังสนิ **

ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**ทังนอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330
บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

•  คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรจ์ํานวน 300 หยวน/ทรปิ/ทา่น (เดก็ชําระทปิเท่าผูใ้หญ)่

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิ(กรณตีา่งชาต ิจ่ายเพมิจากคา่ทัวร ์400 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

• คา่วซีา่จนีท่องเทยีวแบบเดยีว (4 วันทําการ) ทา่นละ 1,800 บาท

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท (ภายใน 48 ชัวโมง หรอื 2 วันนับจากวันททีําการจอง)

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วัน กอ่นการเดนิทาง (กรณไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธ)ิ **หมายเหตหุากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สาํเนาการโอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ททีุกครงั

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเห็นชัดเจน สง่ภายใน 5 วันหลงัจากการหลงัจาการชําระมดัจํา



การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันขนึไปคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่1-14วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้
เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯเรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุวใ้นรายการเดนิทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณใีดๆทงัสนิ

• เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาํคนื ไมว่า่กรณใีดๆทงัสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

•  กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย (วซีา่เดยีว)
• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น
เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีเดนิทางใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• 5.1เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• 5.1.1 สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• 5.1.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• 5.1.3 สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• 5.1.4 กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• 5.2เดนิทางพรอ้มญาติ
• 5.2.1 สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• 5.2.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• 5.2.3 สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่



• 5.2.4 กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• 5.2.5 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• 6.1 ใบอนญุาตกิารทํางานตวัจรงิเท่านัน ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 - 6 เดอืน

• 6.2 หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• 6.3สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• 6.4สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• 6.5กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

หมายเหต ุ: 
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้
•  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินัยนืแบบธรรมดา 4 วันทําการ ท่านละ 5,210 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย)

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการี
ไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิัวเนยี ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**
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