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NT448
ทวัรจ์นี ชงิเตา่ เผงิไหล วัดหนานซาน สะพานจา้วเฉยีว 4 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรจ์นี , 4 วัน 3 คนื ,

Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort  , Days Inn Business Place Boyue Yantai

ชงิเตา่, เผงิไหล, แปดเซยีนขา้มทะเล, เยยีนไถ, สวนสาธารณะเยยีนไถซาน, หลงโขว่, 
วดัหนานซาน, พพิธิภณัฑโ์รงเบยีรช์งิเตา่, สะพานจา้นเฉยีว, โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ, 

สวนเสยีวหยซีาน, ถนนปาตา้กวน, ศูนยเ์รอืใบโอลมิปิก, จตัุรสัชงิเตา่, ตลาดสนิคา้พนืเมอืงชงิเตา่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - ชงิเตา่(สนามบนิชงิเตา่หลวิถงิ)

12.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนินก สกูต๊ (XW)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

15.25 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงชงิเตา่ โดย สายการบนิ นกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW886 (ไม่มอีาหารบนเครือง)

21.25 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิ ชงิเตา่หลวิถงิ เมอืงชงิเตา่ มณฑลซานตง
ตังอยู่ทางชายฝังทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจนีมอีาณาเขตตดิตอ่กับมณฑลเหอเป่ย เหอหนาน อันฮุย เจยีงซ ูโดยมพีนืททัีงหมด 10,654
ตารางกโิลเมตร มปีระชากรประมาณ 7 ลา้นคน ในอดตีเมอืงนีเคยเป็นเมอืงขนึของเยอรมัน คงไวด้ว้ยกลนิอายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่วา่จะเป็น
บา้น หรืออาคารตา่ง  ๆลว้นถูกสรา้งในสไตลย์ุโรป
มคีวามแตกตา่งจากเมอืงอนืๆของประเทศจนีแหง่นีอกีทังยังเป็นแหลง่ทตัีงของโรงงานผลติเบยีรช์งิเตา่เบยีรช์อืดังของประเทศจนี
หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นออกเดนิทางเขา้สูท่พัีก

ทพีกั
Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ชงิเตา่ - เผงิไหล - จดุชมววิแปดเซยีนขา้มทะเล - เยยีนไถ - สวนสาธารณะเยยีนไถซาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางออกสู ่เมอืงเผงิไหล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ซงึเป็นสถานททีไีดรั้บสมญานามวา่ "ดนิแดนแหง่สวรรคบ์นดนิ"
ตามตํานานเลา่กันวา่ "เผงิไหล" เคยเป็นทอียู่ของแปดเซยีนขา้มทะเล

จากนันนําทา่นเทยีวชม จดุชมววิแปดเซยีนขา้มทะเล ไดม้ตํีานานมาวา่ แปดเซยีนขา้มทะเลไดม้กีารถมทะเล 3.3 หมนืตารางเมตรในการสรา้ง
และภายในตกแตง่สไตลโ์บราณ นอกจากนันยังคงมรีูปปันเทวดา ลัทธเิตา๋กวา่ 100 องค์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เยยีนไถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงชายฝังทะเล มณฑลซานตง ไดรั้บเลอืกเป็นเมอืงน่าเทยีวทสีดุในประเทศจนี
ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรซานตง 
จากนันนําทา่นเทยีวชม สวนสาธารณะเยยีนไถ จดุชมววิระดับ 4A มปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานกวา่ 600 ปี เขาแหง่นี
ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลทังสามดา้น และมทีวิทัศนท์แีปลกตาใหท้า่นไดช้ม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Days Inn Business Place Boyue Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เยยีนไถ - หลงโขว่ - วดัหนานซาน - ชงิเตา่ - พพิธิภณัฑโ์รงเบยีรช์งิเตา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางออกสู ่เมอืงหลงโขว่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1-2 ชวัโมง) 

จากนันนําทา่นเทยีวชม วดัหนานซาน ภายในวัดจะมพีระโพธสิตัวท์องเหลอืงปางประทานพรทมีขีนาดใหญ่ทสีดุ มคีวามสงู 136.6 เมตร น ้าํหนัก
330 ตัน ใหท้า่นไดอ้สิระนมัสการตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงชงิเตา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชวัโมง)

นําทา่นเยียมชม โรงงานเบยีรช์งิเตา่ (พเิศษ ชมิฟรีเบยีรส์ดชงิเตา่) เป็นเบยีรย์ีหอ้เกา่แกข่องจนียาวนานมามากกวา่ 100 ปี



จดุเรมิตน้ของโรงเบยีรนี์ ้นับยอ้นไปเมอืวันท ี15 เดอืนสงิหาคม ค.ศ.1903 กอ่ตังขนึดว้ยการทุม่เงนิ 400,000 มารค์
ของพอ่คา้ชาวเมอืงเบยีรร์่วมกับพอ่คา้ชาวอังกฤษ ใชช้อืวา่ บรษัิทเบยีรเ์จอมานสิเชส (Germanizes) แหง่เมอืงชงิเตา่ จํากัด
และใชเ้ทคโนโลยีการหมักบม่และวัตถุดบิจากประเทศเยอรมันในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นเบยีรแ์หง่ชาตยิีหอ้เดยีวของจนี
และเป็นตน้แบบของอุตสาหกรรมนี บนแผน่ดนิจนีใหญ่เรือยมาจนทกุวันนี ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลติเบยีรแ์หง่นี ้ก็เปลยีนชอืเป็น บรษัิท
เบยีรช์งิเตา่ จํากัด และเขา้สูต่ลาดทนุเป็นครังแรก
ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพยเ์ซยีงไฮแ้ละฮ่องกงและเมอืจนีเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก เบยีรช์งิเตา่ก็ไดใ้ชโ้อกาสนี เป็นพันธมติร
กับ อันเฮาเซอรบ์ชุ ผูผ้ลติเบยีรบั์ดไวเซอร ์จากสหรัฐฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Grand Mercure Qingdao Nanshan Resort ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
สะพานจา้นเฉยีว - ชมววิภายนอกโบสถเ์ซนตไ์มเคลิ - สวนเสยีวหยซีาน - ถนนปาตา้กวน - สะพานไมม้า่นปู้  - ศนูยเ์รอืใบโอลมิปิก -
จตัรุสัชงิ เตา่ - ตลาดสนิคา้พนืเมอืงชงิเตา่ - ชงิเตา่(สนามบนิชงิเตา่หลวิถงิ) - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางชม สะพานจา้นเฉยีว สรา้งในสมัยจักรพรรดกิวงสูร่าชวงศช์งิ(ราวปีค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร
ยืนลงไปในทะเลปลายสดุเป็นอาคารคลา้ยชอื Huilan Pavillion

จากนันนําทา่มชมบรรยากาศภายนอกของ โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ สรา้งตามศลิปะแบบเยอรมัน ซงึเป็นเจา้ของเขตซานตงในสมัยนัน (ชว่ง ค.ศ. 1898
ถงึ ค.ศ. 1914) ตัวโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิ ดว้ยความสงู 56 เมตร ตัวโบสถจ์งึเป็นสงิกอ่สรา้งทสีงูทสีดุในมณฑลซานตง

นําทา่นชมชมววิ เสยีวหยซีาน หรือเขาลกูปลานอ้ยในภาษาไทย ตังอยู่บนยอดเขาเสยีวหยีทา่นสามารถมองเห็นววิพาโนรามาของเมอืงชงิเตา่
จากทนีีไดภ้ายในสวนมกีารจัดการเป็นอย่างดผีสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมกับธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตัว

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่ถนนปาตา้กวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจดุชมววิอกีแหง่หนงึทสีามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรปไดอ้ย่างหลากหลาย
สําหรับทมีาของชอืถนนแปดสายนัน มาจากบรเิวณนีมถีนนแปดสายตัดผา่นกัน อกีทังยังมดีอกไมท้เีบง่บานตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงตลอด 4
ฤดกูาล และนอกจากปาตา้กวนยังเป็นสถานทสีดุแสนโรแมนตกิ ทคีูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถ่ายภาพแตง่งา

จากนันนเดนิทางสู ่สะพานไมม้า่นปู้ ใหท้า่นเดนิชมววิธรรมชาตทิางทะเลของชงิเตา่
ถอืเป็นแหลง่พักผอ่นทน่ีาสนใจเป็นยงินักและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นชม ศนูยเ์รอืใบโอลมิปิก ตังอยู่ทางภาคตะวันออกของเมอืงชงิเตา่ มเีนือทปีระมาณ 45 เฮกตาร์
นอกจากจะเป็นสถานทจัีดการแขง่ขันเรือใบงานกฬีาโอลมิปิกแลว้ ยังรวมถงึหมู่บา้นนักกฬีา ศนูยบ์รหิาร ศนูยข์า่ว เป็นตน้

จากนันนําทา่นผา่นชม จตัรุสัชงิเตา่ หรือ จตัรุสัอูซ่อื(จตัรุสั 54) สญัลักษณ์ของเมอืงชงิเตา่ สรา้งขนึเพอืเป็นทรีะลกึ
เหตกุารเรียกรอ้งเมอืงชงิเตา่คนืจากญปีุ่ น ในวันท ี4 พ.ค. ปีค.ศ. 1919 หลังจากทเียอรมันแพส้งครามโลกครังท ี1
เหตกุารณ์ครังนีนับวา่เป็นจดุเรมิตน้ของการกอ่ตังพรคคคอมมวินสิตจ์นี

นําทา่นแวะ ตลาดสนิคา้ทอ้งถนิชงิเตา่ ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้ของฝาก ไม่วา่จะเป็นผลติภัณฑเ์บยีรข์นึชอืของเมอืงชงิเตา่
หรืออาหารทะเลอบแหง้ราคาย่อมเยา นอกจากนันยังมสีนิคา้ของฝากขนึชอือกีมายมากใหท้า่นไดเ้ลอืกชม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเสนิหยางเถาเซยีน

22.10 น.



ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW885 (ไม่รวมอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

02.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 12:27 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 - 20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• กระเป๋าเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่ธรรมดา 4 วนัทําการ (1,650 บาท)

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

• **ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี**
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
**พนืหลงัขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี
http://www.consular.go.th/)

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง



• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 5,210 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 1,750 บาท (ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตนิา่ *กรณุาเช็คราคาอกีครงั)

• เอกสารทตีอ้งเตรยีม

• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลงัขาวเท่านัน**

• และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2 ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• ใบอนญุาตการทํางาน

• หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รบัรองตราประทับรา้นทแีปล

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,125 บาท

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ
• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ



• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ
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