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วันที่

กําหนดการ

1

สนามบินดอนเมือง-ชิงเต่ า
(XW886 : 14.50-21.00)

2

สะพานจ้ านเฉียว-เสี่ ยวอี๋ซาน-พิพธิ ภัณฑ์ ที่ทํา
การเก่ าประเทศเยอรมัน-ชิงเต่ า-เวยฝั่ง-หมู่บ้าน
ศิลปะตระกูลหยาง

3

เวยฝั่ง-จี่หนาน-ทะเลสาบต้ าหมิงหู-ถนนโบราณ
ควางโหวหลี-บ่ อนํ้าพุเสื อดํา-จี่หนาน-ไท่ อาน

เช้ า
X





เที่ยง เย็น

โรงแรม
PLAZA HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

X

X



SHIPINGU GUOJI
JIAOLIU ZHONG XIN

HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

X

YI TENG KAI YUAN
 MINGDU HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

4

ไท่ อาน-ภูเขาไท่ ซาน (กระเช้ าขึน้ -ลง)
ไท่ อาน-เวยฝั่ง





SHIPINGU GUOJI
JIAOLIU ZHONG XIN

HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

5

เวยฝั่ง-ชิงเต่ า-โรงงานเบียร์ ชิงเต่ า-ถนนคนเดินไถ่
ตง-จัตุรัส 54-ศูนย์ เรือใบโอลิมปิ กชิงเต่ า-ชิงเต่ า
สนามบินดอนเมือง (XW885 : 22.10-02.30+1)



X



กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
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กําหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562
วันแรก
12.00 น.
14.50 น.
21.00 น.

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่สาม
เช้ า

สนามบินดอนเมือง-ชิงเต่ า
 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 3 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่
บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองชิงเต่ า โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW886
(ไม่ รวมค่าอาหารบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินชิงเต่ าหลิ่วถิง อินเตอร์ เนชั่ นแนล แอร์ พอร์ ต มณฑลซานตง ซึ่ งเป็ นมณฑลชายฝั่งทะเล
ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน และเป็ นพื้นที่ปากแม่น้ าํ หวงเหอที่ไหลลงสู่ ทะเลป๋ อไห่ พื้นที่บนแผ่นดินมี
อาณาเขตติดต่อ กับมณฑลเหอเป่ ย เหอหนัน อันฮุ ย เจียงซู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อ ง จากนั้นนําท่า น
เดินทางสู่ที่พกั
 พักที่ PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
สะพานจ้ านเฉียว-เสี่ ยวอี๋ซาน-พิพิธภัณฑ์ ที่ทําการเก่ าประเทศเยอรมัน-ชิงเต่ า-เวยฝั่ง-หมู่บ้านศิลปะตระกูลห
ยาง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม สะพานจ้ านเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ ราชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440
เมตร กว้าง 8 เมตร ยืน่ ลงไปในทะเล จากนั้นนําท่านชม เสี่ ยวอี๋ซาน จุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของเมืองชิงเต่าในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา ชมบ้านเรื อนสไตล์เยอรมันเสมือนหนึ่ งว่าท่านอยูใ่ นประเทศ
เยอรมันเลยทีเดียว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ที่ทําการเก่ าประเทศเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิ กของประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ.1905
สร้างเสริ จในปี 1908 สู ง 4ชั้น เป็ นการก่ อ สร้างสไตล์ปราสาดแบบยุโรป นําท่า นแวะ ร้ านถ่ านไม้ ไ ผ่ ชม
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อ สุ ขภาพที่ผลิ ตจากถ่ านไม้ไ ผ่ อาทิเช่ น สบู่ หมอน เครื่ อ งใช้ในบ้านต่าง ๆ เป็ นต้น นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองเวยฝั่ง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่ วโมง) ตั้งอยูร่ ะหว่างเมืองชิงเต่า และเมืองจี่หนาน ถือ
เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงจากเทศกาลแสดงว่าวนานาชาติที่จดั ขึ้นในช่วง 5 วันแรกของเดือนเมษายนของทุกปี และ
ยังเป็ นหนึ่ งในแหล่ งผลิ ตสิ นค้าจําพวกสัตว์ปีกประเภทเลี้ ยงไว้เพื่อกิ นไข่ และเนื้ อ ที่สําคัญของจีนอี กด้วย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง หรือ หยางเจียปู้ ได้ก่อเกิดฃึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ
960-1279) สื บ จนถึ งปั จจุบ ัน เป็ นหมู่ บา้ นที่มี ชื่อ เสี ยงทางด้านศิล ปะสิ่ ง ประดิ ษฐ์ต่ างๆที่ทาํ จากมื อ อี กทั้ง
ลักษณะเด่นจะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้อย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SHIPINGU GUOJI JIAOLIU ZHONG XIN HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว****
เวยฝั่ง-จี่หนาน-ทะเลสาบต้ าหมิงหู-ถนนโบราณควางโหวหลี-บ่ อนํ้าพุเสื อดํา-จี่หนาน-ไท่ อาน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจี่หนาน(ใช้ เวลาประมาณ 3.30 ชั่ วโมง) เมืองเอกของมณฑลซานตง เป็ นที่ยอมรับของ
ชาวจีนว่าเป็ น "เมืองแห่ งนํ้าพุอนั ดับหนึ่ งในใต้หล้า" โดยมีน้ าํ พุธรรมชาติ 733 แห่ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัว
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เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
คํา่

เมือง จากนั้นนําท่านชม ทะเลสาบต้ าหมิงหู มีเนื้อที่ประมาณ 5 แสนตร.กม. และพื้นที่ภายในจะเป็ นทะเลสาบ
ครึ่ งหนึ่ ง อี ก ทั้ง ในอาณาบริ เวณรอบทะเลสาบจะ มี ดอกบัว และต้นหลิ วรายล้อ ม ชวนให้เ พลิ ด เพลิ น กับ
ทัศนียภาพและอากาศที่บริ สุทธิ์สดชื่น
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนโบราณควางโหวหลี ตั้งอยูใ่ นใจกลางเมือง เป็ นแหล่งอารยธรรมที่มีประวัติยาวนานกว่า
400ปี ถนนเส้นนี้ถูกสร้างเป็ นสิ่งก่อสร้าง เป็ นบ้านเรื อนโบราณในสไตล์ของเมืองจี่หนานขึ้นมาใหม่ นําท่าน
ชม บ่ อนํ้าพุเสื อดํา ถือเป็ นบ่อนํ้าพุ 1 ในจํานวน 72 บ่อของเมืองจี่หนาน ที่ได้ชื่อว่า นํ้าพุเสื อดํา เนื่ องจากเวลา
นํ้าพุที่พน่ ออกมาจะมีเสียงดังก้องเหมือนเสื อคําราม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไท่ อาน (ใช้ เวลาประมาณ
1.30 ชั่ งโมง) ซึ่ งเป็ นเมืองสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการไปนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาไท่ซาน สถานที่ที่ชาวจีนส่ วน
ใหญ่จะต้องหาโอกาสสักครั้งในชีวติ เพือ่ มาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็ นภูเขาที่ใหญ่มากและได้ชื่อว่าเป็ นอันดับ 1
ใน 5 เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋ าที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ YI TENG KAI YUAN MINGDU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว****
ไท่ อาน-ภูเขาไท่ ซาน (กระเช้ าขึน้ -ลง)-ไท่ อาน-เวยฝั่ง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่าน นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ เขาไท่ ซาน ซึ่งมีความสูงถึง 1,532.7 เมตร เนื่องจากเขาตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกของจีน
จึงมีชื่อเรี ยกอื่นๆอีก เช่น “ภูผาตะวันออก”หรือ “ภูผาศักดิ์สิทธิ์” บนเขาไท่ซานยังมียอดเขาสูงสุด คือ ยวี่หวาง
ติ่ง (ยอดพระอินทร์ ) โดยมีคาํ พังเพยกล่าวไว้ว่า “เมื่อขึ้นสู่ ยอดเขาไท่ซานจะรู ้สึกว่าโลกนี้ แคบลงทันที”ซึ่ งจะ
เห็นได้จากการแกะสลักชื่อบนหิ นที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขาแห่ งนี้ อย่างมากมายระหว่างทางท่านสามารถเลือกซื้ อของ
พื้นเมืองทั้งสองข้างทางของถนนเทียนเจี่ย จากนั้นนําท่านชม หนานเทียนเหมิน (ประตูใต้ แห่ งเส้ นทางสวรรค์ )
ซึ่งถือว่าเป็ นทางเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าอมตะที่พาํ นักอยูบ่ นยอดเขาแห่ งนี้ นําท่านขอพร ณ วัดปี้ เสี ย (วัดองค์
หญิงแห่ งเมฆสี ฟ้า) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นภูเขาศักดิ์สิ ทธิ์ไ ท่ซาน เชื่อกันว่าองค์หญิงองค์น้ ี เป็ นธิดาของเทพเจ้าแห่ งไท่
ซาน ผูเ้ ดิ นทางที่เป็ นสตรี มักจะเดิ นทางมาสักการะและขอพรให้บุตรหลานมี สุขภาพสมบูรณ์ และ นําชม
จักรพรรดิหยก เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋ าก็ประดิษฐานอยูท่ ี่วดั แห่งนี้ สมควรเวลานําท่าน ลงจากเขาโดยกระเช้ า
คําแนะนํา
 การเดินทางบนเขาไท่ ซาน ควรสวมรองเท้ าผ้ าใบที่มีพนื้ ยางกันลื่น
 เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่ งของมีค่า ยา นํา้ ดื่ม ควรใส่ เป้ ใบเล็กๆ
 เพื่อป้ องกันอันตราย เมือ่ เดินชมไม่ ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
 ผู้ที่มีโรคประจําตัว เช่ น ความดันโลหิตสู งหรือโรคหัวใจ ควรนํายาประจําตัวติดตัวไว้
 กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ เนื่องจากเขาไท่ ซานอยู่สูงกว่ าระดับนํ้าทะเล 1,532.7 เมตร ซึ่งอากาศบนเขา
จะหนาวเย็นกว่ าปกติ
 บริษัทฯ แนะนําให้ ใช้ เป้ สะพายหลังติดตัวไปด้ วยเพื่อความสะดวกในการเดินเทีย่ วบนเขา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเวยฝั่ง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่ วโมง) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศทั้ง 2
ข้างทาง
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SHIPINGU GUOJI JIAOLIU ZHONG XIN HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว****
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เที่ยง
บ่ าย

คํา่
22.10 น.
02.30+1 น.

เวยฝั่ง-ชิงเต่ า-โรงงานเบียร์ ชิงเต่ า-ถนนคนเดินไถ่ ตง-จัตุรัส 54-ศู นย์ เรื อใบโอลิมปิ กชิ งเต่ า-ชิ งเต่ าสนามบิน
ดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองชิงเต่ า (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั้นนําท่านชมแหล่งผลิตเบียร์ที่
มีชื่อเสียงที่สุดของจีนโรงงานเบียร์ ชิงเต่ า เริ่ มตั้งแต่การก่อตั้งโรงงานกระบวนการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึง
ปั จจุบนั รู ้จกั กรรมวิธีในการกลัน่ เบียร์ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวิธีการกลัน่ เบียร์ที่
ทันสมัยที่สุดในโลกปั จจุบนั "ชมขบวนการบรรจุเบียร์ ใส่ ขวด และกระป๋ อง เพื่อ จําหน่ ายสู่ ตลาดโลกอีก ทั้ง
ยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไถ่ ตง เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่
มีชื่อเสียงและคึกคักที่สุดในชิงเต่า มีเสื้อผ้า รองเท้า และของกระจุกกระจิกจําหน่ ายและนอกจากนี้ ยงั มีอาหาร
เยอะแยะมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อและได้สมั ผัสบรรยากาศของถนนสายนี้
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านชม จัตุรัส 54 สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรี ยกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นใน วันที่ 4 พ.ค.
ปี ค.ศ. 1919 จากนั้นนําท่านชมภายนอกของ ศูนย์ เรือใบโอลิมปิ กชิ งเต่ า ตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกของเมืองชิง
เต่า มีเนื้อที่ประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็ นสถานที่จดั การแข่งขันเรื อใบงานกีฬาโอลิมปิ กแล้ว ยังรวมถึง
หมู่บา้ นนักกีฬา ศูนย์บริ หาร ศูนย์ข่าว เป็ นต้น
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
 เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW885
(ไม่ รวมค่าอาหารบนเครื่ องบิน)
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม ชิงเต่ า...ขนมตาล
เวยฝั่ง จีห่ นาน เขาไท่ ซาน 5 วัน 4 คืน (XW)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-18
พักห้ องละ 2-3
ปี
ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่

วันที่ 5-9 / 12-16 / 26-30 ธันวาคม 2561

23,999 บาท

วันที่ 2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27มกราคม 2562

23,999 บาท

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

23,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท
23,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท
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วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562

23,999 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2562

23,999 บาท

23,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท
23,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท

วันที่ 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 มีนาคม 2562

23,999 บาท

23,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 19 พ.ย. 61
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกัน
วินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มี อ ายุต้ งั แต่ 1 เดื อ นขึ้ นไป และผูเ้ อาประกัน อายุระหว่า ง 1 เดื อ น ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มีอ ายุสู งกว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รา
ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
การร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!!
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมู ลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลู กค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อ ง จะต้อ งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อ มส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
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2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่ให้ กรอก
ท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050
บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไ ม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน ค่าห้อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อ ค่ามัดจําที่พกั รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อ ให้โปรแกรมการท่อ งเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง แขนกุด ซี ทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรื อกรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวม
ใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อ รับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อ มกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
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1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัท ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติ ฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เ ข้ากลุ่ ม ข้อ ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ ก
เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนี ย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อ เปลี่ ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ป ระสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัท
ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.....................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................ ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื่อสถานทีท่ ํางาน/ ที่อยู่ ที่เคยทํางาน......................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................โทร................................
.. ....... .....

(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึ ง บริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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