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เยยีนไถ - ชงิเตา่ 5 วนั 3 คนื 
ไมเ่ขา้รา้นช๊อปป้ิง China Southern  
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- บนิตรงเขา้-ออก เยยีนไถ    
- บรกิารพเิศษ เสรฟิอาหารรอ้น บนเครือ่งทุกทีน่ ัง่ 
- ชงิเตา่ ววิรอบเกาะบนยอดเขา 
- ชงิเตา่ เบยีรช์งิเตา่ 
- เยยีนไถ พพิธิภณัฑน์าฬกิา พพิธิภณัฑไ์วน ์  
- บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวดทกุวนัทอ่งเทีย่ว 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้น*เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
-ไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง 

 

  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ซานตง มณฑลส าคญัทางภาคเหนอืของจนี ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของไทห่างซาน และ
อยูร่มิทะเลโป๋วไหแ่ละหวงไห ่มเีนื้อที ่156,700 ตารางกโิลเมตร พืน้ที ่1 ใน 3 เป็นภเูขา มี
ประชากรประมาณ 87 ลา้นคน ม ี“จีห้นาน” เป็นเมอืงเอกของมณฑล มอีตุสาหกรรมทองค า
และก ามะถันเป็นอันดบั 1 ของประเทศ ในสมัยชนุชวิ(春秋) “ซานตง” เป็นทีต่ัง้ของ

มหาอ านาจกก๊ฉีและกก๊หลู ่  เป็นถิน่ก าเนดิของคนดังระดบัโลก เชน่ “ขงจือ้”(孔子) มหา

ปราชญท์ีม่ชี ือ่เสยีง “ซนุจือ่” (孙子兵法) เจา้ต ารับพชิยัสงคราม “ซนุหวู”่ (孙武) และ “ผู่

ซง่หลงิ” นักประพนัธเ์รือ่งสัน้ เป็นตน้ 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่จนีเดีย่ว 

14 – 18 ม.ค. 2563 18,900.- 4,600.- รวม 

ราคารวม คา่วซีา่จนี 1,650.-คา่ตั๋วเครือ่งบนิ(กรุ๊ป)+ภาษีสนามบนิไทย+จนี+รวมประกนัอบุตัเิหตุ
วงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
หมายเหต ุ  
1. รายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ไมร่วมคา่ทปิคนขับรถทอ้งถิน่ และ ไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์   

รวม 3 คน (200หยวน/ทรปิ) 
4. อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
กระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่
กอ่นทกุครัง้ 
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วนัแรก นดัพบสวุรรณภมู ิ

23.30 น. นัดพบพรอ้มกนัทีส่วุรรณภมู ิ เกาะ U เคานเ์ตอรส์ายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหก้บัทา่น *

จอดรถสง่ผูโ้ดยสารทีป่ระต ู9-10 

วนัทีส่อง สุวรรณภูม-ิเยีย่นไถ-ชงิเต่า-จตัุรสั 54-หาดชงิเต่า-โรงเบยีรช์งิเต่า-
ถนนไทต่ง 

02.25 น. เหริฟ้าสูส่นามบนิเมอืงเยยีนไถ โดยเทีย่วบนิที ่MU 7082 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเยีย่นไถ ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมทุรซานตง ทศิ

ตะวันออกตดิกบัเมอืงเวยไห ่ ทศิใตต้ดิกบัเมอืงชงิเตา่ ทศิเหนือตดิทะเลโปไฮ ่ ทะเลเหลอืง 

และคาบสมทุรเหลยีวตง เมอืงตา้เหลยีน ทศิตะวันตกตดิกบัเมอืงเหวยฟาง ลักษณะภมูิ

ประเทศเป็นภเูขาสลับกบัทีร่าบ โดยภเูขาทีส่งูทีส่ดุของเมอืงเยยีนไถ คอื เขาคณุหยซูาน 

เมอืงเยยีนไถเป็น 1 ใน 14 เมอืงทีม่พีืน้ทีต่ดิกบัชายฝ่ังทะเลของประเทศจนี มคีวามยาว

ชายหาดลอ้มรอบตอ่กนัถงึ 909 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญม่ากมาย น าทา่น

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 น าท่านเดนิทางสูช่งิเตา่ (ประมาณ 3 ชัว่โมง)  “เกาะเขยีว” ไขมุ่กแห่งทะเลเหลอืง เมอืง

ทีม่ชีายฝ่ังทะเลดา้นตะวันออกและดา้นใตข้นาบไปกับทะเลเหลอืง มเีน้ือที ่10,654 ตาราง 

มปีระชากรในสว่นเมอืงประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงส าคัญในการผลติเบยีร ์“ชงิเตา่” เคย

ตกเป็นเขตเชา่ของเยอรมนี (ค.ศ. 1989-1914) เยอรมันไดว้างผังเมอืงและสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ

ไวอ้ยา่งเหมาะสม มบีรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ตกึรามบา้นชอ่งแบบสไตลย์โุรปกวา่ 90% 

12.00 น. ถงึชงิเตา่ รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  

 ชมสถานทีต่า่งๆในตัวเมอืง เชน่ “จตัรุสัอู่
ซือ่” (จัตรุัส 54) สญัลักษณ์เมอืงชงิเตา่ สรา้ง
ขึน้เพือ่เรยีกรอ้งเมอืงชงิเตา่คนืจากญีปุ่่ นในวันที ่
4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919   

 ชมหาดชงิเตา่ทีเ่คยใชเ้ป็นสนามแข่งเรือใบ

โอลมิปิค   

 เยี่ยมชม โรงงานเบียรช์ิงเต่า เบียร์ยี่หอ้

เกา่แกข่องจนีทีม่อีายุกว่า 100 ปี เป็นของพ่อคา้

ชาวเมอืงเบยีรร์่วมกับพ่อคา้อังกฤษ กอ่ตัง้บรษัิท

เบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจ ากัด ดว้ย

เงนิทุน 400,000 มารค์ เมื่อ 15 สงิหาคม ค.ศ. 1903 ใชเ้ทคโนโลยีการ

หมักบ่มและวัตถุดบิจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ไดร้ับยกย่องให ้

เป็นเบยีรแ์ห่  งชาตยิีห่อ้เดยีวของจีน และเป็นตน้แบบของอุตสาหกรรมนี้ 

ในปี ค.ศ.1993 ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น บรษัิทเบยีรช์งิเต่าจ ากดั และเขา้สูต่ลาด

ทนุเป็นครัง้แรก เมือ่จนีเขา้รว่มเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก เบยีรช์งิ

เต่าก็ไดใ้ชโ้อกาสน้ีเป็นพันธมติร กับ อันเฮาเซอร์บุช ผูผ้ลติเบียร์บัดไว

เซอร ์จากสหรัฐฯ ใหท้่านชมกรรมวธิกีารหมัก โรงบ่ม สายพานการผลติ 

พรอ้มชมิเบยีรร์สชาตดิทีีส่ดุของจนี 

 อสิระทีย่า่นถนนไทต่ง No.1 shopping destination ของเมอืงชงิเตา่ ถนนกวา้งทีเ่ต็ม
ไปดว้ยรา้นรวงตา่งๆ มากมาย นครเซีย่งไฮ.้....มหีนานจงิลู ่นครปักกิง่.....มหีวังฝจูิง่ เมอืงชงิ
เตา่......ก็มถีนนไทต่งนะคะ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

พักที ่GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว   
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27 Zhengyangzhong Road, Chengyang District Qingdao Tel: (86) 532-5865 8855 

 
 
 
 
 
  

  
วนัทีส่าม ชงิเตา่-สะพานจา้นเฉยีว-ปาตา้กวาน-เยีย่นไถ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 ชมสะพานจา้นเฉยีว ซึง่สรา้งในสมัยจักรพรรด ิ

กวงส ู ราชวงศช์งิ ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 

440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยืน่ลงไปในทะเล ในสมัย

โบราณเคยใชเ้ป็นทีข่นสง่สนิคา้ทางทะเล สว่นปลาย

นัน้เป็นทีต่ัง้ของศาลา ฮุย่หลัน ทีอ่อกแบบเป็นรปู

เกง๋จนีทรงแปดเหลีย่ม ซึง่ถอืเป็นจดุชมววิและ

สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของเมอืงชงิเตา่ 

 ชมปาตา้กวน ถนนแปดสาย อยู่ในเขตหุยเฉวยีน 

จดุชมววิทีส่ามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตลย์ุโรปไดอ้ย่างหลากหลาย เนื่องจากเคยเป็น

ที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครัง้ที่ชงิเต่าถูกยดึเป็นอาณานิคม นอกจากชาว

เยอรมันทีเ่ขา้มาอยู่อาศัยแลว้ ยังมชีาวรัสเซยี อังกฤษ ฝรั่งเศส และชาวเดนมารก์ จงึท าให ้

พื้นที่ส่วนมากเต็มไปดว้ยอาคาร สิง่ก่อสรา้งตามแบบฉบับยุโรป ส าหรับที่มาของชือ่ถนน

แปดสายนั้นมาจากบรเิวณนี้มถีนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาตา้กวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโร

แมนตกิ ทีคู่ร่ักหลายคูเ่ลอืกมาถา่ยภาพแตง่งาน 

 น าทา่นไปชมดา้นนอกของ โบสถ ์St. Michael’s 
Catholic Church โบสถโ์รมันคาทอลคิเกา่บนยอด
เนนิเล็กๆชมหอ้ง สมดุ Anna Villa อยูใ่กล ้ๆ กบัโบถส์

เดนิไปไมก่ีน่าทเีป็นสถาปัตยกรรมบาโรกทีม่าปรับแตง่
เป็นหอ้งสมดุของเมอืง ภายในมหีนังสอืใหอ้า่นจ านวน
มากและยังมหีอ้งทีน่่าสนใจน่ันก็คอืหอ้งทีแ่ปะไปดว้ย
กระดาษโพสอทิของผูค้นทีม่าเยอืน  

จากนัน้น าทา่นเดนิสูเ่ยีย่นไถ(ประมาณ 3 ชัว่โมง) เยยีน
ไถแปลวา่เนนิควัน มชีือ่เกา่วา่ “จอืฟ”ู 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

 พักที ่BEI SI TE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ เยยีนไถ-อา่วพระจนัทร-์สวนเยยีนไถ-พพิธิภณัฑน์าฬกิา  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าชมเมืองเยยีนไถ เยยีนไถแปลว่าเนินควัน มีชือ่เก่าว่า “ชฟีู”  ในศตวรรษที่ 18 และ 
19 ชาวตา่งชาตติบเทา้เขา้มาหาผลประโยชนใ์นชฟี ูเริม่ตัง้แตญ่ีปุ่่ นมกีองเรอืเขา้มาโจมตจีนี 
หลังสงครามฝ่ินในปี ค.ศ. 1862 จีนเปิดเมอืงท่าชฟีูใหก้ับอังกฤษตามสนธสิัญญา Treaty 
Ports หมู่บา้นชีฟูจึงไดร้ับอิทธิพลจาก “ฝรั่ง”  จากนั้นเยอรมันเขา้มาคา้ขายในปลาย
ศตวรรษที่ 19 หลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 อเมรกิาน าเรอืรบแล่นเขา้มาในอ่าวโป๋วไห่ ญี่ปุ่ น
และรัสเซยีก็น าเรอืมาทอดสมอในบรเิวณน้ีเชน่กัน ในอดตีเยยีนไถจงึมสีโมสรชาวเรอื ที่มี
เหล่าทหารเรือ กลาสี ลูกเรือต่างชาติเขา้มาหาความสุขส าราญ ดื่มเหลา้เคลา้นารี แต่
ปัจจุบันกลิน่อายของการตดิต่อกับต่างชาตอิย่างโชกโชน ไม่ไดม้รี่องรอยปรากฏใหเ้ห็นใน
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เยยีนไถ ของด ีOTOP ทีเ่ป็นจุดขายของเยยีนไถ 10 อย่างคอื ทองค า.. แอปเป้ิล.. ลูกแพร์
.. ถ่ัวลสิง.. เชอรร์ี.่. ลูกหนาม.. เป๋าฮือ้..วุน้เสน้..เตา้หู.้.หนิ (จากหนังสอื “ฉีกเสน้ทางเมอืง
จนี” ดวงใจ 2550) น าท่านสูถ่ ิน่ไฮโซเยยีนไถซาน ผ่านชมบา้นและคฤหาสนส์ไตลย์ุโรปที่
ปลกูสรา้งอยา่งสวยงาม  

  ชมอา่วพระจนัทรเ์ป็นสญัลักษณ์อกีอยา่งหนึง่ของเมอืงเยยีนไถ เป็นสถานทีท่ีม่คีวามโร
แมนตกิและมทีัศนียภาพทีง่ดงามทัง้ 4 ทศิไมซ่ ้ากนั 

 น าชมเขาเยยีนไถ เป็นจดุชมววิระดับ 5A ของจนี ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเยยีนไถ มี
พืน้ทีก่วา่ 450,000 ตารางเมตร มลีักษณะเป็นภเูขาลอ้มรอบดว้ยทะเลทัง้สามดา้นพรอ้มชม
ววิทวิทัศนท์ีแ่ปลกใหมแ่ละงดงาม และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 600 ปี ถอืวา่เป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงเยยีนไถ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 เยยีนไถเป็นแหล่งก าเนดิของนาฬกิาทีท่ันสมัยของประเทศจนี  น าท่านชม “พพิธิภณัฑ์
นาฬกิา” พพิิธภัณฑ์แห่งนี้ ไดร้ับการจัดตัง้ขึน้ร่วมกัน โดยสมาคม Horology ประเทศจีน 
สมาคมนาฬกิา อุปกรณ์จับเวลา บรษัิทนาฬกิา Beijixing และ บรษัิทนาฬกิา อืน่ๆ จีนเป็น
ประเทศแรกในโลกที่มีการคดิคน้และใชก้ารจับเวลาและยังเป็นผูผ้ลตินาฬกิารายใหญ่อีก
ดว้ย ภายในพพิธิภัณฑจ์ะมกีารจัดแสดงผูจ้ับเวลาแบบโบราณ, ชดุนาฬกิาสมัยโบราณ และ
นาฬกิาทีม่คีา่ตา่งๆ 

   

ค ่า             * อสิระอาหารค ่า ไมร่วม  
  พักที ่BEI SI TE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
 

วนัทีห่า้ เยยีนไถ-พพิธิภณัฑไ์วน-์เผงิไหล-ต าหนกัซานเซยีนซาน-กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 เข า้ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู ่

CHANGYU เป็นโรงงาน ผลติไวน์ขนาดใหญ่

อันดับ 4 ของโลก และครองตลาดจนีถงึ 30 % 

นอกจากนี้ยังมสีวนองุน่เป็นของตนเอง ปัจจุบัน 

ไวน์ CHANGYU มโีรงงานตัง้อยู่หลายมณฑล 

และมีสวนองุ่นอยู่ประมาณ  4 -5 แห่ ง ชม

โรงงานผลิตไวน์ ชมหอ้งหมัก โรงบ่มไวน ์

เช ิญชิม WINE TESTING ไวน์ 2 ชนิด และ

เลอืกซือ้ไวนม์ชีือ่ของจนี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 น าท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

ต าหนกัซานเซียนซาน หรือต าหนกั 3 

เซยีนสามภเูขา ทีส่วยงามของ Penglai เมอืง

ในมณฑลซานตง ตัง้อยู่ทางเหนือสดุของทะเล
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เหลอืง เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะ ที ่เก็บรวบรวมของโบราณหายากยิง่ น าชมพพิธิภัณฑต์น้ไม ้

กลายเป็นหนิ และตน้ไมก้ลายเป็นหยก ชมหอพระหยกขาว หอกวนอมิ 11 พักตร ์ชมภูมิ

ทัศน ์จดุชมววิ รวมทัง้สถาปัตยกรรมคลาสสกิแบบจนี 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

20.40 น.       เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU7081  

01.30 น. (เชา้มดืวันรุง่ขึน้) กลับถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

********************************** 
 

อตัรานีร้วม คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ / คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุน
รายการ / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ / คา่วซีา่จนี 1,500.- / คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้
เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. / ชดุภาษีตั๋ว (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิ
จนี CN TAX  
 

อตัรานีไ้มร่วม  1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ เป็นตน้ 2. 
คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่น ้าหนักทีเ่กนิ
พกิดั 3. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ / คา่ทปิคนรถทอ้งถิน่ / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม 200 หยวนตอ่ลกูคา้ตอ่ทรปิ) 
 
หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง
ราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมร่ับประทานอาหาร
บางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมา
จา่ย / บรษัิทไดท้ าประกนัอบุัตเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / 
คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทีจ่า่ย 3% 
 

ส ารองทีน่ ัง่   มดัจ า 10,000 บาท * สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 

เงือ่นไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยส าหรับกรุ๊ปทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสาย
การบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ
ไมอ่าจขอคนืเงนิได/้ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 7-19 วัน - เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิาร
ทัง้หมด 100 % 

 
ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทีย่วใน
ตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบ 
- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหรอืก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง 
หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   
- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฏหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
 

ทา่นทีถ่อืบตัร APEX 
- ทา่นทีถ่อืบัตร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่ กบัองคก์รฯ 
ทีอ่อกบัตรนี้ใหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผู ้
ถอืเอกสารน้ี 
- ทา่นทีถ่อืบัตร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบัตรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึว่า 
1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร 
(บัตร) ตัวจรงิ 
3. หากบัตรสญูหาย ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่หรอืกลับกบัคณะทัวร ์และอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนี 
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อยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 
4. หากบัตรสญูหาย ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิคา่ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิใบใหม ่และจา่ยคา่ทีพ่ัก คา่อาหาร คา่ยานพาหนะ 
ฯลฯ ในขณะทีท่า่นอยูต่อ่ เพือ่ท าเรือ่งการออกบัตรใหม ่หรอืขอท าวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หัวหนา้ทัวร ์พนักงานเก็บเอกสาร 
พนักงานขาย ฯลฯ ไมร่ับ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนัน้หากทา่นฝากบัตร APEX และ/
หรอืสง่บัตร APEX ตดิมากบัเอกสารใดๆ และมกีารสญูหายเกดิขึน้ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่ี
การ ช ารดุใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก
ประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 
ใบ / ไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สขีาวหรอืสอีอ่น / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รปูอัดดว้ย
กระดาษสโีกดกัและฟจูเิทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์ หรอืรปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์ **รปูใหมถ่า่ยมาไม่
เกนิ 6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัด
มาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม ่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนา
ทะเบยีนบา้นของพ่อและแม ่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผู ้
เดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีน
บา้น ของพ่อและแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทาง
อยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       
5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ได ้
ในกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตู
ตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจ
ทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี 
ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิา
ในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเอง หากทา่นท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบเอง 

11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 
-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้ เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน
ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

 
 
 


