วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ชิงเต่ ำ
(XW886 : 15.25-21.25)

X

X

X

KAILAI HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

2

เสี่ ยวอีซ๋ ำน-พิพธิ ภัณฑ์ ที่ทำกำรเก่ำประเทศ
เยอรมัน-ร้ านขนมพืน้ เมือง-ถนนแปดสำย
(ปำต้ ำกวน)-โรงงำนเบียร์ ชิงเต่ ำ

 



KAILAI HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

3

ภุเขำเหลำซำน-เทศกำลเบียร์ นำนำชำติชิงเต่ ำ
(รวมบัตรค่ ำเข้ ำ)

 

X

KAILAI HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

4

สะพำนจ้ ำนเฉียว-จัตุรัส 54-ศูนย์ เรื อใบโอลิมปิ ก
ชิงเต่ ำ-ร้ านไข่ มุก-ชิงเต่ ำ-กรุงเทพฯ
(สนำมบินดอนเมือง) (XW885 : 22.35-02.25+1)

 



*** กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ ,หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถ จำนวน 120 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง ***
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กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 06-09 / 08-11 / 20-23 / 22-25 สิ งหำคม 2560
วันแรก
12.30 น.
15.25 น.
21.25 น.

วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ชิงเต่ ำ
 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 3 ประตูทำงเข้ ำที่ 5 เคำน์ เตอร์
7 สำยกำรบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ รฟ้าสู่ เมืองชิงเต่ ำ โดยสายการบิน NOK SCOOTเที่ยวบินที่ XW886 (ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนำมบินชิ งเต่ ำหลิ่วถิง อินเตอร์ เนชั่ นแนล แอร์ พอร์ ต มณฑลซานตง ซึ่ งเป็ นมณฑล
ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจี น และเป็ นพื้นที่ปากแม่น้ าหวงเหอที่ไหลลงสู่ ทะเลป๋ อ
ไห่ พื้นที่บนแผ่นดินมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ ย เหอหนัน อันฮุย เจียงซู ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั
พักที่ KAILAI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
เสี่ ยวอีซ๋ ำน-พิพธิ ภัณฑ์ ที่ทำกำรเก่ำประเทศเยอรมัน-ร้ านขนมพืน้ เมือง-ถนนแปดสำย (ปำต้ ำกวน)โรงงำนเบียร์ ชิงเต่ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม เสี่ ยวอี๋ซำน จุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็ นทิวทัศน์ของเมืองชิ งเต่าในทุกๆมุมมอง
สวยงามแปลกตา ชมบ้า นเรื อ นสไตล์เ ยอรมัน เสมื อ นหนึ่ ง ว่า ท่ า นอยู่ใ นประเทศเยอรมัน เลย
ทีเดียว นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ที่ทำกำรเก่ำประเทศเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิกของประเทศ จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ ร้ ำนขนมพืน้ เมือง ซึ่งเป็ นขนมที่ข้ ึนชื่อของเมืองชิงเต่า
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นชม ถนนแปดสำย หรื อ ปำต้ ำ กวน อยู่ ใ นเขตหุ ย เฉวี ย น จุ ด ชมวิ ว ที่ ส ามารถพบเห็ น
สถาปั ตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลายกว่า 200 หลัง เนื่ องจากเคยเป็ นที่อยู่อาศัยของชาว
เยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็ นอาณานิคม นอกจากนี้ ปาต้ากวนยังเป็ นสถานที่สุดแสนโร
แมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน จากนั้นนาท่านชมแหล่งผลิตเบียร์ ที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
ของจี น โรงงำนเบียร์ ชิงเต่ ำ เริ่ มตั้งแต่การก่อตั้งโรงงาน กระบวนการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึง
ปั จจุบนั รู ้จกั กรรมวิธีในการกลัน่ เบียร์ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวิธีการ
กลัน่ เบียร์ที่ทนั สมัยที่สุดในโลกปัจจุบนั "ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ ขวด และกระป๋ อง เพื่อจาหน่าย
สู่ ตลาดโลกอีกทั้งยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิ มเบียร์ ชิงเต่าที่มีชื่อเสี ยง (พิเศษสุ ด...ฟรี ! ถ่ ำยรู ปติดขวด
เบียร์ ชิงเต่ ำ มีขวดเดียวในโลกเท่ ำนั้น)
หมำยเหตุ : ถ้ ำเครื่ องปริ้นท์ รูปขัดข้ อง แถมฟรีเบียร์ ชิงเต่ ำท่ ำนละ 1ขวด
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิม้ รสเมนูพเิ ศษ..อาหารเยอรมัน+เบียร์ สดไม่ อั้น
พักที่ KAILAI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
ภุเขำเหลำซำน-เทศกำลเบียร์ นำนำชำติชิงเต่ ำ (รวมบัตรค่ ำเข้ ำ)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำเหลำซำน ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงของซานตง อยูห่ ่ างจากเมืองชิงเต่า 30 กิโลเมตร
กินเนื้อที่ 300 กว่าตาราง กิโลเมตร ยอดเขาของเหลาซานมีความสู งจากระดับน้ าทะเลที่ 1,133 เมตร
เป็ นภูเขาที่อยูต่ ิดกับทะเล มีแร่ น้ าพุที่ใช้ทาเบียร์ชื่อดังยีห่ อ้ ชิงเต่าที่ส่งขายทัว่ โลก ในสมัยโบราณได้
มีการบันทึกถึงทิวทัศน์ของภูเขาเหลาซานไว้ถึง 12 วิว เช่น เขา กบเขียว, แม่น้ าแปดสาย, น้ าตกแอ่ง
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เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

22.35 น.
02.25+1 น.

มังกร ฯลฯ อีกทั้งยังเป็ นเขาที่มีวดั อันเป็ นแหล่ง พานักของนักพรตในศาสนาลัทธิ เต๋ าที่เก่าแก่และ
ศักดิ์ที่สิททธิ์ ที่สุด ตั้งอยู่หลายวัดด้วยกัน เช่น วัดไท่ชิง ดัง่ มีคาโบราณกล่าวไว้ว่า “เขาเหลาซาน
แห่งนี้เป็ นแหล่งที่อยูข่ องมวลหมู่เหล่าเทวดา”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เทศกำลเบียร์ นำนำชำติชิงเต่ ำ (Qingdao International Beer Festival) เทศกาล
เบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย เริ่ มแรกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1991 โดยจะถือปฏิบตั ิจดั เทศกาลในสัปดาห์
ที่ 2 ของเดือนสิ งหาคมของแต่ละปี โดยจัดงานฉลองเป็ นระยะเวลา 16 วัน มีเบียร์ หลากหลายกว่า
200 แบรนด์ ทั้งจากผูผ้ ลิ ตในจี น และเบี ย ร์ น าเข้าชื่ อดังอื่ น ๆ ทั้งนี้ มี พิธีเ ปิ ดและพิธีปิดที่ ยิ่งใหญ่
อลังการ (รวมเฉพำะค่ ำเข้ ำ)
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกของท่ ำน
พักที่ KAILAI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
สะพำนจ้ ำนเฉียว-จัตุรัส 54-ศูนย์ เรื อใบโอลิมปิ กชิงเต่ ำ-ร้ านไข่ มุก-ชิงเต่ ำ-กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม สะพำนจ้ ำนเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ ราชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัวสะพาน
ยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล จากนั้นนาท่านชม จัตุรัส 54 สัญลักษณ์ของเมืองชิง
เต่า สร้างขึ้นเพื่อเรี ยกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นใน วันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมภายนอกของ ศูนย์ เรื อใบโอลิมปิ กชิงเต่ ำ ตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกของเมืองชิงเต่า มีเนื้อที่
ประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็ นสถานที่จดั การแข่งขันเรื อใบงานกีฬาโอลิมปิ กแล้ว ยังรวมถึง
หมู่บา้ นนักกีฬา ศูนย์บริ หาร ศูนย์ข่าว เป็ นต้น จากนั้นนาท่านแวะ ร้ ำนไข่ มุก เลือกซื้ อครี มไข่มุก
บารุ งผิว ที่ทาจากไข่มุกน้ าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิ รฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW885(ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....  
**********************
************ ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร ************
☺☺☺☺☺ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ ☺☺☺☺☺
( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 15 ท่ ำนขึน้ ไป *** )

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่ วมกับกำรท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้ มีกำรประชำสั มพันธ์ สินค้ ำพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จักคื อ ร้ านขนมพื้นเมือง, ร้ านไข่ มุก ซึ่ งจำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย
เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ ำนทรำบว่ ำร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำน
แวะชมซึ่ งจะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 45-90 นำที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก
ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดทีต่ ้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีก่ ่ อนทุกครั้ง
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**ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก**

ชิงเต่ ำ ภูเขำเหลำซำน เทศกำลเบียร์ 4 วัน 3 คืน
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ
(ไม่ มีรำคำเด็ก)

วันที่ 06-09 / 08-11 / 20-23 / 22-25 สิ งหำคม 2560

21,999 บำท

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

4,500 บำท

รำคำพิเศษ ไม่ รับจอยแลนด์
หมำยเหตุ :

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ มีรำคำเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ำ ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ำวอำจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะ
น้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต ซึ่ง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
☺ ค่ ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่ องเทีย่ ว รำคำ 800 บำท (ใช้ แค่ สำเนำหนังสื อเดินทำง)
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หมำยเหตุ :
• กรณีที่ไม่ สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ ปท่ องเที่ยวได้ หรื อท่ ำนมีควำมประสงค์ จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสื อ
เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ ำยรูปถ่ ำยหน้ ำตรง รูปสี ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ ำนั้น จำนวน 2 รุป และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ พร้ อมชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิม่ ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิม่ 700
บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,750 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนังสื อ
เดินทางไทยเท่ านั้น)
• ยกเว้ นเส้ นทำงทีบ่ ินลงเทียนสิ น ใช้ สำเนำหนังสื อเดินทำง และรูปถ่ ำย 2 นิว้ จำนวน 2 รูป
• กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทำงที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง)
ต้ องยื่นวีซ่ำเดี่ยวเท่ ำนั้น
☺ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
☺ ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ร ะหว่า งการเดิ น ทาง ท่ า นละไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท (ค่ า รั ก ษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดินทำงเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 120 หยวน (เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่ ำ VAT 7 % หั ก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ย 3 % ในกรณี ที่ ลู ก ค้ ำ ต้ อ งกำรใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ถู ก ต้ อ ง จะต้ อ งบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
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3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริ ษัทจะเรี ยกเก็บ
ค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ ำนเป็ นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมจริง
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมจริง
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมจริง
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์
6.5 ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลทีต่ ้ องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อกรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำ
มัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคื นเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ ำทัวร์ ทั้งหมด
เนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย (กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์ จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุด เจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ ำนั้น ยิม้ ห้ ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ ำและใบหูท้งั สอง
ข้ ำงชัดเจน และห้ ำมสวมเสื้ อสี ขำว เช่ น เสื้ อยืดสี ขำว ชุ ดนักศึกษำ หรื อชุ ดข้ ำรำชกำร ไม่ สวมเครื่ องประดับ สร้ อย
ต่ ำงหู เเว่ นตำเเฟชั่ น เเว่ นสำยตำ รู ปถ่ ำยมีอำยุไม่ เกิน 6 เดื อน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้นจำก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
5.1.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้ อมญำติ
5.2.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
• หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั
จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
• หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้ เฉพำะชำวต่ ำงชำติทที่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรทำงำน
ในประเทศไทยเท่ ำนั้น หำกไม่ ได้ ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
1. กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
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4. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
• นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
• นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ำกลุ่มข้ อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สำธำรณรัฐเช็ก
เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่ วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ ำน
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ผู้เดินทำงกรุ ณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME..................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
...................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้ำน.........................................มือถือ..................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้ำน
ชื่ อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................
ตำแหน่ งงำน.....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………................….....…………………
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร..............................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ......... เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน...............................ปี ...............
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ .......... เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน...............................ปี ...............
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
กรุ ณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพื่อใช้ ในกำรขอยื่นวีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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