
  

 

 

 

 

 

 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง วันที่ 12 - 17 เมษายน 2562  

วันแรก           (1)       กรุงเทพฯ ดอนเมือง – เมืองชิงเต่า 

13.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก  TERMINAL1 ชัน้ 2 แถว สายการ
บินนกสกู๊ด(XW) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและ
เอกสารให้กบัทา่น  

15.25 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองชิงเต่า โดยเที่ยวบินที่ XW886 
21.25 น. ถึงนําทา่นเดินทางสู ่ เมืองชิงเต่า (Qingdao) เป็น

เมืองหนึง่ท่ีได้รับการยกยอ่งวา่มีอ่าวท่ีสวยงาม
ท่ีสดุในโลก โดยเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีชายหาด
สวยงาม ท่ีน่ียงัได้รับฉายาวา่ "สวิตเซอร์แลนด์ของ
จีน" อีกทัง้ยงัเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุรป
ท่ีงดงามมากมาย หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้นําทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 

 พกั青岛鑫江温德姆酒店 Wyndham Qingdao ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 



  

 

วันที่สอง            (2)    ชิงเต่า – เมืองเหวยฝาง – หยางเจียปู้  - จัตุรัสเล่นว่าว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 เดินทางสู ่เมืองเหวยฝาง潍坊 Weifang (ใช้  เวลา
ประมาณ 2 ชม.30 นาที ) เมืองเหวยฝ่ังตัง้อยูร่ะหวา่ง
เมืองชิงเตา่ และเมืองจ่ีหนาน ถือเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสยีง
จากเทศกาลแสดงวา่วนานาชาติท่ีจดัขึน้ในช่วง 5 วนั
แรกของเดือนเมษายนของทกุปี และยงัเป็นหนึง่ใน
แหลง่ผลติสินค้าจําพวกสตัว์ปีกประเภทเลีย้งไว้เพื่อ
กินไข ่ และเนือ้ท่ีสาํคญัของจีนอีกด้วย  เหวยฝางเป็น
เมืองท่ีขึน้ช่ือเร่ืองการประดิษฐ์ “เฟิงเจงิ” หรือ “ว่าว” รูปทรงตา่ง ๆ อนัสวยงาม    

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชม หยางเจียปู้  (หมู่บ้านศลิปะตระกลู

หยาง) เร่ิมแรกในสมยัราชวงศ์  ซง่ (ค.ศ. 960-
1279) ประมาณพนัปีมาแล้ว ในสมยันัน้ถ้ามีการ
เฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆ ทางสาํนกัพระราชวงัก็
จะมีการให้ตระเตรียมสิง่ประดิษฐ์ท่ีเป็นศิลปะซึง่
ทํามาจากมือ ไมว่า่จะเป็นรูปตดักระดาษแปะหรือ
รูปวาด รวมถึงการท าว่าว ซึง่หมู่บ้านศิลปะหยาง
เจียปู้  มกัถกูทางวงัหลวงเรียกใช้เป็  นประจํา
สบืเน่ืองตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนัโดยศิลปะตระกลูหยางจะมีลกัษณะเดน่ทางวฒันธรรมพืน้บ้าน มีการ
ใช้สสีนัท่ีฉดูฉาด เช่น เขียวจดั แดงจดั การออกแบบท่ีสวยงามตลอดจนความละเอียดอ่อน ปัจจุบนัได้
มีพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัเก็บงานศิลปะตา่งๆตัง้แตส่มยัโบราณจนถึงปัจจุบนัเอาไว้ด้วย  นําทา่นชมการเล่น
ว่าวที่จัตุรัสได้เวลาอนัสมควร 

      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองเหวยฝาง  潍坊华美达广场酒店 - Ramada Plaza Weifang ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

  

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi6t6a4-LHaAhUDHisKHfM1A3kYABALGgJzZg&ohost=www.google.co.th&cid=CAASEuRoKkhyC81c7x18x04LgLZCVQ&sig=AOD64_29ZlLe3ParuiQeqF3NjJMmrl-gLw&q=&ved=2ahUKEwirjaG4-LHaAhUBRo8KHb1lBQQQ0Qx6BAgAEEU&adurl=


  

วันที่สาม      (3)   เมืองเหวยฝาง – เผิงไหล – เผิงไหลเก๋อ  – วิหารแปดเซียน -  เมืองเยียนไถ - ภเูขาเยียนไถ   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่ เผิงไหล ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีได้รับ
สมญานามวา่ "ดินแดนแหง่สวรรค์บนดิน" ตาม
ตํานานเลา่กนัวา่ "เผิงไหล" เคยเป็นท่ีอยูข่องแปด
เซียนข้ามทะเล  นําทา่นชมเผิงไหลเก๋อ  วดัลทัธิเตา๋ 
สร้างราว 1,500 ปี (ค.ศ. 1061) ในสมยัราชวงศ์ซ้อง 
ภายในเผิงไหลเก๋อมีวิหารอยูห่ลายแหง่ เช่น วิหาร

เจ้าแม่ทับทิม วหิารแปดเซียน วิหารพระพทุธเจ้า 
รวมถึงป้อมปราการท่ีสร้างไว้ป้องกนัข้าศกึรุกรานทางทะเล  เราจะพาไปชมภาพท่ีมาของตํานาน “แปด
เซียนข้ามสมทุร ซึง่อยูภ่ายในหอแปดเซียน สร้างขึน้ในสมยัเป่ยซง่ ตอ่มาในสมยัราชวงศ์หมิง และ
ราชวงศ์ชิงได้ขยายบูรณะใหม่ ลกัษณะเป็นแปดเหลีย่ม ภายในนอกจากแปดเซียนแล้วยงัมีเทพเจ้า
อ่ืนๆให้ทา่นได้สกัการะ พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ท่อง เมืองน า้-สุ่ยเฉิง 水城  ภายในเขตหอเผิง

ไหล ที่สร้างมาตัง้แต่สมยัต้นราชวงศ์หมิง  ชม หอนิทรรศการเรือโบราณ 古船馆 
 
 
 
 
 

 

     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองเยียนไถ ซึง่
ตัง้อยูด้่านตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลมซานตงท่ีติดกบั
ทะเลหวงไห ่ มีพืน้ท่ีติดทะเลยาวถึง 909 ก.ม. ในอดีตเคย
เป็นแหลง่ประมงท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีทศันียภาพ สวยงาม และ
เป็นเมืองทา่ท่ีอุดมสมบูรณ์ ปัจจบุนัมีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี
เปิดให้คนตา่งชาติจากทัว่ทกุสารทิศเข้ามาลงทนุทํากิจการ
ค้า อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ โรงงานท่ีมีช่ือเสยีงหลายแหง่ เช่น โรงงานผลติรองเท้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 
โรงงานผลิตบร่ันดีหรือเหล้าองุน่ท่ีคว้ารางวลัชนะเลศิมาแล้ว ฯลฯ  

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองเยียนไถ   烟台万达文华酒店     Wanda Vista Yantai  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_uKVxdHYAhVGqo8KHdqoD5YQFghQMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fbest-western-hotel-yantai%2Fhotel%2Fyantai-cn.html&usg=AOvVaw2hUkcuF1Vw-g7jQLNX_ZqP
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_uKVxdHYAhVGqo8KHdqoD5YQFghQMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fbest-western-hotel-yantai%2Fhotel%2Fyantai-cn.html&usg=AOvVaw2hUkcuF1Vw-g7jQLNX_ZqP


  

วันที่ส่ี          (4)   เมืองเยียนไถ – เมืองเวยไห่ – เกาะหลิวกงเต่า   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเวยไห่  ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง ) ซึง่ตัง้อยูท่างด้านตะวนัออกของ
แหลมซานตง เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัทางเหนือใน
สมยัของฉินซีฮ่องเต้ และเม่ือปี ค.ศ.1398 ในสมยั
ราชวงศ์หมิง ยงัเคยเป็นท่ีตัง้ของคา่ยทหารเรือ ชม สวน
ธรรมชาติเวยไห ่ ให้ทา่นชมวิวชายทะเลและถ่ายรูปกบั
รูปปัน้ตา่งๆและถือเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสดุแหง่หนึง่ก็วา่ได้  

นําทา่นมุ่งสู ่ เกาะหลิวกงเต่า ทา่นจะได้ชมโบราณวตัถแุละยทุโธปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัยทุธนาวีครัง้สาํคญั
ระหวา่งจีนกบัญ่ีปุ่ น   

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 เยี่ยมชม กองบัญชาการทหารเรือเป่ยหยาง 北洋水
师兵器馆 ทางทิศตะวนัออกของแหลมเวยไห ่ บน เกาะ
หลิวกงเต่า 刘 公 岛  Liugong Island สมรภมิู
ยทุธศาสตร์ของกองทพัเรือจีน ในปีค.ศ.๑๘๙๔ รัชกาล
จกัรพรรดิกวางชวี่ (ท่ีมีพระนางซูสไีทเฮาวา่ราชการอยู่
หลงัม่าน) แหง่ราชวงศ์ชิง ท่ี  เรียกวา่ “สงครามปีเจี่ยอู่”  
甲午战争  ท่ีจีนทําสงครามเรือพา่ยแพ้ตอ่กองทพัญ่ีปุ่ น
ในทะเลเหนือ แสดงถึงความพา่ยแพ้ท่ีนา่อปัยศอดสสูดุ
ในยคุนัน้   
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางกลบัเมืองเยียนไถ 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองเยียนไถ   烟台万达文华酒店     Wanda Vista Yantai  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า          (5)   เมืองเยียนไถ – เมืองชิงเต่า - สะพานจ้านเฉียว –  โรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่า                        

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู่ เมืองชิงเต่า  ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2ชัง่โมง 40นาที ) 

  เมืองชิงเต่า “เกาะเขียว” เมืองท่ีมีชายฝ่ังทะเลด้าน
ตะวนัออก และด้านใต้ขนาบไปกบัทะเลเหลอืง ชิงเตา่มี
เนือ้ท่ี 10,654 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในสว่นเมือง
ประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองสาํคญัในการผลติเบียร์ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_uKVxdHYAhVGqo8KHdqoD5YQFghQMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fbest-western-hotel-yantai%2Fhotel%2Fyantai-cn.html&usg=AOvVaw2hUkcuF1Vw-g7jQLNX_ZqP
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_uKVxdHYAhVGqo8KHdqoD5YQFghQMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fbest-western-hotel-yantai%2Fhotel%2Fyantai-cn.html&usg=AOvVaw2hUkcuF1Vw-g7jQLNX_ZqP


  

“ชิงเตา่” ท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุในประเทศจีนและสง่ขายออกนอกประเทศด้วย ชิงเตา่เคยเป็นเขตเช่าของ
เยอรมนัในปี ค.ศ. 1989-1914 เยอรมนัได้วางผงัเมืองและสิง่ก่อสร้างตา่งๆไว้อยา่งเหมาะสมงดงามดู
เป็นเมืองฝร่ังสไตล์บาวาเรียน 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําเท่ียว สะพานจ้านเฉียว ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
ชิงเตา่ สร้างขึน้ใน ค.ศ.1891 สมยัราชวงศ์ชิง มีความ  
ยาว 440 เมตร กว้าง 10 เมตร สว่นปลายสดุของสะพาน
ท่ียื่นไปยงักลางนํา้จะมีศาลาทรงแปดเหลีย่มสงู 2 ชัน้ ซึง่

เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีติดบนขวดเบียร์ชิงเตา่ นําทา่น
ชม โรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่า เป็นแหลง่ผลิตเบียร์ท่ีมี
ช่ือเสยีงท่ี  สดุของจีน ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใสข่วด และ
กระป๋อง เพื่อจําหนา่ยสูต่ลาดโลก (เสาร์-อาทิตย์หยดุทํา
การ) อีกทัง้ยงัให้ทา่นได้ลิม้รสชิมเบียร์ชิงเตา่ท่ีมีช่ือเสยีง 
ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกั เมืองชิงเตา่ 青岛富力艾美酒店 - Le Meridien Qingdao   ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 
 

วันที่หก   (6)    เขาเหลาซาน – สะพานจ้านเฉียว – เส่ียวอี๋ซาน – ปาต้ากวน  – จัตุรัสอู่ซื่อชิงเต่า – กรุงเทพฯ     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นสู ่ เขาเหลาซาน ภเูขาท่ีมีช่ือเสยีงของซานตง อยู่
หา่งจากเมืองชิงเตา่ 30 กิโลเมตร กินเนือ้ท่ี 300 กวา่ตาราง
กิโลเมตร ยอดเขาของเหลาซานมีความสงูจาก
ระดบันํา้ทะเลท่ี 1,133 เมตร เป็นภเูขาท่ีอยูติ่ดกับทะเล มีแร่
นํา้พท่ีุใช้ทําเบียร์ช่ือดงัยี่ห้อชิงเตา่ท่ีสง่ขายทัว่โลก ในสมยั
โบราณได้มีการบนัทกึถึงทิวทศัน์ของภเูขาเหลาซานไว้ถึง 12 
วิว เช่น เขากบเขียว (ชิงวาฉือ) , แม่นํา้แปดสาย (ปาต้า
เหอ) , นํา้ตกแอ่งมงักร (หลงถนัปู้ ) ฯลฯ อีกทัง้ยงัเป็นเขาท่ีมี
วดัอนัเป็นแหลง่พํานกัของนกัพรตในศาสนาลทัธิเตา๋ท่ี
เก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุ ตัง้อยูห่ลายวดัด้วยกัน เช่น ตํา
หนกัไทชิ่งกง ดัง่มีคําโบราณกลา่วไว้วา่ " เขาเหลาซานแหง่นี ้
เป็นแหลง่ท่ีอยูข่องมวลหมู่เหลา่เทวดา " 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297458-d1572024-Reviews-Le_Meridien_Qingdao-Qingdao_Shandong.html


  

แล้วนําทา่นชมเส่ียวอี๋ซาน จุดชมววิท่ีทา่นสามารถ
เห็นทิวทศัน์ของเมืองชิงเตา่ในทกุๆมมุมองสวยงามแปลก
ตา ชมบ้านเรือนสไตล์เยอรมนัเสมือนหนึง่วา่ทา่นอยูใ่น
ประเทศเยอรมนัเลยทีเดียว 

จากนัน้นําทา่นสู ่ ปาต้ากวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุด
ชมวิวอีกแหง่หนึง่ท่ีสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์
ยโุรป  ได้อยา่งหลากหลาย สาํหรับท่ีมาของช่ือถนนแปด
สายนัน้ มาจากบริเวณนีมี้ถนนแปดสายตดัผา่นกนั อีกทัง้
ดอกไม้ท่ีเบง่บานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตลอด 4 
ฤดกูาล และนอกจากนีป้าต้ากวนยงัเป็นสถานท่ีสดุแสนโร
แมนติก ท่ีคูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถ่ายภาพแตง่งาน  
นําทา่นชมสญัลกัษณ์เมืองชิงเตา่ “จัตุรัสอู่ซื่อ” (จตัรัุสห้า
สี ่ สร้างขึน้เพื่อเรียกร้องเมืองชิงเตา่คืนจากญ่ีปุ่ นในวนัท่ี 4 
พ.ค. ค.ศ. 1919)    
นําทา่นชมดอกซากุระที่ สวนสาธารณะจงซาน  ท่ีมี
ประวติักวา่ 90 ปี เป็นแหลง่ท่ีมีทศันียภาพสวยงาม 1 ใน 
10 ของเมืองนี ้ โดยมี ซากรุะประมาณ  20,000 ต้นท่ี
นําเข้าจากญ่ีปุ่ น ภายในสวนสาธารณะแหง่นีมี้ถนน  สาย
หนึง่ท่ีมีระยะทางยาวเกือบ 1 กิโลเมตร สองข้างทางได้
ปลกูซากรุะ ช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของ
ทกุปี  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.35 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XW885 
02.25 น.   ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

    ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
  



  

อัตราค่าบริการ   วันที่ 12 – 17 เมษายน 2562 
      

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่                36,880 บาท     6,800 บาท 

 
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั      ค่านํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ป (มีวีซ่าแล้ว หกัคืนท่านละ 1000 บาท)  

 บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ                                 

                     ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 
อัตรานีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

   ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น   
   ค่านํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.    หนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิว้ ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3.     กรณีเป็นเดก็เดนิทาง   ต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่ และสมุดเงนิฝากของพ่อแม่  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบัตรประชาชน ของพ่อแม่  +  ส าเนาหน้าพาสปอร์ตพ่อแม่ 
5.    ใบเกิดเดก็  หรือ  สูตบัิตร (อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

  อตัราค่าวซ่ีาด่วน เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ 

     ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 


