
 

 

 

 

 

 

 

   Special  SHANDONG

ชงิเตา่
(ตํานาน

หลงโขว่

SHANDONG (XW-D5)

ชงิเตา่-เยยีนไถ-เผงิไหล 
ตํานาน 8 เซยีนขา้มสมทุร

หลงโขว่5 วนั 4 คนื(ไมล่งรา้นช๊

 

D5)   

 
เซยีนขา้มสมทุร) 

ไมล่งรา้นชอ๊ป) 



 

 

 

 

 

 

 

ซานตง มณฑลสําคัญทางภาคเหนอื
156,700 ตารางกโิลเมตร พนืท ี1 ใน 
ของมณฑล มอีตุสาหกรรมทองคําและกํามะถันเป็นอันดับ 
เป็นทตีังของมหาอํานาจกก๊ฉีและกก๊หลู ่ เป็นถนิกําเนดิของคนดังระดับโลก เชน่ 
ทมีชีอืเสยีง “ซนุจอื” (孙子兵法) เจา้ตํารับพชิยัสงคราม 
สนั เป็นตน้ 

วนัเดนิทาง 

8-12 ธ.ค. 60 

20-24 ธ.ค. 60 

29ธ.ค.– 2 ม.ค. 61 

**ไมม่รีาคาเด็ก   

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก ดอนเมอืง-ชงิเตา่-เยยีนไถ    

12.30 น. เชค็อนิพรอ้มกนัททีา่อากาศยานดอนเมอืง
  เคารเ์ตอร ์7 ทางเขา้ประต ู

ราคารวมคา่วซีา่จนี(กรุ๊ป 800)+ภาษีสนามบนิไทย

(เงอืนไขตามกรมธรรม)์   

หมายเหต ุ

1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 

3. คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์

4. อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ

ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ 

มณฑลสําคัญทางภาคเหนอืดา้นตะวนัออกของจนี และอยูร่มิทะเลโป๋วไหแ่ละหวงไห ่มเีนอืท ี
ใน 3 เป็นภเูขา มปีระชากรประมาณ 87 ลา้นคน ม ี

ของมณฑล มอีตุสาหกรรมทองคําและกํามะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยชนุชวิ
เป็นทตีังของมหาอํานาจกก๊ฉีและกก๊หลู ่ เป็นถนิกําเนดิของคนดังระดับโลก เชน่ “ขงจอื

เจา้ตํารับพชิยัสงคราม “ซนุหวู”่ (孙武) และ “ผูซ่ง่หลงิ

ราคา พกัเดยีวเพมิ 

สอบถาม  

  

  

ไมม่รีาคาเด็ก   **ไมแ่จกกระเป๋า**ไมล่งรา้นชอ้ปปิง**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยยีนไถ     

ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก TERMINAL 
ทางเขา้ประต ู6 สายการบนินกสกูด๊ โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

ภาษีสนามบนิไทย+จนี+รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท

รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

าบรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 40 หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 

คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์40 หยวน 

อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ

เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ที

ของจนี และอยูร่มิทะเลโป๋วไหแ่ละหวงไห ่มเีนอืท ี
ลา้นคน ม ี“จหีนาน” เป็นเมอืงเอก

ของประเทศ ในสมัยชนุชวิ(春秋) “ซานตง” 
ขงจอื”(孔子) มหาปราชญ์

ผูซ่ง่หลงิ” นักประพันธเ์รอืง

 วซีา่ 

รวมแลว้ 

รวมแลว้ 

รวมแลว้ 

** 

TERMINAL 1 ชนั 2 บรเิวณแถว
สายการบนินกสกูด๊ โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

ลา้นบาท 

หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 40 หยวน 

อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ

กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 



15.25 น. เดนิทางสูเ่มอืงชงิเตา่ โดยเทยีวบนิท ีXW 086 (บรกิารอาหารชดุบนเครอืง COMBO SET) 

21.25 น. เดนิทางถงึเมอืงชงิเตา่ ทมีสีมญาไขม่กุแหง่ทะเลเหลอืง ชงิเตา่ ตังอยูท่างดา้นทศิตะวันออกเฉียงใต ้
  ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมอืงทใีหญร่องลงมาจากซหีนาน มคีวามสําคัญคอื เป็น
  เมอืงทา่ยทุธศาสตร ์มรีายไดเ้ศรษฐกจิของประชากร เป็นอนัดับ 1 ของมณฑล ผา่นพธิกีารตรวจคน 
  เขา้เมอืงแลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่ยยีนไถ(3 ชวัโมง)  

  ทพีัก BEST WESTERN PREMIER HOTEL YANTAI หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  
  Zhifu Tuen Mun Road and Jianshe Road intersection264000, Yantai, China  
  TEL: 86-535 6861555 

 

วนัทสีอง เยยีนไถ-พพิธิภณัฑน์าฬกิา-พพิธิภณัฑไ์วน/์ชมิไวนจ์างหยู-เผงิไหล-เผงิไหลเกอ๋ 
  ซานเซยีนซาน (ตาํหนกัเขา 3 เซยีน) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรมอ 

  นําชมเมอืงเยยีนไถ เยยีนไถแปลวา่เนนิควัน  มชีอืเกา่วา่ “จอืฟ”ู  ในศตวรรษท ี18 และ 19 ดว้ย 

  ความไมม่นัคงของราชวงศช์งิ กองทัพทหารเรอืชาวตะวนัตกตา่งเขา้มาหาผลประโยชนใ์นเยยีนไถ  
  เรมิจากหลังสงครามฝิน ในปี ค.ศ.1862 จนีไดถ้กูอังกฤษบงัคับใหเ้ปิดเมอืงทา่ตามสนธสิญัญา   
  Treaty Ports  จากนันในปี ค.ศ. 1894 ญปีุ่ นไดย้ดึครองคราบสมทุรเกาหลแีละไดนํ้ากองทัพเรอืเขา้ตี
  ทางดา้นเมอืงทา่ เวยไห ่ทางรัฐบาลชงิไดย้อมแพแ้ละยนิยอมเซ็นสนธสิญัญาหมา่กวน ทังเยอรมนั 
  ทมีาคา้ขายก็เขา้มาขยายอทิธพิลในเยยีนไถ หลังสงครามโลกครงัท ี1 อเมรกิานําเรอืรบแลน่เขา้มาใน
  อา่วโป๋วไห ่ญปีุ่ นและโซเวยีต(รัสเซยี) ก็นําเรอืมาทอดสมอในบรเิวณนเีชน่กนั ในอดตีเยยีนไถจงึม ี
  สโมสรชาวเรอื ทมีเีหลา่ทหารเรอื กลาส ีลกูเรอืตา่งชาตเิขา้มาหาความสขุสําราญ ดมืเหลา้เคลา้นาร ี
  แตปั่จจบุนัไดพ้ัฒนาจนกลายเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 3 และรายไดเ้ศรษฐกจิของประชากรเป็นอบัดับ 2  
  ของมณฑล สนิคา้ทขีนึชอื ไดแ้ก ่เหมอืงแรท่องคํา เนอืงจากมเีหมอืงแรท่องคําและไดม้กีารสง่ออก 
  จนครองตลาดจนีไดถ้งึ 30 %  สนิคา้ดา้นเกษตร ไดแ้ก ่แอปเปิล, ลูกแพร,์ ถวัลสิง, เชอรร์,ี ลูกหนาม 
  ดา้นอาหาร ไดแ้ก ่เป๋าฮอื, ปิงทะเล, กุง้, วุน้เสน้, นําทา่นสูถ่นิไฮโซเยยีนไถซาน ผา่นชมบา้นและ 
  คฤหาสนส์ไตลย์โุรปทปีลกูสรา้งอยา่งสวยงาม  

    เยยีนไถเป็นแหลง่กําเนดิของนาฬกิาททีันสมยัของประเทศจนี นําทา่นชม “พพิธิภณัฑน์าฬกิา”  

  พพิธิภณัฑแ์หง่น ีไดร้ับการจัดตงัขนึรว่มกนั โดยสมาคม Horology ประเทศจนี สมาคมนาฬกิา  
  อปุกรณ์จับเวลา บรษัิทนาฬกิา Beijixing และ บรษัิทนาฬกิา อนืๆ จนีเป็นประเทศแรกในโลกทมีกีาร 
  คดิคน้และใชก้ารจับเวลาและยงัเป็นผูผ้ลตินาฬกิารายใหญอ่กีดว้ย ภายในพพิธิภณัฑจ์ะมกีารจัดแสดง
  ผูจ้ับเวลาแบบโบราณ, ชดุนาฬกิาสมยัโบราณ และนาฬกิาทมีคีา่ตา่งๆ 

    เขา้ชมพพิธิภณัฑโ์รงงานผลติไวนจ์างยู ่CHANGYU เป็นโรงงาน ผลติไวนข์นาดใหญอ่นัดับ 4 

  ของโลก และครองตลาดจนีถงึ 30 % นอกจากนยีงัมสีวนองุน่เป็นของตนเอง ปัจจบุนั ไวน ์  
  CHANGYU มโีรงงานตังอยูห่ลายมณฑล และมสีวนองุน่อยูป่ระมาณ 4-5 แหง่  ชมโรงงานผลติไวน ์ 
  ชมหอ้งหมกั โรงบม่ไวน ์เชญิชมิ WINE TESTING ไวน ์2 ชนดิ และเลอืกซอืไวนม์ชีอืของจนี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

บา่ย   เดนิทางสูเ่ผงิหลาย (蓬莱) Penglai ตังอยูใ่นใจกลางเมอืงเยยีนไถ วา่กนัวา่จักรพรรดจินิซฮีอ่งเต ้
  และฮนัหวตูมีาเสาะแสวงหายาอายวุัฒนะนํามาซงึความเป็นอมตะ ณ เมอืงน ีทังยงัเป็นเมอืงทมีเีรอืง 
  เลา่เกยีวกบัภาพลวงตากลางทะเล ซงึเกดิขนึเป็นประจําในชว่งเดอืนพฤษภาคมและมถินุายน  

  นําทา่นชมเผงิหลายเกอ๋ วัดลัทธเิตา๋ สรา้งราว 1,500 ปีกอ่น (ค.ศ. 1061) ในสมยัราชวงศซ์อ้ง  

  ภายในเผงิหลายเกอ๋มวีหิารอยูห่ลายแหง่ เชน่ วหิารเจา้แมทั่บทมิ  วหิารแปดเซยีน วหิารพระพทุธเจา้ 
  รวมถงึป้อมปราการทสีรา้งไวป้้องกนัขา้ศกึรกุรานทางทะเล  



  นําทา่นไปชมสถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหม ่ตําหนักซานเซยีนซาน หรอื ตําหนักภเูขาสามเซยีน ท ี

  สวยงามของ Penglai เมอืงในมณฑลซานตง เป็นจดุทอ่งเทยีวระดับ 5 A ของจนี ชม ภมูทิศัน ์จดุชม
  ววิ สถาปัตยกรรมคลาสสกิแบบจนี และตําหนักตา่งๆทมีชีอืเสยีงของเยยีนไถมารวมไวด้ว้ยกนั ดว้ยเงนิ
  ลงทนุกวา่ 3,000 ลา้นหยวน มทีงัตําหนักของตํานานเทพเจา้โป๊ยเซยีน ( 8 เซยีน ) ขา้มทะเล ตรง 
  กลางจะเป็นทะเลสาบ มพีพิธิภณัฑศ์ลิปะทเีก็บรวบรวมของโบราณหายากยงิ พพิธิภณัฑห์นิฟอสซลิ  
  ทซีอืมาจากพมา่ 10 % จาก 30 % ทมีกีารขดุขาย พพิธิภณัฑต์น้ไมก้ลายเป็นหนิ และตน้ไมก้ลาย 
  เป็นหยก หอพระหยกขาว หอกวนอมิ 11 พักตร ์ดา้นใน นอกจากจะเป็นสถานททีอ่งเทยีวแลว้ 
  ยงัมโีรงแรมทพีักพรอ้มรถแบตเตอรอีกีดว้ย 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
  พักทSีAN XIAN SHAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ADD:Shandong Sheng, Yantai Shi, Penglai Shi,  
  Haishi W Rd, Phone: +86 535 572 1616 

 

วนัทสีาม เผงิไหล-หลงโขว่-เกาะจาง-วดัหนานซาน-ชงิเตา่ 

07.00 น. ประทานอาหารเชา้ทโีรงแรมรับนําทา่นเดนิทางกลับชงิเตา่(3 ชวัโมง) 

  นําทา่นลงเรอืไปเกาะจางประมาณ 40 นาทรีะหวา่งนังเรอืทา่นสามารถใหอ้าหารนกนางนวล 

  ถอืไดว้า่เกาะนปีราศจากมลพษิธรรมชาตทิสีมบรณ์ูตดิอนัดับ 1 ใน 10 ของประเทศจนี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ 

  เดนิทางไปยงัเมอืงหลงโขว ่Longkou ทา่เรอืนําลกึระหวา่งประเทศบนชายฝัง หลงโขว่  ถงึเขต 

  เขาหนานซานนําชมชมพระใหญห่นานซาน(รวมรถแบตเตอร)ี ซงึเป็นรปูหลอ่พระโพธสิตัวท์องเหลอืง
  ปางประทานพรทมีขีนาดใหญท่สีดุในโลก สงูจากฐาน 136.6 เมตร หนัก 330 ตัน นําทา่นขนึบนัได  
  360 ขนั เขา้ชมภายใตฐ้านขององคพ์ระ ซงึเป็นหอ้งโถงประดษิฐานพระพทุธรปูขนาดยอ่มเล็กจํานวน 
  9,999 องค ์ซงึถา้นับรวมองคพ์ระใหญด่า้นนอกจะรวมเป็น 10,000 องค ์
  พักทYีUE LIANG WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่东海工业园, Longkou Shi, Yantai Shi,   
  Shandong Sheng, ChinaPhone: +86 535 873 7999 

    

 

วนัทสี ี  หลงโขว่-ชงิเตา่-
ปาตา้กวน- ไทต่งไนสพ์ลาซา่ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ที
โรงแรมนําท่านเดนิทางกลับชงิเตา่(3 ชวัโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําทา่นชมปาตา้กวนถนนแปดสายอยูใ่นเขตหยุเฉวยีนจดุชมววิทสีามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม 

  สไตลย์โุรปไดอ้ยา่งหลากหลายเนอืงจากเคยเป็นทอียูอ่าศัยของชาวเยอรมนัมากอ่นเมอืครงัทชีงิเตา่ 



  ถกูยดึเป็นอาณานคิมนอกจากชาวเยอรมนัทเีขา้มาอยูอ่าศัยแลว้ยงัมชีาวรัสเซยีองักฤษฝรงัเศส 
  และชาวเดนมารก์จงึทําใหพ้นืทสีว่นมากเต็มไปดว้ยอาคารสงิกอ่สรา้งตามแบบฉบบัยโุรปสําหรับ 
  ทมีาของชอืถนนแปดสายนันมาจากบรเิวณนมีถีนนแปดสายตดัผา่นกนัปาตา้กวนยงัเป็นสถานทสีดุ 
  แสนโรแมนตกิทคีูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถา่ยภาพแต่งงาน 

18.00 น. รับประทารอาหารเย็นทภีตัตาคาร 
  อสิระทยีา่นถนนไทต่ง No.1 shopping destination ของเมอืงชงิเตา่ถนนกวา้งทเีต็มไปดว้ยรา้นรวง 
  ตา่งๆมากมายนครเซยีงไฮ.้..มหีนานจงิลูน่ครปักกงิ...มหีวังฝจูงิเมอืงชงิเตา่...ก็มถีนนไทต่งนะคะ 

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

 

วนัทหีา้ ชงิเตา่-สะพานจา้นเฉยีว-เสยีวหยซูาน-จตัรุสั54-โรงงานเบยีรช์งิเตา่- 
  ดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  ชมเมอืงชงิเตา่ “เกาะเขยีว” มปีระชากรในสว่นเมอืงประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงสําคญัในการ 

  ผลติเบยีร ์“ชงิเต่า” เคยตกเป็นเขตเชา่ของเยอรมน ี(ค.ศ. 1989-1914) เยอรมนัไดว้างผังเมอืงและ 
  สงิกอ่สรา้งตา่งๆไวอ้ยา่งเหมาะสม มบีรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ตกึรามบา้นชอ่งแบบสไตลย์โุรปกวา่ 
  90%  

  ชมสะพานจา้นเฉียว ซงึสรา้งในสมยัจักรพรรด ิกวงส ูราชวงศช์งิ ราวปี ค.ศ.1819 ตวัสะพานยาว  

  440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยนืลงไปในทะเล ในสมยัโบราณเคยใชเ้ป็นทขีนสง่สนิคา้ทางทะเล สว่น 
  ปลายนันเป็นทตีังของศาลา ฮุย่หลัน ทอีอกแบบเป็นรปูเกง๋จนีทรงแปดเหลยีม ซงึถอืเป็นจดุชมววิและ
  สญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของเมอืงชงิเต่า 

  นําชมสวนบนเนนิ “เขาปลาเล็ก” ทมีบีา้นตุ๊กตาจําลองในยคุเยอรมนัเขา้ครอง บนยอดขามศีาลา 

  แปดเหลยีม สามารถชมววิเมอืงชงิเตา่ 

  ชมสถานทตีา่งๆในตัวเมอืง เชน่ “จัตุรัสอูซ่อื” (จัตรัุส 54) สญัลักษณ์เมอืงชงิเตา่ สรา้งขนึเพอื 

  เรยีกรอ้งเมอืงชงิเตา่คนืจากญปีุ่ นในวันท ี4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919   

   ชมหาดชงิเตา่ทเีคยใชเ้ป็นสนามแขง่เรอืใบโอลมิปิค   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  เยยีมชม โรงงานเบยีรช์งิเตา่ เบยีรย์หีอ้เกา่แกข่องจนีทมีอีายกุวา่ 100 ปี เป็นของพอ่คา้ชาวเมอืง 

  เบยีรร์ว่มกบัพอ่คา้องักฤษ กอ่ตังบรษัิทเบยีรเ์ยอรมนันสิเชส (GERMANISCHES) แหง่เมอืงชงิเตา่ 
  จํากดั ดว้ยเงนิทนุ 400,000 มารค์ เมอื 15 สงิหาคม ค.ศ. 1903 ใชเ้ทคโนโลยกีารหมกับม่และ 
  วัตถดุบิจากประเทศเยอรมนั ในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นเบยีรแ์ห ่ งชาตยิหีอ้เดยีวของจนี  
  และเป็นตน้แบบของอตุสาหกรรมน ีในปี ค.ศ.1993 ไดเ้ปลยีนชอืเป็น บรษัิทเบยีรช์งิเตา่จํากดั และ 
  เขา้สูต่ลาดทนุเป็นครังแรก เมอืจนีเขา้รว่มเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก เบยีรช์งิเตา่ก็ไดใ้ช ้
  โอกาสนเีป็นพันธมติร กับ อนัเฮาเซอรบ์ชุ ผูผ้ลติเบยีรบ์ดัไวเซอร ์จากสหรัฐฯ ใหท้า่นชมกรรมวธิกีาร 
  หมกั โรงบม่ สายพานการผลติ พรอ้มชมิเบยีรร์สชาตดิทีสีดุของจนี 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 
  นําทา่นสง่สนามบนิชงิเตา่ 

22.35 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีXW885 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืงบนิ) 

02.25 น. (เชา้มดืวันรุง่ขนึ) ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพฯ 



 

 

 

 

 

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตวักรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / 
คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่วซีา่จนี(กรุ๊ป 800.-) / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 
ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุภาษีตวั (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนีCN TAX) 

อตัรานไีมร่วม1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆเชน่คา่โทรศัพทค์า่อาหารคา่เครอืงดมืนอกรายการเป็นตน้ 2. คา่ทําเอกสาร
ของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นําหนักทเีกนิพกิดั 3. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 
40 หยวน / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 40 หยวน / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์40 หยวน 

หมายเหตบุรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการไม่
สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บั
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และภาษีหักณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงัมดัจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หกัคา่ใชจ้า่ยสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอื
กรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได/้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน - เก็บ
คา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทงัหมด 100 % 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนงัสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใช ้
ไมไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหตกุารยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนีซงึกฎเกณฑก์ารยนืคา่ธรรมเนยีม
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนัและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบลว่งหนา้
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบ 
 -ตอ่ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจล
เปลยีนแปลงเทยีวบนิหรอืกําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอื
ทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 
 -ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

ทา่นทถีอืบตัรAPEX 
- ทา่นทถีอืบตัรAPEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเองถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่กบัองคก์รฯทอีอกบตัรนี



ใหก้บัทา่นเพราะวา่บรษัิททวัรฯ์ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี
- ทา่นทถีอืบตัรAPEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหายเพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่นCHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืงหากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจรงิ
3. หากบตัรสญูหายทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่หรอืกลับกบัคณะทวัรแ์ละอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 
1-2 อาทติย ์
4. หากบตัรสญูหายทา่นจะตอ้งจ่ายเงนิคา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหมแ่ละจา่ยคา่ทพีกัคา่อาหารคา่ยานพาหนะฯลฯใน
ขณะททีา่นอยูต่อ่เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหมห่รอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯมนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯทกุแผนกเชน่หัวหนา้ทัวรพ์นักงานเก็บเอกสารพนักงานขายฯลฯไม่
รับไมร่ับฝากไมถ่อืแทนหรอืไมเ่ก็บรกัษาแทนดังนันหากทา่นฝากบตัรAPEX และ/หรอืสง่บตัรAPEX ตดิมากับเอกสาร
ใดๆและมกีารสญูหายเกดิขนึทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ 

สรุปแผนความคุม้ครองประกนัภยัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพ

กลับประเทศ (เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident 
Evacuation and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอันเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณีทเีสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ
,อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา,การฆา่ตัวตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ยทกุกรณีตอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาลรับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหตใุนระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัแตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ณุสมชายประทมุสวุรรณทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไวเ้ชน่ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึฯลฯทา่นสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ทคีณุสมชายประทมุสวุรรณตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสโ์ทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 



 


