
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovely Shandong
ไมย่อ้นทาง เขา้จหีนาน
ออกชงิเตา่

Lovely Shandong   
ไมย่อ้นทาง เขา้จหีนาน
ออกชงิเตา่ 6 วนั 4 คนื

     
ไมย่อ้นทาง เขา้จหีนาน 

คนื 



จุดเดน่ 

- ไมย่อ้นทาง บนิเขา้จหีนาน//บนิออกชงิเตา่   

- บรกิารพเิศษ เสรฟิอาหารรอ้น บนเครอืงทกุทนัีง 

- จหีนาน บอ่นําพเุสอืดาํ  

- เยอืนภจัูกรพรรด ิ"ไทซ่าน" โดยกระเชา้ลอยฟ้า 

- ชวฝีู่  “บา้นเกดิขงจอื”  

- ชงิเตา่ ววิรอบเกาะบนยอดเขา 

- ชงิเตา่ เบยีรช์งิเตา่   

- บรกิารนําดมื วนัละ 1 ขวดทกุวนัทอ่งเทยีว 

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้น*เงอืนไขตามกรมธรรม ์

- ไมล่งรา้นชอ้ปปิง 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

21-26 ก.ย. 60 27,999 4,800 รวมแลว้ 

12-17 ต.ค. 60 31,999 4,800 รวมแลว้ 

9-14 พ.ย. 60 29,999 4,800 รวมแลว้ 

1-6 ธ.ค. 60 - 4,800 รวมแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวม คา่วซีา่จนี(กรุ๊ป 800.-) +ภาษีสนามบนิไทย+จนี +รวมประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท 
(เงอืนไขตามกรมธรรม)์   

หมายเหต ุ  

1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

2. คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน และ ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวน 

3. คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน 

4. อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
กระชนัชดิ ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่น
ทกุครัง 

 



ซานตง มณฑลสําคัญทางภาคเหนือดา้นตะวันออกของจนี และอยูร่มิทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มเีนอืท ี
กโิลเมตร พนืท ี1 ใน 3 เป็นภเูขา มปีระชากรประมาณ 
ทองคําและกํามะถันเป็นอนัดับ 1 ของประเทศ ในสมยัชนุชวิ
เป็นถนิกําเนดิของคนดังระดับโลก เชน่ 
สงคราม “ซุนหวู”่ (孙武) และ “ผูซ่ง่หลงิ

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมูนิดัพบ 

23.30 น. นัดพบพรอ้มกันทสีวุรรณภมู ิเกาะ 
ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานว

 

วนัทสีอง สวุรรณภมู-ิจหีนาน-

02.50 น. เหริฟ้าสูส่นามบนิเมอืงจหีนาน โดยเทยีวบนิที

08.00 น. เดนิทางถงึ YAOQIANG INTERNATIONAL AIRPORT
ของคนดังระดับโลก เชน่ ปราชญข์งจอื และซนุจอื เจา้ตําหรับพชิัยสงครามซนุหวู่ 
ประมาณ 1.6 ลา้นคน มสีะพานขา้มแมนํ่าทใีหญ่ทสีุดในเอเซยี เป็นถนิกําเนดิของนางเจยีงซงิ ภรรยา
ของเหมาเจ๋อตุง ผูเ้ขย่าแผ่นดนิจนีจนสะเทอืนในยุคปฏวิัตวิัฒนธรรม ทเีมอืงจหีนาน
733 แหง่กระจายอยูใ่นตัวเมอืง
การตรวจคนเขา้เมอืง อาหารเชา้
จัตรุัสใจกลางเมอืงและผา่นชมเขตเมอืงเกา่

 นําชมทะเลสาบตา้หมงิหู
สวนดอกไม ้ภเูขาจําลอง ศาลาทพีัก ระเบยีงทางเดนิคดเคยีวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบทรีายลอ้ม
ดว้ยดอกบวัและตน้หลวิ ทะเลสาบแหง่นเีป็นสัญลักษณ์ของเมอืงจหีนาน 

 นําท่านชม จตัรุสัเฉวยีนเฉงิ
ดา้นเหนอืตดิทะเลสาบตา้หมงิห ูดา้นใตต้ดิเขาพันพระ
ตดิศาลาปลดแอกประชาชน

ซานตง มณฑลสําคัญทางภาคเหนือดา้นตะวันออกของจนี และอยูร่มิทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มเีนอืท ี
เป็นภเูขา มปีระชากรประมาณ 87 ลา้นคน ม ี“จหีนาน” เป็นเมอืงเอกของมณฑล มอีตุสาหกรรม

ของประเทศ ในสมยัชนุชวิ(春秋) “ซานตง” เป็นทตีังของมหาอํานาจก๊กฉีและก๊กหลู ่ 
เป็นถนิกําเนดิของคนดังระดับโลก เชน่ “ขงจอื”(孔子) มหาปราชญท์มีชีอืเสยีง “ซุนจอื

ผูซ่ง่หลงิ” นักประพันธเ์รอืงสนั เป็นตน้ 

นัดพบพรอ้มกันทสีวุรรณภมู ิเกาะ G เคาน์เตอรส์ายการบนิ SHANDONG AIRLINES 
ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิให ้*จอดรถสง่ผูโ้ดยสารทปีระต ู

-ทะเลสาบตา้หมงิหู-จตัรุสัเฉวยีนเฉงิ-บอ่นําพเุสอืดํา

เมอืงจหีนาน โดยเทยีวบนิท ีSC 4076 

YAOQIANG INTERNATIONAL AIRPORT จหีนาน เมอืงเอกของมณฑลซานดง ถนิ
ของคนดังระดับโลก เชน่ ปราชญข์งจอื และซนุจอื เจา้ตําหรับพชิัยสงครามซนุหวู่ 

ลา้นคน มสีะพานขา้มแมนํ่าทใีหญ่ทสีุดในเอเซยี เป็นถนิกําเนดิของนางเจยีงซงิ ภรรยา
ของเหมาเจ๋อตุง ผูเ้ขย่าแผ่นดนิจนีจนสะเทอืนในยุคปฏวิัตวิัฒนธรรม ทเีมอืงจหีนาน

แหง่กระจายอยูใ่นตัวเมอืง จนไดรั้บสมญาวา่ "เมอืงแหง่นําพอุนัดับหนงึในใตห้ลา้
อาหารเชา้แบบปิกนกิบนรถ ดว้ยชดุ MAC DONALD 

จัตรุัสใจกลางเมอืงและผา่นชมเขตเมอืงเกา่ 

ทะเลสาบตา้หมงิห ูทะเลสาบนเีกดิจากบอ่นําใตด้นิ มเีนอืท ี70,000
สวนดอกไม ้ภเูขาจําลอง ศาลาทพีัก ระเบยีงทางเดนิคดเคยีวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบทรีายลอ้ม
ดว้ยดอกบวัและตน้หลวิ ทะเลสาบแหง่นเีป็นสัญลักษณ์ของเมอืงจหีนาน  

จตัรุสัเฉวยีนเฉงิ จัตุรัสใจกลางเมอืง รูปทรงสเีหลยีมผนืผา้ มเีนอืที
ดา้นเหนอืตดิทะเลสาบตา้หมงิห ูดา้นใตต้ดิเขาพันพระ ดา้นตะวันตกตดิบอ่นําเป้าทูฉวน ดา้นตะวันออก
ตดิศาลาปลดแอกประชาชน ภายในประกอบดว้ย สถานทพีักผ่อนหยอ่นใจ สวนเด็กเล่น สวนดอกไมส้ี

 

 

 

 

 

 

 

  

ซานตง มณฑลสําคัญทางภาคเหนือดา้นตะวันออกของจนี และอยูร่มิทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มเีนอืท ี156,700 ตาราง
เป็นเมอืงเอกของมณฑล มอีตุสาหกรรม
เป็นทตีังของมหาอํานาจก๊กฉีและก๊กหลู ่ 

ซุนจอื” (孙子兵法) เจา้ตํารับพชิัย

SHANDONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ที
จอดรถสง่ผูโ้ดยสารทปีระต ู4-5 

บอ่นําพเุสอืดํา-ไทซ่าน 

จหีนาน เมอืงเอกของมณฑลซานดง ถนิ
ของคนดังระดับโลก เชน่ ปราชญข์งจอื และซนุจอื เจา้ตําหรับพชิัยสงครามซนุหวู่ จหีนานมปีระชากร

ลา้นคน มสีะพานขา้มแมนํ่าทใีหญ่ทสีุดในเอเซยี เป็นถนิกําเนดิของนางเจยีงซงิ ภรรยา
ของเหมาเจ๋อตุง ผูเ้ขย่าแผ่นดนิจนีจนสะเทอืนในยุคปฏวิัตวิัฒนธรรม ทเีมอืงจหีนานมนํีาพุธรรมชาต ิ

นําพอุนัดับหนงึในใตห้ลา้" นําท่านผ่านพธิี
MAC DONALD หรอื KFC นําท่านผ่านชม

70,000 ตารางเมตร ทางดา้นใตเ้ป็น
สวนดอกไม ้ภเูขาจําลอง ศาลาทพีัก ระเบยีงทางเดนิคดเคยีวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบทรีายลอ้ม

 

จัตุรัสใจกลางเมอืง รูปทรงสเีหลยีมผนืผา้ มเีนอืท ี167,000 ตารางเมตร 
ดา้นตะวันตกตดิบอ่นําเป้าทูฉวน ดา้นตะวันออก

ภายในประกอบดว้ย สถานทพีักผ่อนหยอ่นใจ สวนเด็กเล่น สวนดอกไมส้ี



ฤด ูนําพดุอกบวั และทรีะเบยีงวัฒนธรรมจะไดเ้ห็น 12 ผูย้งิใหญแ่หง่ประวัตศิาสตรจ์นี ทเีป็นชาวซานตง 
อาท ิขงเบง้ ซนุว ูฯลฯ ยนืตระหงา่นใหช้มอกีดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

 นําท่านไปชมบอ่นําพุ เฮยหู่เฉวยีน (นําพุเสอืดํา) ถอืเป็นบอ่นําพุ 1 ในจํานวน 72 บอ่ของเมอืงจหีนาน 
ทไีดช้อืว่า นําพุเสอืดํา เนอืงจากเวลานําพุทพี่นออกมาจะมเีสยีงดังกอ้งเหมอืนเสอืคําราม ทเีมอืงจี
หนานมนํีาพุธรรมชาต ิ733 แห่งกระจายอยูใ่นตัวเมอืง จนไดร้ับสมญาว่า "เมอืงแห่งนําพุอันดับหนงึใน
ใตห้ลา้" แลว้เดนิทางสูเ่มอืงไท่อัน  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
ทพีัก TAI-AN DONGYUE RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทสีาม ไทอ่นั-ชวฝีู่ -คฤหาสนต์ระกลูขง่-ป่าขง่หลนิ-ศาลเจา้ขง่เมยีว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  แลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชวฝีู่  (ประมาณ 2.30 ชวัโมง) บา้นเกดิของขงจอื ซงึตังอยูท่างตอนใตข้อง
เขาไท่ซาน ขงจอืเป็นนักปรัชญาเมธทียีงิใหญ่ (ขง่ฟจูอื 551-479 กอ่นครสิตกาล) เป็นบตุรขนุนางตก
ยาก อาศัยอยูใ่นรัฐหลู หลักปรัชญาของขงจอืเนน้แนวคดิเรอืงเต๋า ทวี่าดว้ยกฎระเบยีบแบบแผน ดวง
อาทติย์ ดวงจันทร์ วถิีธรรมชาต ิหลักจรยิธรรมเป็นหัวใจสําคัญในคําสอนของขงจือ และมีอทิธพิล
ครอบงําอารยธรรมจนียาวนานกวา่ 2,000 ปี วชิาหลักๆ ของขงจอืทสีอนใหศ้ษิย ์คอื วรรณคด ีพธิกีรรม 
และดนตร ี

 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร (อาหารพนืเมอืงตระกลูขงจอื Confucius Family Food) 

 นําชมศาลเจา้ขง่เมยีว เชอืกันว่าสรา้งเมอืประมาณ 478 ปีก่อนครสิตกาล (หนงึปีหลังจากทขีงจอื
เสยีชวีติ) ชมหอขยุเหวนิเกอ๋ ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี11 ใชเ้ป็นทเีก็บรักษาป้ายศลิาจารกึโองการของ
ราชสํานัก ชมอาคารตา้เฉงิเตยีน เป็นอาคารประธานของศาลเจา้ สรา้งขนึในศตวรรษท ี18 เคยใชเ้ป็น 
ทปีระกอบพธิเีซน่ไหวข้งจอืมากอ่น ภายในมเีสาศลิา 28 ตน้ ตัวเสาสลักรูปมังกรไว ้1,296 ตัว หลังคา
มงุกระเบอืงสเีหลอืงซงึเป็นสเีฉพาะของวัดและจักรพรรดเิท่านัน แสดงใหเ้ห็นว่าปรมาจารยข์งจอืไดรั้บ
การยกยอ่งเพยีงใด 

 นําชมคฤหาสนต์ระกูลขง่ซงึทายาทของขงจอืไดร้ับยศศักดแิละทรัพยส์นิมากมายจากราชสํานัก จงึ
สรา้งคฤหาสน์แห่งนขีนึในศตวรรษท ี16 ชว่งราชวงศห์มงิ ภายในมหีอ้งหับถงึ 500 หอ้ง ในชว่งปลาย
ศตวรรษท ี19 ตระกูลข่งนับเป็นตระกูลทรํีารวยทสีุดตระกูลหนงึในจนีขณะนัน คฤหาสน์นีไดใ้ชเ้ป็นที
พํานักของคนในตระกลูจนถงึคอมมวินสิกําชยัชนะในปี ค.ศ. 1948 ทายาทรุ่นสดุทา้ยจงึไดห้นีไปอยู่ที
ไตห้วัน  

 นําชมสุสานขงจอื ตังอยู่ในป่าขง่หลนิ  ทางเขา้สุสานมีรูปมนุษยแ์ละสัตว์ตังเรียงรายอยู่สองฟาก
ทางเดนิ ซงึตามธรรมเนยีมจะใชเ้ฉพาะจักรพรรดแิละราชวงศช์นัสงูเท่านัน จงึนับว่าตระกลูขง่มอีภสิทิธิ
อยา่งยงิ  (รวมรถแบตตาร)ี แลว้นําทา่นเดนิทางกลับไทอ่นั  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
ทพีัก TAI-AN DONGYUE RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 



วนัทสี ี ไทอ่นั-ไทซ่าน(รวมกระเชา้ขนึลง)-จา่วโจว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เทยีวชมเขาภูไท่ซาน 泰山 (ราคารวมคา่กระเชา้ขนึ-ลง) คือภูเขาทมีคีวามสําคัญทังทางดา้น
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม ตังอยูท่างตอนเหนือของเขตเมอืงไท่อาน มณฑล  ซานตง ประเทศจนี 
ยอดสงูสุดคอื ยอดจักรพรรดหิยก 玉皇頂 มคีวามสูง 1532.7 เมตร (5028.5 ฟตุ) ไท่ซานสูงชนัสง่า
งาม มชีอืเสยีงว่า “ภเูขาอันดับหนงึ ของภเูขาเซยีนในลัทธเิต๋าทเีลอืงชอื 5 แห่งของจนี” และ “ภเูขา
อันดับหนงึของโลก” ภูเขาไทซ่าน เป็นศูนยก์ลางของศาสนจักรมานานกว่า 2,000 ปี เป็นสัญลักษณ์
แห่งความยงิใหญ่ของชนชาตจินี เป็นภูเขาศักดสิทิธ ิถอืเป็นเทพเจา้องคห์นงึ จงึถูกใชเ้ป็นสถานที
สําหรับการจัดพธิบีวงสรวงฟ้าดนิในรัชสมัยต่างๆของประวัตศิาสตรจ์นี เพอืประกาศความเป็นมหาราช
ของฮอ่งเต ้เชน่ สมยัจักรพรรดฉินิซ ีฮนัอูต่ ีถังไทจ่ง ซง่ไทจู่ ่มาจนถงึสมยัราชวงศห์มงิและชงิ บนภเูขา
ไท่ซานมหีนิผาตังเรยีงรายจํานวนมาก ในฤดูหนาวภเูขาจะถูกปกคลุมดว้ยนําแข็งและหมิะ สว่นในฤดู
ใบไมผ้ล ิฤดูรอ้นและฤดูใบไมร้่วงจะปกคลุมดว้ย ผนืป่าเขยีวขจ ีกวจีนีสมัยโบราณหลายท่านไดเ้คยมา
จารกึบทกลอนมากมายไวท้ภีเูขาแห่งน ี จนมผีูข้นานนามใหภ้เูขาไท่ซานเป็นพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร ์
องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหภ้เูขาไทซ่านเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987  

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคารเดนิทางสูเ่มอืง จ่าวโจว (ประมาณ 3 ชม) 

19.00 น. ถงึจา่วโจว รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
  พักท ีQING YU YUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้   จา่วโจว-ชงิเตา่-สะพานจา้นเฉยีว-เขาปลาเล็ก-พฉีา่ยหยวน-สวนซนิหา้วซาน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทรีงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูช่งิเตา่ “เกาะเขยีว” (5 ชวัโมง) ไขม่กุแหง่ทะเลเหลอืง เมอืงทมีชีายฝังทะเลดา้น
ตะวันออกและดา้นใตข้นาบไปกับทะเลเหลอืง มเีนอืท ี10,654 ตาราง มปีระชากรในสว่นเมอืงประมาณ 
1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงสําคญัในการผลติเบยีร ์“ชงิเต่า” เคยตกเป็นเขตเชา่ของเยอรมน ี(ค.ศ. 1989-
1914) เยอรมนัไดว้างผังเมอืงและสงิกอ่สรา้งตา่งๆไวอ้ยา่งเหมาะสม มบีรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ตกึ
รามบา้นชอ่งแบบสไตลย์โุรปกวา่ 90%  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  ชมสะพานจา้นเฉยีว ซงึสรา้งในสมยัจกัรพรรด ิกวงส ูราชวงศช์งิ ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 
เมตร กวา้ง 8 เมตร ยนืลงไปในทะเล ในสมยัโบราณเคยใชเ้ป็นทขีนสง่สนิคา้ทางทะเล สว่นปลายนัน



เป็นทตีังของศาลา ฮุย่หลัน ทอีอกแบบเป็นรปูเกง๋จนีทรงแปดเหลยีม ซงึถอืเป็นจดุชมววิและสญัลักษณ์
ทโีดดเด่นของเมอืงชงิเตา่  

 นําชมสวนบนเนนิ “เขาปลาเล็ก” ทมีบีา้นตุ๊กตาจําลองในยคุเยอรมนัเขา้ครอง บนยอดขามศีาลาแปด
เหลยีม สามารถชมววิเมอืงชงิเตา่ 

 นําทา่นชม สวนธารณะซนิหา้วซาน ตังอยใูจกลางเมอืงชงิเตา่ สามารถมองเห็นววิรอบ 360 องศา มี
ตน้ไมส้เีขยีวตดักบันําทะเลสฟ้ีาและสคีรามของทอ้งฟ้า อสิระเดนิชมววิโดยรอบ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
ประวัตคิวามเป็นมาของการสอืสารของภาพจติรกรรมฝาผนัง มองไปทางตะวันตกเฉยีงใต ้มองเห็นของ
หอระฆงั โบสถค์รสิเตยีน ดา้งทางตะวันออกเฉียงใต ้ใกลเ้กสทเ์ฮา้สใ์นระยะไกล เห็นเขาปลาเล็ก 
หอคอยทวีชีงิเตา่ เป็นตน้  

 พาทา่นไปเดนิยอ่ยอาหารท ี"พฉีายยว่น" ถนนอาหารทมีชีอืเสยีงของชงิเตา่ ลัดเลาะเขา้ไปตามตรอก
ซอกซอย จะมแีผงขายของชํารว่ยและของทรีะลกึมากมาย ทดีังทสีดุคอืแผงอาหารทปีรงุสดสด มทัีงกุง้ 
ปลา หอย ป ูไก ่เนอื หม ูผกัตา่งๆ แนะนําใหล้องหมกึ ยา่งปรงุรส...เด็ดจรงิๆ 

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

 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีก ชงิเตา่-จตัรุสั 54-หาดชงิเตา่-ปาตา้กวน-โรงเบยีรช์งิเตา่ -ดอนเมอืง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 ชมสถานทตีา่งๆในตัวเมอืง เชน่ “จตัรุสัอูซ่อื” (จัตรัุส 54) สญัลักษณ์เมอืงชงิเตา่ สรา้งขนึเพอื
เรยีกรอ้งเมอืงชงิเตา่คนืจากญปีุ่ นในวันท ี4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919   

 ชมหาดชงิเตา่ทเีคยใชเ้ป็นสนามแขง่เรอืใบโอลมิปิค   

 ขบัรถผา่นชมปาตา้กวน ถนนแปดสาย อยูใ่นเขตหยุเฉวยีน จดุชมววิทสีามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม 
สไตลย์โุรปไดอ้ยา่งหลากหลาย เนอืงจากเคยเป็นทอียูอ่าศัยของชาวเยอรมนัมากอ่น เมอืครงัทชีงิเตา่
ถกูยดึเป็นอาณานคิม นอกจากชาวเยอรมนัทเีขา้มาอยูอ่าศัยแลว้ ยงัมชีาวรัสเซยี อังกฤษ ฝรังเศส และ
ชาวเดนมารก์ จงึทําใหพ้นืทสีว่นมากเต็มไปดว้ยอาคาร สงิกอ่สรา้งตามแบบฉบบัยโุรป สําหรับทมีาของ
ชอืถนนแปดสายนันมาจากบรเิวณนมีถีนนแปดสายตัดผา่นกนั ปาตา้กวนยงัเป็นสถานทสีดุแสนโรแมน
ตกิ ทคีูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถา่ยภาพแตง่งาน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 เยยีมชม โรงงานเบยีรช์งิเตา่ เบยีรย์หีอ้เกา่แกข่องจนีทมีอีายกุวา่ 100 ปี เป็นของพอ่คา้ชาวเมอืงเบยีร์
รว่มกบัพอ่คา้องักฤษ กอ่ตังบรษัิทเบยีรเ์ยอรมนันสิเชส (GERMANISCHES) แหง่เมอืงชงิเตา่จํากดั ดว้ย



เงนิทนุ 400,000 มารค์ เมอื 15 สงิหาคม ค.ศ. 1903 ใชเ้ทคโนโลยกีารหมกับม่และวัตถดุบิจาก
ประเทศเยอรมนั ในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นเบยีรแ์ห ่ งชาตยิหีอ้เดยีวของจนี และเป็นตน้แบบ
ของอตุสาหกรรมน ีในปี ค.ศ.1993 ไดเ้ปลยีนชอืเป็น บรษัิทเบยีรช์งิเตา่จํากดั และเขา้สูต่ลาดทนุเป็น
ครงัแรก เมอืจนีเขา้รว่มเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก เบยีรช์งิเตา่ก็ไดใ้ชโ้อกาสนเีป็นพันธมติร กบั 
อนัเฮาเซอรบ์ชุ ผูผ้ลติเบยีรบ์ดัไวเซอร ์จากสหรัฐฯ ใหท้า่นชมกรรมวธิกีารหมกั โรงบม่ สายพานการ
ผลติ พรอ้มชมิเบยีรร์สชาตดิทีสีดุของจนี 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

22.10 น.         เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีSC 4079  

01.50 น. (เชา้มดืวันรุง่ขนึ) กลับถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

คา่บรกิาร  พกัหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 4,800 บาท 

เด็กใชเ้ตยีง / ไมใ่ชเ้ตยีง ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตวักรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ท่านตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่
บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่วซีา่จนี 1,500.- / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุภาษีตวั (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบนิจนี CN TAX  

อตัรานไีมร่วม  1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ 2. คา่ทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นําหนักทเีกนิพกิดั 3. คา่ทปิไกด์
ทอ้งถนิ 60 หยวน / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 60 หยวน / คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์60 หยวน 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บั
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั   มดัจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอื
กรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได/้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน - เก็บคา่ใชจ้า่ย 
75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

 



ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงเทยีวบนิหรอืกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื คา่ธรรมเนยีม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบลว่งหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่ กบัองคก์รฯ ทอีอกบตัรนี
ใหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี

- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่หรอืกลับกบัคณะทวัร ์และอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนี อยา่งนอ้ย 
1-2 อาทติย ์ 

4. หากบตัรสญูหาย ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิคา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหม ่และจา่ยคา่ทพีัก ค่าอาหาร คา่ยานพาหนะ ฯลฯ 
ในขณะททีา่นอยูต่อ่ เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 

5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 
ไมรั่บ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรกัษาแทน ดังนันหากทา่นฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัร APEX ตดิมากบั
เอกสารใดๆ และมกีารสญูหายเกดิขนึ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ  

 

 

 

 

 

 



สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  
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 การสง่ศพกลับ

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

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั แตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 

 

 

 


