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HIGHLIGHT SHANDONG    
เยอืนบา้นเกดิขงจอิ-พชิติเขาไทซ่าน  

จหีนาน-ไทอ่นั-ชงิเตา่ 5 วัน 3 คนื  
(ไมล่งรา้นชอ้ป)      
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ซานตง มณฑลสําคัญทางภาคเหนือของจีน ตังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของไท่หางซาน และอยู่รมิทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มี
เนือท ี156,700 ตารางกโิลเมตร พนืท ี1 ใน 3 เป็นภูเขา มี
ประชากรประมาณ 87 ลา้นคน ม ี“จหีนาน” เป็นเมอืงเอกของ
มณฑล มอีุตสาหกรรมทองคําและกํามะถันเป็นอันดับ 1 ของ

ประเทศ ในสมัยชนุชวิ(春秋) “ซานตง” เป็นทตีังของมหาอํานาจ

กก๊ฉีและกก๊หลู ่ เป็นถนิกําเนดิของคนดังระดับโลก เชน่ “ขงจอื”(

孔子) มหาปราชญท์ีมชีอืเสยีง “ซุนจือ” (孙子兵法) เจา้ตํารับ

พชิัยสงคราม “ซนุหวู”่ (孙武) และ “ผู่ซง่หลงิ” นักประพันธเ์รอืง

สนั เป็นตน้ 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

11-15 ต.ค. 2561 28,999.- 4,500.- รวมแลว้ 

21-25 ต.ค. 2561 28,999.- 4,500.- รวมแลว้ 

9 – 13 พ.ย. 2561 28,999.- 4,500.- รวมแลว้ 

28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61  28,999.- 4,500.- รวมแลว้ 

22 – 26 ธ.ค. 61 28,999.- 4,500.- รวมแลว้ 

**ไมม่รีาคาเด็ก   **ไมแ่จกกระเป๋า**ไมล่งรา้นชอ้ปปิง** 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.30 น. นัดพบพรอ้มกันทสีวุรรณภมู ิเกาะ G เคาน์เตอรส์ายการบนิ SHANDONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิให ้*จอดรถสง่ผูโ้ดยสารทปีระต ู4-5 

วนัทสีอง สวุรรณภมู-ิจหีนาน-ทะเลสาบตา้หมงิหู-จตัรุสัเฉวยีนเฉงิ-บอ่นําพเุสอืดํา-ไทอ่นั 

02.25 น. เหริฟ้าสูส่นามบนิเมอืงจหีนาน โดยเทยีวบนิท ีSC 4076 

07.50 น. เดนิทางถงึ YAOQIANG INTERNATIONAL AIRPORT จหีนาน เมอืงเอกของมณฑลซานดง ถนิ
ของคนดังระดับโลก เชน่ ปราชญข์งจอื และซนุจอื เจา้ตําหรับพชิัยสงครามซนุหวู่ จหีนานมปีระชากร

ราคารวม คา่ตวัเครอืงบนิ(ตัวกรุ๊ปชนัประหยดั), คา่วซีา่จนี 1,500.-,ภาษีสนามบนิไทย+จนีและชดุภาษีนํามนั (รวม 
6,000.- เชด็ ณ วันท ี29 ก.ค. 2561),รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (ตามเงอืนไขตามกรมธรรม)์   

หมายเหต ุ
1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ และ ยงัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์(รวม 
150 หยวนตลอดทรปิตอ่ทา่น) 
3. อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ
ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 
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ประมาณ 1.6 ลา้นคน มสีะพานขา้มแมนํ่าทใีหญ่ทสีุดในเอเซยี เป็นถนิกําเนดิของนางเจยีงซงิ ภรรยา
ของเหมาเจ๋อตุง ผูเ้ขย่าแผ่นดนิจนีจนสะเทอืนในยุคปฏวิัตวิัฒนธรรม ทเีมอืงจหีนานมนํีาพุธรรมชาต ิ
733 แหง่กระจายอยูใ่นตัวเมอืง จนไดรั้บสมญาวา่ "เมอืงแหง่นําพอุนัดับหนงึในใตห้ลา้" นําท่านผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืง อาหารเชา้แบบปิกนกิบนรถ นําท่านผ่านชมจัตุรัสใจกลางเมอืงและผ่านชมเขต
เมอืงเกา่ 

  นําชมทะเลสาบตา้หมงิห ูทะเลสาบนเีกดิจากบอ่นําใตด้นิ มเีนอืท ี70,000 ตารางเมตร ทางดา้นใต ้
เป็นสวนดอกไม ้ภูเขาจําลอง ศาลาทพีัก ระเบยีงทางเดนิคดเคยีวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบทรีาย
ลอ้มดว้ยดอกบวัและตน้หลวิ ทะเลสาบแหง่นเีป็นสัญลักษณ์ของเมอืงจหีนาน 

   นําท่านชม จตัรุสัเฉวยีนเฉงิ จัตุรัสใจกลางเมอืง รูปทรงสเีหลยีมผนืผา้ มเีนอืท ี 167,000 ตาราง
เมตร ดา้นเหนือตดิทะเลสาบตา้หมงิหู ดา้นใตต้ดิเขาพันพระ ดา้นตะวันตกตดิบ่อนําเป้าทูฉวน ดา้น
ตะวันออกตดิศาลาปลดแอกประชาชน ภายในประกอบดว้ย สถานทพีักผ่อนหยอ่นใจ สวนเด็กเล่น สวน
ดอกไมส้ฤีด ู นําพุดอกบัว และทรีะเบยีงวัฒนธรรมจะไดเ้ห็น 12 ผูย้งิใหญ่แห่งประวัตศิาสตรจ์นี ทเีป็น
ชาวซานตง อาท ิขงเบง้ ซนุว ูฯลฯ ยนืตระหงา่นใหช้มอกีดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

  นําท่านไปชมบ่อนําพุ เฮยหู่เฉวยีน (นําพุเสอืดํา) ถอืเป็นบ่อนําพุ 1 ในจํานวน 72 บอ่ของเมอืงจี
หนาน ทไีดช้อืว่า นําพุเสอืดํา เนอืงจากเวลานําพุทพี่นออกมาจะมเีสยีงดังกอ้งเหมอืนเสอืคําราม ที
เมอืงจหีนานมนํีาพุธรรมชาต ิ733 แห่งกระจายอยูใ่นตัวเมอืง จนไดรั้บสมญาว่า "เมอืงแห่งนําพุอันดับ
หนงึในใตห้ลา้" แลว้เดนิทางสูเ่มอืงไท่อนั  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
ทพีักไทอ่นั GARLAND 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 ปีกอ่นครสิตกาล (หนงึปีหลังจากทขีงจอื
เสยีชวีติ) ชมหอขยุเหวนิเกอ๋ ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี11 ใชเ้ป็นทเีก็บรักษาป้ายศลิาจารกึโองการของ
ราชสํานัก ชมอาคารตา้เฉงิเตยีน เป็นอาคารประธานของศาลเจา้ สรา้งขนึในศตวรรษท ี18 เคยใชเ้ป็น 
ทปีระกอบพธิเีซน่ไหวข้งจอืมากอ่น ภายในมเีสาศลิา 28 ตน้ ตัวเสาสลักรูปมังกรไว ้1,296 ตัว หลังคา
มงุกระเบอืงสเีหลอืงซงึเป็นสเีฉพาะของวัดและจักรพรรดเิท่านัน แสดงใหเ้ห็นว่าปรมาจารยข์งจอืไดรั้บ
การยกยอ่งเพยีงใด(รวมรถแบตตาร)ี 

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

  นําชมสุสานขงจอื ตังอยูใ่นป่าขง่หลนิ  ทางเขา้สสุานมรีูปมนุษยแ์ละสัตวตั์งเรยีงรายอยูส่องฟาก
ทางเดนิ ซงึตามธรรมเนยีมจะใชเ้ฉพาะจักรพรรดแิละราชวงศช์นัสงูเท่านัน จงึนับว่าตระกลูขง่มอีภสิทิธิ
อยา่งยงิ  แลว้นําทา่นเดนิทางกลับไทอ่นั 
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19.00 น. ถงึไท่อนั รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 ทพีักไทอ่นั GARLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี ไทอ่นั-ไทซ่าน(รวมกระเชา้ขนึลง)-ชงิเตา่ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  เทยีวชมเขาภูไทซ่าน 泰山 (ราคารวมคา่กระเชา้ขนึ-ลง) คอืภเูขาทมีคีวามสําคัญทังทางดา้น

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  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่น เดนิทางสูเ่มอืงชงิเตา่ 3.5 ชวัโมง  เดนิทางถงึเมอืงชงิเตา่ ทมีสีมญาไขม่กุแหง่ทะเลเหลอืง ชงิเตา่ ตังอยูท่างดา้นทศิตะวันออกเฉียงใตข้องมณฑลซานตง 

 นําทา่น เดนิทางสูเ่มอืงชงิเตา่ 3.5 ชวัโมง  เดนิทางถงึเมอืงชงิเตา่ ทมีสีมญาไขม่กุแหง่ทะเลเหลอืง 
ชงิเต่า ตังอยูท่างดา้นทศิตะวันออกเฉียงใตข้องมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมอืงทใีหญ่
รองลงมาจากซหีนาน มคีวามสําคญัคอื เป็นเมอืงทา่ยทุธศาสตร ์มรีายไดเ้ศรษฐกจิของประชากร เป็น
อนัดับ 1 ของมณฑล 

 19.00 น. ถงึรับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

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

 

 

 



CHSC5D3N / จีหนาน-ชิงเต่า 5 วนั 3 คืน     5 

วนัทหีา้ ชงิเตา่-ปาตา้กวาน-เขาปลาเล็ก-จตัรุสั 54-สะพานจา้นเฉยีว-ผา่นชมโบสถ-์กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรมอ 

  นําท่านชมปาตา้กวน ถนนแปดสาย อยูใ่นเขตหุยเฉวยีน จุดชมววิทสีามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม 
สไตลย์โุรปไดอ้ยา่งหลากหลาย เนอืงจากเคยเป็นทอียูอ่าศัยของชาวเยอรมันมากอ่น เมอืครังทชีงิเต่า
ถกูยดึเป็นอาณานคิม นอกจากชาวเยอรมนัทเีขา้มาอยูอ่าศัยแลว้ ยังมชีาวรัสเซยี อังกฤษ ฝรังเศส และ
ชาวเดนมารก์ จงึทําใหพ้นืทสีว่นมากเต็มไปดว้ยอาคาร สงิกอ่สรา้งตามแบบฉบับยโุรป สําหรับทมีาของ
ชอืถนนแปดสายนันมาจากบรเิวณนีมถีนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาตา้กวนยังเป็นสถานทสีดุแสนโรแมน
ตกิ ทคีูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถา่ยภาพแตง่งาน 

  นําชมสวนบนเนนิ “เขาปลาเล็ก” ทมีบีา้นตุ๊กตาจําลองในยคุเยอรมนัเขา้ครอง บนยอดขามศีาลา
แปดเหลยีม สามารถชมววิเมอืงชงิเตา่ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

   ชมสถานทตี่างๆในตัวเมอืง เชน่ “จตัุรสัอูซ่อื” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมอืงชงิเต่า สรา้งขนึเพอื
เรียกรอ้งเมืองชงิเต่าคืนจากญีปุ่ นในวันที 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 ผ่านชมหาดชงิเต่าทเีคยใชเ้ป็น
สนามแขง่เรอืใบโอลมิปิค 

  ชมสะพานจา้นเฉียว ซงึสรา้งในสมยัจักรพรรด ิกวงส ูราชวงศช์งิ ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว  
 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยนืลงไปในทะเล ในสมยัโบราณเคยใชเ้ป็นทขีนสง่สนิคา้ทางทะเล สว่น 
 ปลายนันเป็นทตีังของศาลา ฮุย่หลัน ทอีอกแบบเป็นรูปเกง๋จนีทรงแปดเหลยีม ซงึถอืเป็นจุดชมววิและ
 สญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของเมอืงชงิเตา่ 

  

 

 

 

 

 

  

  นําทา่นไปชมดา้นนอก โบสถน์กิายโปแตสแตน้ท ์และโบสถพ์ระแมม่าร ี(คาทอลคิ)    

 (ถา้มเีวลา) อสิระทยีา่นถนนไทต่ง No.1 shopping destination ของเมอืงชงิเต่า ถนนกวา้งทเีต็ม
ไปดว้ยรา้นรวงตา่งๆ มากมาย นครเซยีงไฮ.้....มหีนานจงิลู ่นครปักกงิ.....มหีวังฝจูงิ เมอืงชงิเตา่......ก็มี
ถนนไทต่ง 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น นําทา่นสง่สนามบนิชงิเตา่ 

21.05 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี SC4079 

01.25 น. (เชา้มดืวันรุง่ขนึ) กลับถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

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

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่บตัร
เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ / ค่าวซีา่จนี(กรุ๊ป 800.-) / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. / ชดุภาษีตัว (ค่าภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนีCN TAX) 

อตัรานไีมร่วม1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆเชน่คา่โทรศัพทค์า่อาหารคา่เครอืงดมืนอกรายการเป็นตน้ 2. คา่ทําเอกสารของ
ผูถ้อืต่างดา้ว /ค่าวซีา่ทมีคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด 3. ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 40 
หยวน / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 40 หยวน / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์50 หยวน 
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หมายเหต ุบรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรือสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไม่เทยีวบางรายการไม่
สามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอุบัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สาํรองทนีงั มัดจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 

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

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีูปทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอย่างชัดเจนถา้ถ่ายไม่ชัด-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใช ้
ไมไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนีซงึกฎเกณฑก์ารยนืค่าธรรมเนียม
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบ 
 -ตอ่ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลเปลยีนแปลง
เทยีวบนิหรอืกําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การ
เจ็บป่วยการถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 
 -ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

ทา่นทถีอืบตัรAPEX 

- ท่านทถีอืบัตรAPEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเองถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่กับองคก์รฯทอีอกบัตรนี
ใหก้ับท่านเพราะว่าบริษัททัวร์ฯไม่ทราบในรายละเอียดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้ือเอกสารน ี
- ทา่นทถีอืบตัรAPEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหายเพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่นCHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืงหากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ3. 
หากบตัรสญูหายท่านอาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่หรอืกลบักบัคณะทัวรแ์ละอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 
อาทติย ์
4. หากบตัรสญูหายทา่นจะตอ้งจ่ายเงนิคา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหมแ่ละจา่ยคา่ทพีกัคา่อาหารคา่ยานพาหนะฯลฯในขณะที
ทา่นอยูต่อ่เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหมห่รอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯมนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯทกุแผนกเชน่หัวหนา้ทัวรพ์นักงานเก็บเอกสารพนักงานขายฯลฯไมร่ับ
ไมรั่บฝากไมถ่อืแทนหรอืไมเ่ก็บรักษาแทนดังนันหากทา่นฝากบตัรAPEX และ/หรอืสง่บตัรAPEX ตดิมากับเอกสารใดๆ
และมกีารสญูหายเกดิขนึทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ 
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สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
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 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณทีเีสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ,
อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา,การฆา่ตัวตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณีตอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหตใุนระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัยแต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพือใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันสค์ุณสมชายประทุมสุวรรณทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไวเ้ชน่ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขนึฯลฯท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อทีคุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนิว
แฮมพ์เชอร์อนิชัวรันส์โทร 02-649-1049 และมอืถือ 081-6515209หรือเลือกซอืกรมธรรม์จากบรษัิทหรือตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 


