Symphony Eastern China
จีหนาน
หนาน-ชงิ เต่า 6ว ัน 4คืน
๊ ป)
(ไม่ลงร้านชอ

จุดเด่น
- ไม่ยอ
้ นทาง บินเข้าจีหนาน//บิ
บินออกชงิ เต่า
- บริการพิเศษ เสริฟอาหารร้อน บนเครืองทุกทีนงั
ื ดํา
- จีหนาน บ่อนําพุเสอ
- เยือนภูจ ักรพรรดิ "ไท่ซาน" โดยกระเชา้ ลอยฟ้า
- ชวีฝู่ “บ้านเกิดขงจือ”
- ชงิ เต่า วิวรอบเกาะบนยอดเขา โรง
โรงเบียร์ชงิ เต่า
- บริการนําดืม ว ันละ 1 ขวดทุกว ันท่องเทียว
- ประก ันอุบ ัติเหตุวงเงิน 1 ล้าน*เงื
เงือนไขตามกรมธรรม์
้ ปปิ ง
- ไม่ลงร้านชอ

ราคา

พ ักเดียวเพิม

่
วีซา

11-16 เมษายน 2561

29,500

4,500

รวมแล ้ว

4-9 พฤษภาคม 2561

29,500

4,500

รวมแล ้ว

24-29 พฤษภาคม 2561

29,500

4,500

รวมแล ้ว

ว ันเดินทาง

ราคารวม ค่าตัวกรุ๊ป กรุงเทพฯ-จี
จีหนาน
หนาน//ชงิ เต่า-กรุงเทพฯ ค่าวีซา่ จีน 1,500.- +ภาษีสนามบินไทย+จีน
+รวมประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
2. ค่าาบริ
บริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท ้องถิน 50 หยวน
3. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 60 หยวน
4. อาจมีการปรับเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้งให ้ทราบในเวลา
ั ด
ิ ท่านใดที
กระชนช
ทีต ้องออกตัวภายใน
วภายในประเทศ (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าทีก่อน
ทุกครัง

ซานตง มณฑลสํ า คั ญ ทางภาคเหนื อ ด ้านตะวั น ออกของจีน และอยู่ร ิม ทะเลโป๋ วไห่แ ละหวงไห่ มีเ นื อที
156,700 ตารางกิโลเมตร พืนที 1 ใน 3 เป็ นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ล ้านคน มี “จีหนาน” เป็ นเมืองเอก
ของมณฑล มีอุตสาหกรรมทองคําและกํามะถันเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยชุนชวิ (春秋) “ซานตง”
่ “ขงจือ”(孔子) มหาปราชญ์
เป็ นทีตังของมหาอํานาจก๊กฉีและก๊กหลู่ เป็ นถินกําเนิดของคนดังระดับโลก เชน
ื
ี ง “ซุนจือ” (孙子兵法) เจ ้าตํ ารั บพิชัยสงคราม “ซุนหวู”่ (孙武) และ “ผูซ
ทีมีชอเส
ย
่ ่งหลิง” นั กประพั นธ์
ั เป็ นต ้น
เรืองสน

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

สุวรรณภูมน
ิ ัดพบ

23.30 น.

นั ดพบพร ้อมกันทีสุวรรณภูม ิ เกาะ G เคาน์เตอร์สายการบิน SHANDONG AIRLINES โดยมีเจ ้าหน ้าที
ของบริษัทฯ คอยต ้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินให ้ *จอดรถส่งผู ้โดยสารทีประตู 4-5

ว ันทีสอง

ื ดํา-ไท่ซาน
สุวรรณภูม-ิ จีหนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จ ัตุร ัสเฉวียนเฉิง-บ่อนําพุเสอ

02.50 น.

่ นามบินเมืองจีหนาน โดยเทียวบินที SC 4076
เหิรฟ้ าสูส

08.00 น.

เดินทางถึง YAOQIANG INTERNATIONAL AIRPORT จีหนาน เมืองเอกของมณฑลซานดง ถิน
ของคนดังระดับโลก เช่น ปราชญ์ขงจือ และซุนจือ เจ ้าตํ าหรับพิชัยสงครามซุนหวู่ จีหนานมีประชากร
ประมาณ 1.6 ล ้านคน มีสะพานข ้ามแม่นําทีใหญ่ทสุ
ี ดในเอเซีย เป็ นถินกําเนิดของนางเจียงซิง ภรรยา
ของเหมาเจ๋อตุง ผู ้เขย่า แผ่นดินจีนจนสะเทือ นในยุคปฏิวัต วิ ั ฒนธรรม ทีเมืองจีหนานมีนําพุธรรมชาติ
733 แห่งกระจายอยูใ่ นตัวเมือง จนได ้รับสมญาว่า "เมืองแห่งนํ าพุอน
ั ดับหนึงในใต ้หล ้า" นํ าท่านผ่านพิธ ี
การตรวจคนเข ้าเมือง อาหารเช ้าแบบปิ กนิกบนรถ ด ้วยชุด MAC DONALD หรือ KFC นํ าท่านผ่านชม
จัตรุ ัสใจกลางเมืองและผ่านชมเขตเมืองเก่า
 นํ าชมทะเลสาบต้าหมิงหู ทะเลสาบนีเกิดจากบ่อนํ าใต ้ดิน มีเนือที 70,000 ตารางเมตร ทางด ้านใต ้
เป็ นสวนดอกไม ้ ภูเขาจํ าลอง ศาลาทีพัก ระเบียงทางเดินคดเคียวไปมาสวยงาม เป็ นทะเลสาบทีราย
ล ้อมด ้วยดอกบัวและต ้นหลิว ทะเลสาบแห่งนีเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองจีหนาน
 นํ าท่านชม จ ัตุร ัสเฉวียนเฉิง จัตุรัสใจกลางเมือง รูปทรงสีเหลียมผืนผ ้า มีเนือที 167,000 ตาราง
เมตร ด ้านเหนือติดทะเลสาบต ้าหมิงหู ด ้านใต ้ติดเขาพันพระ ด ้านตะวันตกติดบ่อนํ าเป้ าทูฉวน ด ้าน
ตะวันออกติดศาลาปลดแอกประชาชน ภายในประกอบด ้วย สถานทีพักผ่อนหย่อนใจ สวนเด็กเล่น สวน
ดอกไม ้สีฤดู นํ าพุดอกบัว และทีระเบียงวัฒนธรรมจะได ้เห็น 12 ผู ้ยิงใหญ่แห่งประวัตศ
ิ าสตร์จน
ี ทีเป็ น
ชาวซานตง อาทิ ขงเบ ้ง ซุนวู ฯลฯ ยืนตระหง่านให ้ชมอีกด ้วย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
 นํ าท่านไปชมบ่อนํ าพุ เฮยหู่เฉวียน (นํ าพุเสือดํ า) ถือเป็ นบ่อนํ าพุ 1 ในจํ านวน 72 บ่อของเมืองจี
ื ดํา เนืองจากเวลานํ าพุทพ่
หนาน ทีได ้ชือว่า นําพุเสอ
ี นออกมาจะมีเ สียงดังก ้องเหมือนเสือคํ าราม ที
เมืองจีหนานมีนําพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยูใ่ นตัวเมือง จนได ้รับสมญาว่า "เมืองแห่งนํ าพุอันดับ
หนึงในใต ้หล ้า" แล ้วเดินทางสูเ่ มืองไท่อัน

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
ทีพักเชิงเขา TAI-AN DONGYUE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

ไท่อ ัน-ชวีฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมียว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

แล ้วนํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองชวีฝู่ (ประมาณ 2.30 ชัวโมง) บ ้านเกิดของขงจือ ซึงตังอยูท
่ างตอนใต ้ของ
เขาไท่ซาน ขงจือเป็ นนั กปรัชญาเมธีทยิ
ี งใหญ่ (ข่งฟูจอ
ื 551-479 ก่อนคริสตกาล) เป็ นบุตรขุนนางตก
ยาก อาศัยอยูใ่ นรัฐหลู หลักปรัชญาของขงจือเน ้นแนวคิดเรืองเต๋า ทีว่าด ้วยกฎระเบียบแบบแผน ดวง
อาทิต ย์ ดวงจั น ทร์ วิถ ีธ รรมชาติ หลั ก จริย ธรรมเป็ นหั ว ใจสํ า คั ญ ในคํ า สอนของขงจือ และมีอ ท
ิ ธิพ ล
ครอบงําอารยธรรมจีนยาวนานกว่า 2,000 ปี วิชาหลักๆ ของขงจือทีสอนให ้ศิษย์ คือ วรรณคดี พิธก
ี รรม
และดนตรี
11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร (อาหารพืนเมืองตระกูลขงจือ Confucius Family Food)
 นํ าชมศาลเจ้าข่งเมียว เชือกันว่าสร ้างเมือประมาณ 478 ปี ก่อนคริสตกาล (หนึงปี หลังจากทีขงจือ
เสียชีวต
ิ ) ชมหอขุยเหวินเก๋อ ทีสร ้างขึนในศตวรรษที 11 ใช ้เป็ นทีเก็บรักษาป้ ายศิลาจารึกโองการของ
ราชสํานัก ชมอาคารต ้าเฉิงเตียน เป็ นอาคารประธานของศาลเจ ้า สร ้างขึนในศตวรรษที 18 เคยใช ้เป็ น
ทีประกอบพิธเี ซ่นไหว ้ขงจือมาก่อน ภายในมีเสาศิลา 28 ต ้น ตัวเสาสลักรูปมังกรไว ้ 1,296 ตัว หลังคา
มุงกระเบืองสีเหลืองซึงเป็ นสีเฉพาะของวัดและจักรพรรดิเท่านั น แสดงให ้เห็ นว่าปรมาจารย์ขงจือได ้รับ
การยกย่องเพียงใด
ิ มากมายจากราชสํานัก จึง
 นํ าชมคฤหาสน์ตระกูลข่งซึงทายาทของขงจือได ้รับยศศักดิและทรัพย์สน
สร ้างคฤหาสน์แห่งนีขึนในศตวรรษที 16 ช่วงราชวงศ์หมิง ภายในมีห ้องหับถึง 500 ห ้อง ในช่วงปลาย
ศตวรรษที 19 ตระกูล ข่งนั บเป็ นตระกูล ทีรํ ารวยทีสุดตระกูลหนึงในจีนขณะนั น คฤหาสน์นีได ้ใช ้เป็ นที
พํ านั กของคนในตระกูลจนถึงคอมมิวนิสกําชัยชนะในปี ค.ศ. 1948 ทายาทรุ่นสุดท ้ายจึงได ้หนีไปอยู่ท ี
ไต ้หวัน
 นํ าชมสุสานขงจือ ตังอยูใ่ นป่าข่งหลิน ทางเข ้าสุสานมีรูปมนุษย์และสัต ว์ตังเรียงรายอยูส
่ องฟาก
ั งเท่านั น จึงนั บว่าตระกูลข่งมีอภิสท
ิ ธิ
ทางเดิน ซึงตามธรรมเนียมจะใช ้เฉพาะจักรพรรดิและราชวงศ์ชนสู
อย่างยิง (รวมรถแบตตารี) แล ้วนํ าท่านเดินทางกลับไท่อน
ั

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
ทีพักเชิงเขา TAI-AN DONGYUE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีส ี

ึ จือปัว
ไท่อ ัน-ไท่ซาน(รวมกระเชา้ ขึนลง)-จือปัว-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์มา้ ศก

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 เทียวชมเขาภูไท่ซาน 泰山 (ราคารวมค่ากระเชา้ ขึน-ลง) คือภูเขาทีมีความสําคัญทังทางด ้าน
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม ตังอยูท
่ างตอนเหนือของเขตเมืองไท่อาน มณฑล

ซานตง ประเทศจีน

ยอดสูงสุดคือ ยอดจักรพรรดิหยก 玉皇頂 มีความสูง 1532.7 เมตร (5028.5 ฟุต) ไท่ซานสูงชันสง่า
ื
งาม มีชอเสี
ยงว่า “ภูเขาอันดับหนึง ของภูเขาเซียนในลัทธิเต๋าทีเลืองชือ 5 แห่งของจีน” และ “ภูเขา
อันดับหนึงของโลก” ภูเขาไท่ซาน เป็ นศูนย์กลางของศาสนจักรมานานกว่า 2,000 ปี เป็ นสัญลักษณ์
แห่งความยิงใหญ่ของชนชาติจน
ี เป็ นภูเขาศั กดิสิทธิ ถือเป็ นเทพเจ ้าองค์ห นึง จึงถูกใช ้เป็ นสถานที
สําหรับการจั ดพิธบ
ี วงสรวงฟ้ าดินในรัชสมัยต่างๆของประวัตศ
ิ าสตร์จน
ี เพือประกาศความเป็ นมหาราช
ของฮ่องเต ้ เช่น สมัยจักรพรรดิฉน
ิ ซี ฮันอูต
่ ี ถังไท่จง ซ่งไท่จู่ มาจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง บนภูเขา
ไท่ซานมีหน
ิ ผาตังเรียงรายจํ านวนมาก ในฤดูหนาวภูเขาจะถูกปกคลุมด ้วยนํ าแข็งและหิมะ ส่วนในฤดู
ใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อนและฤดูใบไม ้ร่วงจะปกคลุมด ้วย ผืนป่ าเขียวขจี กวีจน
ี สมัยโบราณหลายท่านได ้เคยมา
จารึกบทกลอนมากมายไว ้ทีภูเขาแห่งนี จนมีผู ้ขนานนามให ้ภูเขาไท่ซานเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศ
ิ าสตร์
องค์การยูเนสโกได ้ประกาศให ้ภูเขาไท่ซานเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
ึ ทีสุสานนีได ้ขุดพบซากม ้า
นํ าท่าน เดินทางสูเ่ มืองจือปั ว ประมาณ 2.5 ชัวโมง  ชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์มา้ ศก
ศึกทีถูกฝั งทังเป็ น 225 ตัว แต่เมือสํารวจพืนทีทังหมดของสุสานจึงพบว่ามีความเป็ นไปได ้สุสานนีจะฝั ง
ม ้าศึกไว ้ถึง 600 ตั ว สันนิฐ านว่า สุสานนีเป็ นส่ว นหนึงของสุส านเจ ้าเมือ ง ทีแสดงความเข ้มแข็งของ
กองทัพม ้าของก๊กฉี ทีมีรถม ้าศึกถึง 1,000 คัน

19.00 น.

ถึงรับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร

พักที ZIBO RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ว ันทีห้า

จือปัว-เว่ยฟาง-หยางเจียปู้-ชงิ เต่า-โรงเบียร์ชงิ เต่า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีรงแรม
ื ยงจาก
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเว่ยฝาง ตังอยูร่ ะหว่างเมืองชิงเต่า และเมืองจีหนาน ถือเป็ นเมืองทีมีชอเสี
เทศกาลแสดงว่าวนานาชาติทจั
ี ดขึนในช่วง 5 วันแรกของเดือนเมษายนของทุกปี และยังเป็ นหนึงใน
แหล่งผลิตสินค ้าจํ าพวกสัตว์ปีกประเภทเลียงไว ้เพือกินไข่ และเนือทีสําคัญของจีนอีกด ้วย
 นํ าท่านชม หยางเจียปู้ (หมูบ
่ ้านศิลปะตระกลูหยาง) เริมแรกในสมัยราชวงศ์ซง่ (ค.ศ. 960-1279)
ประมาณพันปี มาแล ้ว ในสมัยนันถ ้ามีการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ทางสํานั กพระราชวังก็จะมีการให ้
ตระเตรียมสิงประดิษฐ์ทเป็
ี นศิลปะซึงทํ ามา จากมือ ไม่ว่าจะเป็ นรูปตัดกระดาษแปะหรือรูปวาด รวมถึง
การทํ าว่าว ซึงหมูบ
่ ้านศิลปะหยางเจียปู้ มักถูกทางวังหลวงเรียกใช ้เป็ นประจํ าสืบเนืองต่อกันมาจนถึง
ั ทีฉูดฉาด เช่น เขียว
ปั จจุบน
ั โดยศิลปะตระกูลหยางจะมีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมพืนบ ้าน มีการใช ้สีสน
จัด แดงจัด การออกแบบทีสวยงามตลอดจนความละเอียดอ่อน ปั จจุบันได ้มีพพ
ิ ธ
ิ ภัณฑ์ทจั
ี ดเก็บ งาน
ศิลปะต่างๆตังแต่สมัยโบราณจนถึง ปั จจุบน
ั เอาไว ้ด ้วย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
่ งิ เต่า “เกาะเขียว” (3 ชัวโมง) ไข่มก
นํ าท่านเดินทางสูช
ุ แห่งทะเลเหลือง เมืองทีมีชายฝั งทะเลด ้าน
ตะวันออกและด ้านใต ้ขนาบไปกับทะเลเหลือง มีเนือที 10,654 ตาราง มีประชากรในส่วนเมืองประมาณ
1.5 ล ้านคน เป็ นเมืองสําคัญในการผลิตเบียร์ “ชิงเต่า” เคยตกเป็ นเขตเช่าของเยอรมนี (ค.ศ. 19891914) เยอรมันได ้วางผังเมืองและสิงก่อสร ้างต่างๆไว ้อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศ สภาพแวดล ้อม ตึก
รามบ ้านช่องแบบสไตล์ยโุ รปกว่า 90%

เยียมชม โรงงานเบียร์ชงิ เต่า เบียร์ยห
ี ้อเก่าแก่ของจีนทีมีอายุกว่า 100 ปี
เป็ นของพ่อค ้าชาวเมืองเบียร์รว่ มกับพ่อค ้าอังกฤษ ก่อตังบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส
(GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจํากัด ด ้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมือ 15
สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช ้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดบ
ิ จากประเทศเยอรมัน ใน
ปี ค.ศ.1963 ได ้รับยกย่องให ้เป็ นเบียร์แห่ งชาติยห
ี ้อเดียวของจีน และเป็ นต ้นแบบ
ของอุตสาหกรรมนี ในปี ค.ศ.1993 ได ้เปลียนชือเป็ น บริษัทเบียร์ชงิ เต่าจํ ากัด และ
่ ลาดทุนเป็ นครังแรก เมือจีนเข ้าร่วมเป็ นสมาชิกขององค์การการค ้าโลก เบียร์
เข ้าสูต
ชิงเต่าก็ได ้ใช ้โอกาสนีเป็ นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บช
ุ ผู ้ผลิตเบียร์บด
ั ไวเซอร์ จาก
สหรัฐฯ ให ้ท่านชมกรรมวิธก
ี ารหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต พร ้อมชิมเบียร์รสชาติ
ดีทสุ
ี ดของจีน

คํา

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร

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

ว ันทีหก

ชงิ เต่า-ปาต้ากวาน-เขาปลาเล็ก-จ ัตุร ัส 54-หาดชงิ เต่า-จ้านเฉียว-จวนผูว้ า
่ -สุวรรณภูม ิ

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 ขั บ รถผ่ า นชม ปาต้า กวน ถนนแปดสาย อยู่ ใ นเขตหุ ย เฉวี ย น จุ ด ชมวิ ว ที สามารถพบเห็ น
สถาปั ตยกรรม สไตล์ยโุ รปได ้อย่างหลากหลาย เนืองจากเคยเป็ นทีอยูอ
่ าศัยของชาวเยอรมันมาก่อน
เมือครังทีชิงเต่ าถู ก ยึด เป็ นอาณานิค ม นอกจากชาวเยอรมันทีเข ้ามาอยู่อาศั ยแล ้ว ยังมีช าวรั สเซีย
อังกฤษ ฝรังเศส และชาวเดนมาร์ก จึงทํ าให ้พืนทีส่วนมากเต็มไปด ้วยอาคาร สิงก่อสร ้างตามแบบฉบับ
ยุโรป สําหรับทีมาของชือถนนแปดสายนันมาจากบริเวณนีมีถนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาต ้ากวนยังเป็ น
สถานทีสุดแสนโรแมนติก ทีคูร่ ักหลายคูเ่ ลือกมาถ่ายภาพแต่งงานชมสถานทีต่างๆในตัวเมือง
ื (จัตรุ ัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า สร ้างขึนเพือเรียกร ้องเมืองชิงเต่าคืนจากญีปุ่ นใน
ชม “จ ัตุร ัสอูซ
่ อ”
วันที 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919
นํ าชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ ก” ทีมีบ ้านตุ๊กตาจําลองในยุคเยอรมันเข ้าครอง บนยอดขามีศาลาแปด
เหลียม สามารถชมวิวเมืองชิงเต่า
ชมหาดชงิ เต่าทีเคยใช ้เป็ นสนามแข่งเรือใบโอลิมปิ ค

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
ชมสะพานจ้านเฉียว ซึงสร ้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชงิ ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440
เมตร กว ้าง 8 เมตร ยืนลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใช ้เป็ นทีขนส่งสินค ้าทางทะเล ส่วนปลายนัน
่ หลัน ทีออกแบบเป็ นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลียม ซึงถือเป็ นจุดชมวิวและสัญลักษณ์
เป็ นทีตังของศาลา ฮุย
ทีโดดเด่นของเมืองชิงเต่า
นํ าท่าน ผ่านชมโบสถ์นก
ิ ายโปแตสแต้นท์ และโบสถ์พระแม่มารี (คาทอลิค)
 นําท่านชมจวนผู ้ว่าราชการจังหวัด Jiaolong เป็ นทีอยูอ
่ าศัยอย่างเป็ นทางการ หรือทีเรียกว่า
Qingdao, Germany Governor House, Guest House, Advocacy Building อยูใ่ นตัวเมืองชิงเต่า เขต
หลงซาน อาคารทังหมดสร ้างอยูบ
่ นเชิงเขา,ติดทะเลภูเขา อาคารงดงาม สไตล์สถาปั ตยกรรมของยุควิล
เลียมเยอรมัน ร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างลงตัว ขององค์ประกอบตกแต่งสไตล์ยโุ รปหลายแบบเป็ น
รูปแบบบูตก
ิ ทีหาดูได ้ยาก การก่อสร ้างเดิมของเยอรมนีถก
ู เช่าทีอยูอ
่ าศัยของผู ้ว่าราชการชิงเต่า

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร แล ้วเดินทางไปสนามบิน

22.10 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที SC 4079

01.50 น.

(เช ้ามืดวันรุง่ ขึน) กลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

อ ัตรานีรวม
ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ / ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ / ค่า
บัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ / ค่าวีซา่ จีน 1,500.- / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครืองท่านละ 1 ชินที
นํ าหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษี ตวั (ค่าภาษี สนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษี สนามบินจีน CN TAX
อ ัตรานีไม่รวม 1. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมนอกรายการ เป็ นต ้น 2. ค่าทํา
เอกสารของผู ้ถือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ทีมีคา่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่านํ าหนักทีเกินพิกด
ั 3. ค่าทิปไกด์
ท ้องถิน 60 หยวน / ค่าทิปคนรถท ้องถิน 60 หยวน / ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 60 หยวน
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทําประกันอุบต
ั เิ หตุให ้กับ
ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษี หัก ณ.ทีจ่าย 3%
่ นทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 ว ัน
สํารองทีนงั ม ัดจํา 10,000 บาท * สว
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายสําหรับกรุ๊ปทีต ้องการันตีมด
ั จํากับสายการบินหรือ
กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้/
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย
75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึงไม่
อาจรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลียนแปลงเทียวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ
ิ ด
ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
กฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ั -มืด-ดํา-ซีดขาวเกินไป อาจใช ้
สําเนาหนังสือเดินทาง หน ้าทีมีรป
ู ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวา อย่างชัดเจน ถ ้าถ่ายไม่ชด
ไม่ได ้ กรุณาแก ้ไข ด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่
หมายเหตุ การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึงกฎเกณฑ์การยืน ค่าธรรมเนียม
การใช ้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน ้า
หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิด จึงแจ ้งมาเพือทราบ
ท่านทีถือบ ัตร APEX
- ท่านทีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด ้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข ้า-ออกประเทศจีนโดยไม่มวี ซ
ี า่ กับองค์กรฯ ทีออกบัตรนี
ให ้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข ้อตกลงการผ่านเข ้าออกประเทศของผู ้ถือเอกสารนี
- ท่านทีถือบัตร APEX จะต ้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให ้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให ้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข ้าเมือง อาจจะไม่อนุญาตให ้ท่านผ่านเข ้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจจะไม่ได ้เดินทางต่อหรือกลับกับคณะทัวร์ และอาจจะต ้องติดค ้างอยูป
่ ระเทศจีน อย่างน ้อย
1-2 อาทิตย์

4. หากบัตรสูญหาย ท่านจะต ้องจ่ายเงินค่าซือตัวเครืองบินใบใหม่ และจ่ายค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
ในขณะทีท่านอยูต
่ อ
่ เพือทําเรืองการออกบัตรใหม่ หรือขอทําวีซา่ ใหม่ด ้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให ้เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน ้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ
ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถอ
ื แทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนันหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตร APEX ติดมากับ
เอกสารใดๆ และมีการสูญหายเกิดขึน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY

ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)

เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขนไป
ึ
รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน

1. การประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
3. ค่าใชจ่้ ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การสง่ ศพกลับ
ประเทศ (เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident
Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประก ัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้
ติง, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยูภ
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็บ
เนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร ้าย การยึดพาหนะ และ การปล ้นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้
เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโทร
02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทําประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิว
แฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

