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SHANDONG    
ชงิเตา่-เผงิไหล-เยยีนไถ  

5 วนั 3 คนื (ไมล่งรา้นชอ้ป) 
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ซานตง มณฑลสําคัญทางภาคเหนอืของจนี ตังอยูท่างทศิตะวันออกของไทห่างซาน 
และอยูร่มิทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มเีนอืท ี156,700 ตารางกโิลเมตร พนืท ี1 ใน 3 
เป็นภูเขา มปีระชากรประมาณ 87 ลา้นคน ม ี“จหีนาน” เป็นเมอืงเอกของมณฑล มี
อุตสาหกรรมทองคําและกํามะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยชุนชวิ(春秋) 
“ซานตง” เป็นทตีังของมหาอํานาจกก๊ฉีและกก๊หลู ่ เป็นถนิกําเนดิของคนดังระดับโลก 
เช่น “ขงจอื”(孔子) มหาปราชญ์ทีมชีอืเสยีง “ซุนจอื” (孙子兵法) เจา้ตํารับพชิัย
สงคราม “ซนุหวู”่ (孙武) และ “ผูซ่ง่หลงิ” นักประพันธเ์รอืงสนั เป็นตน้ 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

22-26 ธันวาคม 2560 19,999.- 4,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

 

**ไมม่รีาคาเด็ก   **ไมแ่จกกระเป๋า**ไมล่งรา้นชอ้ปปิง** 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสวุรรณภมู ิ

23.30 น. นัดพบพรอ้มกนัทสีวุรรณภมู ิ เกาะ G เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SHANDONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิใหก้บัทา่น *จอดรถสง่ผูโ้ดยสารทปีระต ู
4-5 

วนัทสีอง สวุรรณภมู-ิชงิเตา่-เผงิไหล-ตาํหนกัซานเซยีนซาน-เยยีนไถ 

02.25 น. เหริฟ้าสูส่นามบนิชงิเตา่ โดยเทยีวบนิท ีเทยีวบนิท ีSC4080 

07.55 น. เดนิทางถงึเมอืงชงิเต่า ทมีสีมญาไขมุ่กแห่งทะเลเหลอืง ชงิเต่า ตังอยู่ทางดา้นทศิตะวันออกเฉียงใต ้
ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมอืงทใีหญ่รองลงมาจากซหีนาน มคีวามสําคัญคอื เป็น
เมอืงทา่ยทุธศาสตร ์มรีายไดเ้ศรษฐกจิของประชากร เป็นอนัดับ 1 ของมณฑล ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงแลว้นําท่านเดนิทางสูเ่ผงิไหล (3 ชวัโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นไปชมสถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหม ่ตําหนักซานเซยีนซาน หรอื ตําหนักภเูขาสามเซยีน ท ี

 สวยงามของ Penglaiเมอืงในมณฑลซานตง เป็นจดุทอ่งเทยีวระดับ 5 A ของจนี ชม ภมูทิัศน ์จดุชม วิ ว 
สถาปัตยกรรมคลาสสกิแบบจีน และตําหนักต่างๆทมีชีอืเสยีงของเยยีนไถมารวมไวด้ว้ยกัน ดว้ยเงนิ

ราคารวม คา่ตวัเครอืงบนิ(ตัวกรุ๊ปชนัประหยดั),คา่วซีา่จนี(กรุ๊ป 800),ภาษีสนามบนิไทย+จนีและชดุภาษีนํามนั 
(รวม 6,000.- เชด็ ณ วันท ี29 พ.ย. 2560),รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (ตามเงอืนไขตามกรมธรรม)์   

หมายเหต ุ
1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 40 หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 40 หยวน คา่ยงัไมร่วม
คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์50 หยวน 
3. อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ
ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 
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 ลงทนุกวา่ 3,000 ลา้นหยวน มทัีงตําหนักของตํานานเทพเจา้โป๊ยเซยีน ( 8 เซยีน ) ขา้มทะเล ตรง 
 กลางจะเป็นทะเลสาบ มพีพิธิภณัฑศ์ลิปะทเีก็บรวบรวมของโบราณหายากยงิ พพิธิภณัฑห์นิฟอสซลิ 
 ทซีอืมาจากพมา่ 10 % จาก 30 % ทมีกีารขดุขาย พพิธิภณัฑต์น้ไมก้ลายเป็นหนิ และตน้ไมก้ลาย 
 เป็นหยก หอพระหยกขาว หอกวนอมิ 11 พักตร์ ดา้นใน นอกจากจะเป็นสถานทที่องเทียวแลว้ยังมี
โรงแรมทพีักพรอ้มรถแบตเตอรอีกีดว้ย 

17.00น.  แลว้นําท่านเดนิทางสูเ่ยยีนไถ (1 ชวัโมง) เมอืงเศรษฐกจิระดับประเทศ ตังอยูใ่นมณฑลซานตง เป็น

แหลง่ประมงทะเล เมอืงรสีอรท์ตากอากาศของคนรวยๆ เยยีนไถมปีระชากรในเขตเมอืงกวา่ 5 แสนคน 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พกัท ีYantai Bass Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทสีาม เยยีนไถ-พพิธิภณัฑไ์วน-์พพิธิภณัฑน์าฬกิา-ชงิเตา่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรมอ 

 นําทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑโ์รงงานผลติไวน์จางยู ่CHANGYU เป็นโรงงาน ผลติไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 

4ของโลก และครองตลาดจีนถึง 30 % นอกจากนียังมีสวนองุ่นเป็นของตนเอง ปัจจุบัน ไวน ์
CHANGYU มโีรงงานตังอยูห่ลายมณฑล และมสีวนองุน่อยูป่ระมาณ 4-5 แหง่ ชมโรงงานผลติไวน ์ 
 ชมหอ้งหมกัโรงบม่ไวน ์เชญิชมิ WINE TESTING ไวน ์2 ชนดิ และเลอืกซอืไวนม์ชีอืของจนี 

 นําท่านชม “พพิธิภัณฑน์าฬกิา” แหล่งกําเนิดนาฬกิาททีันสมัยของประเทศจีนพพิธิภัณฑแ์ห่งน ี

ไดร้ับการจัดตังขนึร่วมกัน โดยสมาคม Horology ประเทศจนี สมาคมนาฬกิา อปุกรณ์จับเวลาบรษัิท
นาฬกิา Beijixingและ บรษัิทนาฬกิา อนืๆ จนีเป็นประเทศแรกในโลกทมีกีารคดิคน้และใชก้ารจับเวลา
และยงัเป็นผูผ้ลตินาฬกิารายใหญอ่กีดว้ย ภายในพพิธิภณัฑจ์ะมกีารจัดแสดงผูจ้ับเวลาแบบโบราณ, ชดุ
นาฬกิาสมยัโบราณ และนาฬกิาทมีคีา่ต่างๆ 

 นําชมเมืองเยียนไถ เยียนไถแปลว่าเนินควัน มีชือเก่าว่า “ชีฟู”  ในศตวรรษที 18 และ 19 

ชาวตา่งชาตติบเทา้เขา้มาหาผลประโยชน์ในชฟี ูเรมิตังแต่ญปีุ่ นมกีองเรอืเขา้มาโจมตจีนี หลังสงคราม
ฝินในปี ค.ศ. 1862 จนีเปิดเมอืงท่าชฟีใูหก้บัองักฤษตามสนธสิญัญา Treaty Ports หมูบ่า้นชฟีจูงึไดรั้บ
อทิธพิลจาก “ฝรัง”  จากนันเยอรมันเขา้มาคา้ขายในปลายศตวรรษท ี19 หลังสงครามโลกครังที 1 
อเมรกิานําเรอืรบแล่นเขา้มาในอา่วโป๋วไห่ ญปีุ่ นและรัสเซยีก็นําเรอืมาทอดสมอในบรเิวณนเีชน่กัน ใน
อดตีเยยีนไถจงึมสีโมสรชาวเรอื ทมีเีหลา่ทหารเรอื กลาส ีลกูเรอืต่างชาตเิขา้มาหาความสขุสําราญ ดมื
เหลา้เคลา้นาร ีแต่ปัจจุบันกลนิอายของการตดิต่อกับต่างชาตอิยา่งโชกโชน ไมไ่ดม้รี่องรอยปรากฏให ้
เห็นในเยยีนไถ ของด ีOTOP ทเีป็นจุดขายของเยยีนไถ 10 อยา่งคอื ทองคํา..แอปเปิล..ลูกแพร.์.ถัว
ลสิง..เชอรร์.ี.ลูกหนาม..เป๋าฮอื..วุน้เสน้..เตา้หู.้.หนิ นําท่านสูถ่นิไฮโซเยยีนไถซาน ผ่านชมบา้นและ
คฤหาสนส์ไตลย์โุรปทปีลกูสรา้งอยา่งสวยงาม 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. จากนันเดนิทางกลับชงิเตา่ 3 ชวัโมง 

18.00 น. รับประทานหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัท ีGloria Hotel Qingdao หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทสี ี  ชงิเตา่-สะพานจา้นเฉยีว-พฉีายยว่น-เขาปลาเล็ก-โรงงานเบยีรช์งิเตา่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรมอ 

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

 พาท่านไปเดนิยอ่ยอาหารท ี"พฉีายยว่น" ถนนอาหารทมีชีอืเสยีงของชงิเต่า ลัดเลาะเขา้ไปตาม

ตรอกซอกซอย จะมแีผงขายของชํารว่ยและของทรีะลกึมากมาย ทดีังทสีดุคอืแผงอาหารทปีรงุสดสด มี
ทังกุง้ ปลา หอย ป ูไก ่เนอื หม ูผักตา่งๆ แนะนําใหล้องหมกึ ยา่งปรงุรส...เด็ดจรงิๆ 

 นําชมสวนบนเนนิ “เขาปลาเล็ก” ทมีบีา้นตุ๊กตาจําลองในยคุเยอรมนัเขา้ครอง บนยอดขามศีาลาแปด

เหลยีมสามารถชมววิเมอืงชงิเตา่ 

 นําทา่นไปชมดา้นนอก โบสถน์กิายโปแตสแตน้ท ์และโบสถพ์ระแมม่าร ี(คาทอลคิ)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เยยีมชมโรงงานเบยีรช์งิเตา่ เบยีรย์หีอ้เกา่แกข่องจนีทมีอีายกุว่า 100 ปี เป็นของพ่อคา้ชาวเมอืง
เบยีรร์ว่มกบัพอ่คา้องักฤษ กอ่ตงับรษัิทเบยีรเ์ยอรมนันสิเชส (GERMANISCHES) แหง่เมอืงชงิเต่าจํากัด 
ดว้ยเงนิทุน 400,000 มารค์ เมอื 15 สงิหาคม ค.ศ. 1903 ใชเ้ทคโนโลยกีารหมักบม่และวัตถุดบิจาก
ประเทศเยอรมนั ในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นเบยีรแ์ห ่ งชาตยิหีอ้เดยีวของจนี และเป็นตน้แบบ
ของอตุสาหกรรมนี ในปี ค.ศ.1993 ไดเ้ปลยีนชอืเป็น บรษัิทเบยีรช์งิเต่าจํากัด และเขา้สูต่ลาดทุนเป็น
ครงัแรก เมอืจนีเขา้รว่มเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก เบยีรช์งิเตา่ก็ไดใ้ชโ้อกาสนเีป็นพันธมติร กับ 
อันเฮาเซอรบ์ุช ผูผ้ลติเบยีรบ์ัดไวเซอร ์จากสหรัฐฯ ใหท้่านชมกรรมวธิกีารหมัก โรงบ่ม สายพานการ
ผลติ พรอ้มชมิเบยีรร์สชาตดิทีสีดุของจนี 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ีGloria Hotel Qingdao หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ ชงิเตา่-ปาตา้กวน-จสัตรุสั54-ชอ้ปปิงถนนไถตง-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรมอ 

 ขบัรถผา่นชมปาตา้กวน ถนนแปดสาย อยูใ่นเขตหยุเฉวยีน จดุชมววิทสีามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม 

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

 ชมสถานทีต่างๆในตัวเมอืง เชน่ “จตัุรสัอูซ่อื” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมอืงชงิเต่า สรา้งขนึเพอื

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

 ชมหาดชงิเตา่ทเีคยใชเ้ป็นสนามแขง่เรอืใบโอลมิปิค 

   อสิระทยีา่นถนนไทต่ง No.1 shopping destination ของเมอืงชงิเต่า ถนนกวา้งทเีต็มไปดว้ยรา้น
 รวงตา่งๆ มากมาย นครเซยีงไฮ.้....มหีนานจงิลู ่นครปักกงิ.....มหีวังฝจูงิ เมอืงชงิเตา่......ก็มถีนนไทต่ง 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น นําทา่นสง่สนามบนิชงิเตา่ 

21.05 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี SC4079 

01.25 น. (เชา้มดืวันรุง่ขนึ) กลับถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

******************** 
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อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่
บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่วซีา่จนี(กรุ๊ป 800.-) / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิ
ทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุภาษีตัว (ค่าภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนีCN TAX) 

อตัรานไีมร่วม1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆเชน่คา่โทรศัพทค์า่อาหารคา่เครอืงดมืนอกรายการเป็นตน้ 2. คา่ทําเอกสารของ
ผูถ้อืต่างดา้ว /ค่าวซีา่ทมีคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด 3. ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 40 
หยวน / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 40 หยวน / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์50 หยวน 

หมายเหตบุรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืน
การเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการไมส่ามารถ
ขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอุบัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ใน
วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และภาษีหักณ.ทจีา่ย 3% 

สาํรองทนีงั มัดจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 

เงอืนไขการยกเลกิยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 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
กฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

ทา่นทถีอืบตัรAPEX 
- ทา่นทถีอืบตัรAPEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเองถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่กบัองคก์รฯทอีอกบตัรนี
ใหก้บัทา่นเพราะวา่บรษัิททวัรฯ์ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี
- ทา่นทถีอืบตัรAPEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหายเพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่นCHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืงหากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจรงิ3. 
หากบตัรสญูหายท่านอาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่หรอืกลบักบัคณะทัวรแ์ละอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 
อาทติย ์
4. หากบตัรสญูหายทา่นจะตอ้งจ่ายเงนิคา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหมแ่ละจา่ยคา่ทพีกัคา่อาหารคา่ยานพาหนะฯลฯในขณะที
ทา่นอยูต่อ่เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหมห่รอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯมนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯทกุแผนกเชน่หัวหนา้ทัวรพ์นักงานเก็บเอกสารพนักงานขายฯลฯไมร่ับ
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ไมรั่บฝากไมถ่อืแทนหรอืไมเ่ก็บรักษาแทนดังนันหากทา่นฝากบตัรAPEX และ/หรอืสง่บตัรAPEX ตดิมากับเอกสารใดๆ
และมกีารสญูหายเกดิขนึทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ 

 
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 

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 ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหตใุนระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

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

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

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

 

 

 

 

 

 


