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ชงิเตา่-เหลาซาน 

ชงิเตา่-เหลาซาน-พพิธิภณัฑช์งิเตา่-ชอ้ปปิง
ถนนไทต่ง 4 วนั 3 คนื (ไมล่งรา้นชอ้ป) 
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ซานตง มณฑลสําคัญทางภาคเหนือของจีน ตังอยู่ทางทศิ
ตะวนัออกของไทห่างซาน และอยูร่มิทะเลโป๋วไหแ่ละหวงไห ่
มเีนอืท ี156,700 ตารางกโิลเมตร พนืท ี1 ใน 3 เป็นภเูขา มี
ประชากรประมาณ 87 ลา้นคน ม ี“จหีนาน”เป็นเมอืงเอกของ
มณฑล มอีตุสาหกรรมทองคําและกํามะถันเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ ในสมัยชุนชิว(春秋) “ซานตง” เป็นทีตังของ
มหาอํานาจก๊กฉีและก๊กหลู่  เป็นถนิกําเนิดของคนดังระดับ
โลก เชน่ “ขงจอื”(孔子) มหาปราชญท์มีชีอืเสยีง “ซนุจอื” (
孙子兵法) เจา้ตํารับพชิัยสงคราม “ซุนหวู”่ (孙武) และ “ผู่
ซง่หลงิ” นักประพันธเ์รอืงสนั เป็นตน้ 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

29 ต.ค. – 1 พ.ย. 61 19,999.- 4,000.- รวมแลว้ 

12-15 พ.ย. 61 19,500.- 4,000.- รวมแลว้ 

21-24 พ.ย. 61 19,500.- 4,000.- รวมแลว้ 

26-29 พ.ย. 61 19,500.- 4,000.- รวมแลว้ 

3-6 ธ.ค. 61 19,999.- 4,000.- รวมแลว้ 

5-8 ธ.ค. 61 19,999.- 4,000.- รวมแลว้ 

12-15 ธ.ค. 61 19,500.- 4,000.- รวมแลว้ 

24-27 ธ.ค. 60 19,999.- 4,000.- รวมแลว้ 

31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 21,555.- 5,000.- รวมแลว้ 

 

**ไมม่รีาคาเด็ก   **ไมแ่จกกระเป๋า**ไมล่งรา้นชอ้ปปิง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวม   คา่วซีา่จนี(1,500)+ภาษีสนามบนิไทย+จนี+รวมประกันอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท 
(เงอืนไขตามกรมธรรม)์   

หมายเหต ุ
1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 40 หยวน และ ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 40 หยวน 
3. คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์40 หยวน 
4. อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
กระชนัชดิทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ที
กอ่นทกุครัง 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก ดอนเมอืง-ชงิเตา่     

12.30 น. เชค็อนิพรอ้มกนัททีา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก TERMINAL 1 ชนั 2 บรเิวณแถว
  เคารเ์ตอร ์7 ทางเขา้ประต ู6 สายการบนินกสกูด๊ โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

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

21.00 น. เดนิทางถงึเมอืงชงิเตา่ ทมีสีมญาไขม่กุแหง่ทะเลเหลอืง ชงิเตา่ ตังอยูท่างดา้นทศิตะวันออกเฉียงใต ้
  ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมอืงทใีหญ่รองลงมาจากซหีนาน มคีวามสําคัญคอื เป็น
  เมอืงทา่ยทุธศาสตร ์มรีายไดเ้ศรษฐกจิของประชากร เป็นอนัดับ 1 ของมณฑล ผา่นพธิกีารตรวจคน 

  พักท ีGLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว   

 27 Zhengyangzhong Road, Chengyang District Qingdao Tel: (86) 532-5865 8855 

 

 

 

 

วนัทสีอง ชงิเตา่-สะพานจา้น-เสยีวชงิเตา่-เขาปลาเล็ก-บา้นขา้หลวงเกา่-สวนจงซาน-บฉีา่ย 
  หยวน 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรมอ 

   ชมสะพานจา้นเฉียว ซงึสรา้งในสมัยจักรพรรด ิกวงสู ราชวงศ์ชงิ ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 
 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยนืลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใชเ้ป็นทขีนส่งสนิคา้ทางทะเล ส่วน
 ปลายนันเป็นทตีังของศาลา ฮุย่หลัน ทอีอกแบบเป็นรูปเกง๋จนีทรงแปดเหลยีม ซงึถอืเป็นจุดชมววิและ
 สญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของเมอืงชงิเตา่ 

   นําชมเสยีวชงิเตา่ อยู่ห่างจากจุดชมววิสะพานจันเฉียวไปทางดา้นตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 1 
 กโิลเมตร บา้งก็เรยีกว่า เกาะฉนิเต่า 琴岛 เนอืงจากเป็นเกาะทยีนืไปในทะเล จากการกัดเซาะแผ่นดนิ

 ของคลนืและนําทะเล จงึกลายเป็นเกาะทมีรีูปร่างคลา้ยกับพณิ (เครอืงดนตรโีบราณของจนี) เสยีวชงิ
 เต่าเป็นสถานทตีากอากาศทไีดร้ับความนยิม เนอืงจากมตีน้ไมเ้ขยีวชอุม่ตลอดทังปี อากาศเย็นสบาย 
 ยังมปีระภาคารสขีาวตังเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเกาะ ในอดตีถูกใชเ้ป็นเครอืงหมายการเดนิเรอื สรา้งขนึ
 โดยเยอรมนีเมอืปี ค.ศ. 1900 เนอืงจากชว่งเวลาดังกล่าวชงิเต่าตกเป็นอาณานคิม แต่หลังจากไดรั้บ
 อสิรภาพในปี 1915 ก็ไดม้กีารซอ่มแซมครังใหญ ่มกีารตกแต่งยอดของประภาคารดว้ยแกว้ปรซิมึ เพอื
 สะทอ้นแสงและนําทางใหก้บัผูเ้ดนิเรอื  

  นําชมสวนบนเนนิ “เขาปลาเล็ก” ทมีบีา้นตุ๊กตาจําลองในยคุเยอรมนัเขา้ครอง บนยอดขามศีาลแปด
เหลยีม สามารถชมววิเมอืงชงิเตา่ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

   นําชมบา้นพกัของอดตีขา้หลวงเกา่ คงัโหยว่เหวย่ Kang Youwei (康有为; March 19, 
1858–March 31, 1927), ไดซ้อืบา้นนเีมอืปี ค.ศ. 1942 และพักอาศัยอยูจ่นวาระสดุทา้ยของชวีติ ในปี 
ค.ศ. 1927  ปัจจุบันไดร้ับการดูแลรักษาโดยรัฐบาลเมอืงชงิเต่า Kang Youwei was a Chinese 
scholar, noted calligrapher and prominent political thinker and reformer of the late Qing 
Dynasty. He led movements to establish a constitutional monarchy and was an ardent 
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Chinese nationalist. His ideas inspired a reformation movement that was supported by the 
Guangxu Emperor but loathed by Empress Dowager Cixi. Although he continued to 
advocate for constitutional monarchy after the foundation of the Republic of China, Kang's 
political ideology was never put into practical application. 

   จากนันนําทา่นชมสวนธารณะจงซาน เป็นสวนขนาดใหญอ่ยูก่ลางเมอืงชงิเตา่  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 

 

 

 

                      

  พาท่านไปเดนิยอ่ยอาหารท ี"พฉีายยว่น" ถนนอาหารทมีชีอืเสยีงของชงิเต่า ลัดเลาะเขา้ไปตาม
ตรอกซอกซอย จะมแีผงขายของชํารว่ยและของทรีะลกึมากมาย ทดีังทสีดุคอืแผงอาหารทปีรงุสดสด มี
ทังกุง้ ปลา หอย ป ูไก ่เนอื หม ูผกัตา่งๆ แนะนําใหล้องหมกึ ยา่งปรงุรส...เด็ดจรงิๆ 

 พักท ีGLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทสีาม ชงิเตา่-เขาเซยีนเหลาซาน-พพิธิภณัฑช์งิเตา่-จตัรุสั 54-ศนูยแ์ขง่เรอืใบ 

 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําชมเขตทศันยีภาพภเูขาเหลาซาน ตังอยูด่า้นตะวันตกเฉียงใตข้องแหลมซานตง ตะวันออกของ
เมอืงชงิเต่า ในอําเภอเหลาซาน รมิชายหาดทะเลหวงไห ่ ยอดเขาหลักสงูเหนือระดับนําทะเล 1,133 
เมตร เนือท ี300 ตารางกโิลเมตร เป็นภเูขาทกีอ่ตัวในยุค Arenean Group (Zr1) องคป์ระกอบเป็น
หนิแกรนิตดํา ลักษณะแข็งทนทาน มชีอืเสยีงโด่งดังในฐานะทีเป็นดอยเซยีน "ภูเขาเทวดากลาง
ทะเล" และ "ภเูขาเซยีนของศาสนาเตา๋" อารามของศาสนาเตา๋หลายแหง่อยูก่ลางป่าสนอนัเกา่แก ่มี
ประวัตอิันยาวนานเกอืบ 2,000 ปี เคยเป็นสถานทเีผยแพร่ศาสนาเต๋าทสํีาคัญข  องจนี เป็นตน้กําเนดิ
ของเทพนยิายปรัมปราในลัทธเิต๋า เขาหนิทนีมีรีูปร่างแปลกสวย เหมอืนรูปคนและรูปสัตว ์ มตีน้ไมแ้ละ
ดอกไมโ้บราณ มนํีาพทุเีย็นฉํา มแีรธ่าตหุลายชนดิทมีคีณุคา่ทางโภชนาการทใีชก้ารผลติเบยีรช์งิเต่า มี
นําตก มเีถอืนถําและอารามนักพรตลัทธเิต๋า ว่ากันว่าทนีมียีาสมุนไพรอายุวัฒนะ (ยาอมตะ) ทฮี่องเต ้
หลายองคส์ง่คนมาคน้หาเพอืปรงุยาถวาย นําชมตาํหนกัเตา๋ไทช่งิกง และวหิารเฉยีนเจนิไท ่ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

  นําชมพพิธิภณัฑช์งิเตา่ ก่อตังขนึเมอืงปี ค.ศ. 1965 เป็นพพิธิภัณฑท์อ้งถนิแบบบูรณาการ
ประวัตศิาสตรแ์ละศลิปะ ประกอบดว้ย 16 หอ้งนทิรรศการ มพีนืทจัีดแสดงกว่า 7,000 ตารางเมตร เก็บ
รวบรวมมรดกทางศลิปะกว่า 160,000 ชนิ ซงึเป็นการประดษิฐต์ัวอักษร ภาพวาด เครอืงปันดนิเผา 
เครอืงถว้ยลายคราม หยก และเหรยีญโบราณ มหีลายชนิทเีป็นสมบัตทิหีายากในโลก มนีิทรรศการ
วัฒนธรรมพระธาตุทแีตกต่างกัน ใหบ้รกิารขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เกยีวกับภาษาจนี อังกฤษ ญปีุ่ น และ
เกาหล ี 

 ชมสถานทตีา่งๆในตัวเมอืง เชน่ หาดชงิเตา่ และ “จตัรุสัอูซ่อื” (จัตรัุส 54) สญัลักษณ์เมอืงชงิเต่า 
สรา้งขนึเพอืเรยีกรอ้งเมอืงชงิเตา่คนืจากญปีุ่ นในวันท ี4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919   

 ชมศนูยก์ารแขง่ขนักฬีาเรอืใบ ทหีาดชงิเตา่ทเีคยใชเ้ป็นสนามแขง่เรอืใบโอลมิปิค   แวะรา้น
ไขม่กุ สนิคา้ OTOP ของจนี  
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คํา             รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 อสิระทยีา่นถนนไทต่ง No.1 shopping destination ของเมอืงชงิเต่า ถนนกวา้งทเีต็มไปดว้ยรา้น
รวงตา่งๆ มากมาย นครเซยีงไฮม้หีนานจงิลู ่นครปักกงิมหีวังฝจูงิ เมอืงชงิเตา่ก็มถีนนไทต่ง 

 พักท ีGLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว   

วนัทสี ี  โรงเบยีรช์งิเตา่-เสยีวชงิเตา่-พพิธิภณัฑไ์วน-์ดอนเมอืง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   เยยีมชม โรงงานเบยีรช์งิเตา่ เบยีรย์หีอ้เกา่แกข่องจนีทมีอีาย ุกว่า 100 ปี 
เป็นของพ่อคา้ชาวเมอืงเบยีรร์่วมกับพ่อคา้อังกฤษ ก่อตังบรษัิทเบยีรเ์ยอรมันนิส
เชส (GERMANISCHES) แห่งเมอืงชงิเต่าจํากัด ดว้ยเงนิทุน 400,000 มารค์ เมอื 
15 สงิหาคม ค.ศ. 1903 ใชเ้ทคโนโลยกีารหมักบ่มและวัตถุดบิจากประเทศ
เยอรมนั ในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นเบยีรแ์หง่ชาตยิหีอ้เดยีวข องจนี และ
เป็นตน้แบบของอตุสาหกรรมนี ใน ปี ค.ศ.1993 ไดเ้ปลยีนชอืเป็น บรษัิทเบยีรช์งิ
เต่าจํากัด และเขา้สูต่ลาดทุนเป็นครังแรก เมอืจนีเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์าร
การคา้โลก เบยีรช์งิเต่า ก็ไดใ้ชโ้อกาสนเีป็นพันธมติร กับ อันเฮาเซอรบ์ชุ ผูผ้ลติ
เบยีรบ์ดัไวเซอร ์ จากสหรัฐฯ ใหท้า่นชมกรรมวธิกีารหมกั โรงบม่ สายพานการผลติ 
พรอ้มชมิเบยีรร์สชาตดิทีสีดุของจนี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

   นําชมพพิธิภณัฑไ์วนข์องชงิเตา่ ตังอยูใ่นใตด้นิเกา่ใกลถ้นนชงิเต่า เป็นพพิธิภัณฑไ์วน์ใหญ่ทสีดุ
ของจีน ครอบคลุมพืนทีกว่า 8,000 ตารางเมตร ทีแสดงกระบวนการปลูกองุ่นและการบ่มไวน์องุ่น 
 ท่านจะไดล้มิลองไวน์กว่า 17 ประเทศ พพิธิภัณฑย์ังม ี"ธนาคารไวน์" ทมีโีอกาสทจีะชนืชอบเก็บวนิ
 เทจของตัวเอง 

16.30 น.          รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ  

21.00 น.         เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีXW 085  

01.25 น. (เชา้มดืวันรุง่ขนึ) กลับถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

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

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่บตัร
เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ / ค่าวซีา่จนี(กรุ๊ป 800.-) / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุภาษีตัว (ค่าภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนีCN TAX) 
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อตัรานไีมร่วม 1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆเชน่ค่าโทรศัพทค์่าอาหารค่าเครอืงดมืนอกรายการเป็นตน้ 2. ค่าทําเอกสาร
ของผูถ้อืตา่งดา้ว /ค่าวซีา่ทมีคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด 3. ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 
40 หยวน / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 40 หยวน / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์40 หยวน 

หมายเหต ุบรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรือสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไม่เทยีวบางรายการไม่
สามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอุบัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และภาษีหักณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั มดัจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

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 

เอกสารการขอวซีา่จนี 
1.   เอกสารการเดนิทาง 

1.1 หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

1.2 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

1.3 รปูสขีนาด 2 นวิ 2 ใบ (ฉากหลังสขีาวเทา่นัน) * รปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน * ใชก้ระดาษฟจูหิรอืโกดัก 
- ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบั การสง่
หนังสอืเดนิทาง 
- รปูถา่ยตอ้งเห็นห,ู ผมขา้งหนา้ตอ้งเหนอืควิ, ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆทังสนิ, ตอ้งไมใ่สเ่สอืสขีาว 
- สถานทตูจนีอาจปฏเิสธการยนืวซีา่ของทา่น หากทา่นเป็นชาย แตใ่ชร้ปูถา่ยทดีเูป็นหญงิแตง่หนา้ทา ปาก หรอืไว ้
ผมยาว 

1.4 สําเนาตวัเครอืงบนิ และใบจองโรงแรม * ถา้ยนืเดนิทางกบักรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจัดการให ้
2.   เอกสารเพมิเตมิ 
3.1  สําหรับผูเ้ดนิทางทยีงัเป็นเด็กอายไุมเ่กนิ 18 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัรตัวสําเนา (ใบเกดิ)  
3.4 สาวประเภทสองแตง่กายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นังสอืรับรองการทํางาน+สมดุบญัชเีงนิฝากตัวจรงิเทา่นัน 
3.5 พระภกิษุ (กรณุาโทรเชด็ทบีรษัิทฯ)  
4.  ขอ้มลูสําคญั  * กรณุากรอกขอ้มลูจรงิในเอกสารททีางบรษิทัจดัให ้
4.1 นักเรยีน นักศกึษา........แจง้ชอืสถานทศีกึษา ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์
4.2 ผูท้ทํีางาน.......แจง้ชอืสถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูท่ทํีางาน หมายเลขโทรศัพท ์
4.3 ทอียูปั่จจบุนัของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศัพทท์บีา้นทตีดิตอ่ได ้
4.4 ผูท้แีตง่งานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบตุรธดิา พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
4.5 ผูท้เีป็นโสด ตอ้งแจง้ชอืบดิาหรอืมารดา หรอื พนีอ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
4.6 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชอืญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ พรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดจ้รงิ  
โปรดทราบ 
- ผู ้ถื อ เ อ ก ส า ร เ ดิน ท า ง เ ล่ ม สี เ ห ลือ ง  ต ้อ ง ยืน วีซ่ า ด ้ว ย ต น เ อ ง  เ พ ร า ะ ท า ง ส ถ า น ทู ต ต ้อ ง ก า รดู ตั ว 
- กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทยและมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน (ม ีWORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์
ยอ้นหลัง 6 เดอืน ** ตอ้งปรบัยอด UP BOOK ถงึปจัจบุนั+หนังสอืรับรองการทํางาน 
- กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาตทิไีมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเอง 
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- ขอ้มลูททีา่นแจง้กบัทางบรษัิทฯ จะใชสํ้าหรับกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์วซีา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าขอ้มลู
เท็จอาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
- เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย
7-10 วันทําการ(กอ่นออกเดนิทาง) 
- โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ หรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิทฯ ไมท่ราบลว่งหนา้ หรอืทราบในเวลากระชนัชดิ 
- ทา่นทถีอืหนังสอืเดนิทางราชการ ถา้จะไปทอ่งเทยีวทเิบต ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางแบบปกต ิ
- ทา่นทถีอืบตัร APEX ตอ้งทําวซีา่จนีถา้ตอ้งการไปทเิบต ไมส่ามารถใชบ้ตัร APEX แทนวซีา่จนีได ้
- ทา่นทถีอืบตัร APEX หรอื ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ โปรดตรวจสอบสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการท่องเทยีว
โดยไมม่วีซีา่ เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารนันๆ 
 

ประเทศทไีมส่ามารถทาํวซีา่จนี (* แบบยนืดว่นพเิศษ *) ได ้
ประเทศในกลุ่ม Schengen มี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรังเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อติาล ี
ลักเซมเบอรก์ เนเธอรแ์ลนด ์โปรตเุกส สเปน สวเีดน สหราชอาณาจักร กรซี บลัแกเรยี ไซปรัส เชครพีับบลคิ เอสโตเนยี 
ฮงัการ ีลัตเวยี ลทัิวเนยี มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวเีนีย โปแลนด ์(ยกเวน้ ประเทศ อติาล ีทสีามารถยนืด่วนได)้ * 
นอกเหนอืจากประเทศเหลา่น ีสามารถยนืวซีา่ดว่นไดต้ามปรกต ิ* 

อตัราคา่วซี่าดว่น ยนืวซีา่ด่วน 2-3 วัน จ่ายเพมิใหส้ถานทูตเล่มละ 1,100.-/ ยนืวซีา่ด่วน 1 วัน ไม่สามารถทําได ้
ยกเวน้ผูเ้ดนิทางตอ้งนําเอกสารตัวจรงิทกุประเภทไปเจรจาดว้ยตนเองทสีถานทูต 

ทา่นทถีอืบตัรAPEX 
- ทา่นทถีอืบตัรAPEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเองถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่กบัองคก์รฯทอีอกบตัรนี
ใหก้บัทา่นเพราะวา่บรษัิททวัรฯ์ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี
- ทา่นทถีอืบตัรAPEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหายเพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่นCHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืงหากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ3. 
หากบตัรสญูหายทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่หรอืกลับกบัคณะทัวรแ์ละอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 
อาทติย ์
4. หากบตัรสญูหายทา่นจะตอ้งจ่ายเงนิคา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหมแ่ละจา่ยคา่ทพีกัคา่อาหารคา่ยานพาหนะฯลฯในขณะที
ทา่นอยูต่อ่เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหมห่รอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯมนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯทกุแผนกเชน่หัวหนา้ทัวรพ์นักงานเก็บเอกสารพนักงานขายฯลฯไมร่ับ
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
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อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณตีอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหตใุนระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

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

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

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

 

 


