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ชงิ เต่า-เหลาซาน
้ ปปิ ง
ชงิ เต่า-เหลาซาน-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ชงิ เต่า-ชอ
ถนนไท่ตง 4 ว ัน 3 คืน (ไม่ลงร้านชอ้ ป)
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ซานตง มณฑลสําคั ญทางภาคเหนือ ของจีน ตั งอยู่ท างทิศ
ตะวันออกของไท่หางซาน และอยูร่ ม
ิ ทะเลโป๋ วไห่และหวงไห่
มีเนือที 156,700 ตารางกิโลเมตร พืนที 1 ใน 3 เป็ นภูเขา มี
ประชากรประมาณ 87 ล ้านคน มี “จีหนาน”เป็ นเมืองเอกของ
มณฑล มีอต
ุ สาหกรรมทองคําและกํามะถันเป็ นอันดับ 1 ของ
ประ เท ศ ในส มั ย ชุ น ช ิว (春秋) “ซานตง” เป็ นที ตั งขอ ง
มหาอํ า นาจก๊ก ฉีแ ละก๊ก หลู่ เป็ นถินกํ า เนิด ของคนดั งระดั บ
่ “ขงจือ”(孔子) มหาปราชญ์ทมี
ื
ี ง “ซุนจือ” (
โลก เชน
ี ชอเส
ย
孙子兵法) เจ ้าตํ ารับพิชัย สงคราม “ซุนหวู”่ (孙武) และ “ผู่
ั เป็ นต ้น
ซง่ หลิง” นักประพันธ์เรืองสน

ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียวเพิม

่
วีซา

29 ต.ค. – 1 พ.ย. 61

19,999.-

4,000.-

รวมแล ้ว

12-15 พ.ย. 61

19,500.-

4,000.-

รวมแล ้ว

21-24 พ.ย. 61

19,500.-

4,000.-

รวมแล ้ว

26-29 พ.ย. 61

19,500.-

4,000.-

รวมแล ้ว

3-6 ธ.ค. 61

19,999.-

4,000.-

รวมแล ้ว

5-8 ธ.ค. 61

19,999.-

4,000.-

รวมแล ้ว

12-15 ธ.ค. 61

19,500.-

4,000.-

รวมแล ้ว

24-27 ธ.ค. 60

19,999.-

4,000.-

รวมแล ้ว

31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62

21,555.-

5,000.-

รวมแล ้ว

้
**ไม่มรี าคาเด็ก **ไม่แจกกระเป๋ า**ไม่ลงร ้านชอปปิ
ง**

ราคารวม ค่าวีซา่ จีน(1,500)+ภาษีสนามบินไทย+จีน+รวมประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท
(เงือนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน 40 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท ้องถิน 40 หยวน
3. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 40 หยวน
4. อาจมีการปรับเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าหรือแจ ้งให ้ทราบในเวลา
ั ด
ิ ท่านใดทีต ้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าที
กระชนช
ก่อนทุกครัง
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กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

ดอนเมือง-ชงิ เต่า

12.30 น.

เช็คอินพร ้อมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออก TERMINAL 1 ชัน 2 บริเวณแถว
เคาร์เตอร์ 7 ทางเข ้าประตู 6 สายการบินนกสกูด
๊ โดยมีเจ ้าหน ้าทีของทางบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ

14.50 น.

เดินทางสูเ่ มืองชิงเต่า โดยเทียวบินที XW 086 (บริการอาหารชุดบนเครือง COMBO SET)

21.00 น.

เดินทางถึงเมืองชิงเต่า ทีมีสมญาไข่มก
ุ แห่งทะเลเหลือง ชิงเต่า ตังอยูท
่ างด ้านทิศตะวันออกเฉียงใต ้
ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็ นเมืองทีใหญ่รองลงมาจากซีหนาน มีความสําคัญคือ เป็ น
เมืองท่ายุทธศาสตร์ มีรายได ้เศรษฐกิจของประชากร เป็ นอันดับ 1 ของมณฑล ผ่านพิธก
ี ารตรวจคน
พักที GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว

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

ว ันทีสอง

ี
ชงิ เต่า-สะพานจ้าน-เสยวช
งิ เต่า-เขาปลาเล็ก-บ้านข้าหลวงเก่า-สวนจงซาน-บีฉ่าย
หยวน

08.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรมอ
 ชมสะพานจ ้านเฉีย ว ซึงสร ้างในสมัย จักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชงิ ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว
440 เมตร กว ้าง 8 เมตร ยืนลงไปในทะเล ในสมัย โบราณเคยใช ้เป็ นทีขนส่ง สิน ค ้าทางทะเล ส่ว น
่ หลัน ทีออกแบบเป็ นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลียม ซึงถือเป็ นจุดชมวิวและ
ปลายนันเป็ นทีตังของศาลา ฮุย
สัญลักษณ์ทโดดเด่
ี
นของเมืองชิงเต่า
ี
ิ เต่า อยู่ห่างจากจุดชมวิว สะพานจันเฉียวไปทางด ้านตะวั นออกเฉีย งใต ้ประมาณ 1
 นํ าชมเส ยวช
ง
กิโลเมตร บ ้างก็เรียกว่า เกาะฉินเต่า 琴岛 เนืองจากเป็ นเกาะทียืนไปในทะเล จากการกัดเซาะแผ่นดิน
ของคลืนและนํ าทะเล จึงกลายเป็ นเกาะทีมีรูปร่างคล ้ายกับพิณ (เครืองดนตรีโบราณของจีน) เสียวชิง
เต่าเป็ นสถานทีตากอากาศทีได ้รับความนิยม เนืองจากมีต ้นไม ้เขียวชอุม
่ ตลอดทังปี อากาศเย็นสบาย
ยังมีประภาคารสีขาวตังเด่นเป็ นสง่าอยูก
่ ลางเกาะ ในอดีตถูกใช ้เป็ นเครืองหมายการเดินเรือ สร ้างขึน
โดยเยอรมนีเมือปี ค.ศ. 1900 เนืองจากช่วงเวลาดังกล่าวชิงเต่าตกเป็ นอาณานิคม แต่หลังจากได ้รับ
ึ เพือ
อิสรภาพในปี 1915 ก็ได ้มีการซ่อมแซมครังใหญ่ มีการตกแต่งยอดของประภาคารด ้วยแก ้วปริซม
สะท ้อนแสงและนํ าทางให ้กับผู ้เดินเรือ
 นํ าชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก” ทีมีบ ้านตุ๊กตาจําลองในยุคเยอรมันเข ้าครอง บนยอดขามีศาลแปด
เหลียม สามารถชมวิวเมืองชิงเต่า

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
 นํ าชมบ้านพ ักของอดีตข้าหลวงเก่า ค ังโหย่วเหว่ย Kang Youwei (康有为; March 19,
1858–March 31, 1927), ได ้ซือบ ้านนีเมือปี ค.ศ. 1942 และพักอาศัยอยูจ
่ นวาระสุดท ้ายของชีวต
ิ ในปี
ค.ศ. 1927 ปั จจุบันได ้รับการดูแลรักษาโดยรัฐบาลเมืองชิงเต่า 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.
 จากนันนํ าท่านชมสวนธารณะจงซาน เป็ นสวนขนาดใหญ่อยูก
่ ลางเมืองชิงเต่า
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร

ื
 พาท่านไปเดินย่อยอาหารที "พีฉายย่วน" ถนนอาหารทีมีชอเสี
ยงของชิงเต่า ลัดเลาะเข ้าไปตาม
ตรอกซอกซอย จะมีแผงขายของชําร่วยและของทีระลึกมากมาย ทีดังทีสุดคือแผงอาหารทีปรุงสดสด มี
ทังกุ ้ง ปลา หอย ปู ไก่ เนือ หมู ผักต่างๆ แนะนํ าให ้ลองหมึก ย่างปรุงรส...เด็ดจริงๆ
พักที GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
ว ันทีสาม

ี นเหลาซาน-พิพธ
ชงิ เต่า-เขาเซย
ิ ภ ัณฑ์ชงิ เต่า-จ ัตุร ัส 54-ศูนย์แข่งเรือใบ

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 นํ าชมเขตท ัศนียภาพภูเขาเหลาซาน ตังอยูด
่ ้านตะวันตกเฉียงใต ้ของแหลมซานตง ตะวันออกของ
เมืองชิงเต่า ในอําเภอเหลาซาน ริมชายหาดทะเลหวงไห่ ยอดเขาหลักสูงเหนือระดั บนํ าทะเล 1,133
เมตร เนือที 300 ตารางกิโลเมตร เป็ นภูเขาทีก่อตัวในยุค Arenean Group (Zr1) องค์ประกอบเป็ น
ื
หินแกรนิต ดํ า ลั ก ษณะแข็ งทนทาน มีช อเสี
ย งโด่ งดั ง ในฐานะทีเป็ นดอยเซีย น "ภูเ ขาเทวดากลาง
ี นของศาสนาเต๋า" อารามของศาสนาเต๋าหลายแห่งอยูก
ทะเล" และ "ภูเขาเซย
่ ลางป่ าสนอันเก่าแก่ มี
ประวัตอ
ิ ันยาวนานเกือบ 2,000 ปี เคยเป็ นสถานทีเผยแพร่ศาสนาเต๋าทีสําคัญข องจีน เป็ นต ้นกําเนิด
ของเทพนิยายปรัมปราในลัทธิเต๋า เขาหินทีนีมีรูปร่างแปลกสวย เหมือนรูปคนและรูปสัตว์ มีต ้นไม ้และ
ดอกไม ้โบราณ มีนําพุทเย็
ี นฉํ า มีแร่ธาตุหลายชนิดทีมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการทีใช ้การผลิตเบียร์ชงิ เต่า มี
นํ าตก มีเ ถือนถํ าและอารามนั กพรตลัทธิเต๋า ว่ากันว่าทีนีมียาสมุนไพรอายุวัฒนะ (ยาอมตะ) ทีฮ่องเต ้
หลายองค์สง่ คนมาค ้นหาเพือปรุงยาถวาย นํ าชมตําหน ักเต๋าไท่ชงิ กง และวิหารเฉียนเจินไท่

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
 นํ าชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ชงิ เต่า ก่อตังขึนเมืองปี ค.ศ. 1965 เป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์ท ้องถินแบบบูรณาการ
ประวัตศ
ิ าสตร์และศิลปะ ประกอบด ้วย 16 ห ้องนิทรรศการ มีพนที
ื จัดแสดงกว่า 7,000 ตารางเมตร เก็บ
รวบรวมมรดกทางศิล ปะกว่า 160,000 ชิน ซึงเป็ นการประดิษฐ์ตั ว อัก ษร ภาพวาด เครืองปั นดิน เผา
เครืองถ ้วยลายคราม หยก และเหรีย ญโบราณ มีห ลายชินทีเป็ นสมบัต ท
ิ หายากในโลก
ี
มีนิทรรศการ
วัฒนธรรมพระธาตุทแตกต่
ี
างกัน ให ้บริการข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เกียวกับภาษาจีน อังกฤษ ญีปุ่ น และ
เกาหลี
ื (จัตรุ ัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า
 ชมสถานทีต่างๆในตัวเมือง เช่น หาดชงิ เต่า และ “จ ัตุร ัสอูซ
่ อ”
สร ้างขึนเพือเรียกร ้องเมืองชิงเต่าคืนจากญีปุ่ นในวันที 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919
 ชมศูนย์การแข่งข ันกีฬาเรือใบ ทีหาดชงิ เต่าทีเคยใช ้เป็ นสนามแข่งเรือใบโอลิมปิ ค  แวะร ้าน
ไข่มก
ุ สินค ้า OTOP ของจีน
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รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
 อิสระทีย่านถนนไท่ตง No.1 shopping destination ของเมืองชิงเต่า ถนนกว ้างทีเต็มไปด ้วยร ้าน
รวงต่างๆ มากมาย นครเซียงไฮ ้มีหนานจิงลู่ นครปั กกิงมีหวังฝูจงิ เมืองชิงเต่าก็มถ
ี นนไท่ตง
พักที GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ว ันทีส ี

ี
โรงเบียร์ชงิ เต่า-เสยวช
งิ เต่า-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ไวน์-ดอนเมือง

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 เยียมชม โรงงานเบียร์ชงิ เต่า เบียร์ยห
ี ้อเก่าแก่ของจีนทีมีอายุ กว่า
100 ปี
เป็ นของพ่อค ้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค ้าอังกฤษ ก่อตังบริษัทเบียร์เยอรมันนิส
เชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจํ ากัด ด ้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมือ
15 สิง หาคม ค.ศ. 1903 ใช ้เทคโนโลยีก ารหมัก บ่ม และวั ต ถุ ด บ
ิ จากประเทศ
เยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได ้รับยกย่องให ้เป็ นเบียร์แห่งชาติยห
ี ้อเดียวข องจีน และ
เป็ นต ้นแบบของอุตสาหกรรมนี ใน ปี ค.ศ.1993 ได ้เปลียนชือเป็ น บริษัทเบียร์ชงิ
่ ลาดทุนเป็ นครังแรก เมือจีนเข ้าร่วมเป็ นสมาชิกขององค์การ
เต่าจํ ากัด และเข ้าสูต
การค ้าโลก เบียร์ชงิ เต่า ก็ได ้ใช ้โอกาสนีเป็ นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บช
ุ ผู ้ผลิต
เบียร์บด
ั ไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให ้ท่านชมกรรมวิธก
ี ารหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต
พร ้อมชิมเบียร์รสชาติดท
ี สุ
ี ดของจีน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
 นํ าชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ไวน์ของชงิ เต่า ตังอยูใ่ นใต ้ดินเก่าใกล ้ถนนชิงเต่า เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ไวน์ใหญ่ทสุ
ี ด
ของจีน ครอบคลุ ม พืนทีกว่ า 8,000 ตารางเมตร ทีแสดงกระบวนการปลู ก องุ่นและการบ่ม ไวน์อ งุ่น
ท่านจะได ้ลิมลองไวน์กว่า 17 ประเทศ พิพธ
ิ ภัณฑ์ยังมี "ธนาคารไวน์" ทีมีโอกาสทีจะชืนชอบเก็ บวิน
เทจของตัวเอง

16.30 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร แล ้วเดินทางไปสนามบิน

21.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที XW 085

01.25 น.

(เช ้ามืดวันรุง่ ขึน) กลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
*****************

อ ัตรานีรวม ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ / ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ / ค่าบัตร
เข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ / ค่าวีซา่ จีน(กรุ๊ป 800.-) / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครืองท่านละ 1 ชินที
นํ าหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษี ตัว (ค่าภาษี สนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษี สนามบินจีนCN TAX)
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อ ัตรานีไม่รวม 1. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่นค่าโทรศัพท์ค่าอาหารค่าเครืองดืมนอกรายการเป็ นต ้น 2. ค่าทํ าเอกสาร
ของผู ้ถือต่างด ้าว /ค่าวีซา่ ทีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนั งสือเดินทางไทย / ค่านํ าหนักทีเกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท ้องถิน
40 หยวน / ค่าทิปคนรถท ้องถิน 40 หยวน / ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 40 หยวน
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับ เปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณี ทมี
ี ผู ้ร่ว มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวบางรายการไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทั วร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทํ าประกันอุบัตเิ หตุให ้กับ
ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หักณ.ทีจ่าย 3%
สํารองทีนงั มัดจํา 10,000 บาท * ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายสํ าหรับกรุ๊ปทีต ้องการันตีมัดจํ ากับสายการบินหรือ
กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจํ าทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้/
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย
75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้วทางบริษ ัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไขทีบริษ ัทฯได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
่ จีน
เอกสารการขอวีซา
1. เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางทียังมีอายุใช ้ได ้จนถึงวันเดินทางไม่ตํากว่า 6 เดือน
1.2 หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่างสําหรับประทับตราเข ้าออกอย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
1.3 รูปสีขนาด 2 นิว 2 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านัน) * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ใช ้กระดาษฟูจห
ิ รือโกดัก
- ท่านทีประสงค์ใช ้รูปถ่ายข ้าราชการในการยืนวีซา่ กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต ้นสังกัดจัดมาพร ้อมกับ การส่ง
หนังสือเดินทาง
- รูปถ่ายต ้องเห็นหู, ผมข ้างหน ้าต ้องเหนือคิว, ต ้องไม่ใส่เครืองประดับใดๆทังสิน, ต ้องไม่ใส่เสือสีขาว
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยืนวีซา่ ของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช ้รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิงแต่งหน ้าทา ปาก หรือไว ้
ผมยาว
1.4 สําเนาตัวเครืองบิน และใบจองโรงแรม * ถ ้ายืนเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจัดการให ้
2. เอกสารเพิมเติม
3.1 สําหรับผู ้เดินทางทียังเป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ต ้องใช ้สูตบ
ิ ต
ั รตัวสําเนา (ใบเกิด)
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต ้องใช ้หนังสือรับรองการทํางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านัน
3.5 พระภิกษุ (กรุณาโทรเช็ดทีบริษัทฯ)
4. ข้อมูลสําค ัญ * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารทีทางบริษ ัทจ ัดให้
4.1 นั กเรียน นักศึกษา........แจ ้งชือสถานทีศึกษา ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผู ้ทีทํางาน.......แจ ้งชือสถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยูท
่ ทํ
ี างาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ของผู ้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ทบ
ี ้านทีติดต่อได ้
4.4 ผู ้ทีแต่งงานแล ้ว ต ้องให ้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผู ้ทีเป็ นโสด ต ้องแจ ้งชือบิดาหรือมารดา หรือ พีน ้อง หรือญาติ พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผู ้เดินทาง ต ้องแจ ้งชือญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้จริง
โปรดทราบ
- ผู ้ถ ื อ เ อ ก ส า ร เ ดิ น ท า ง เ ล่ ม สี เ ห ลื อ ง ต ้อ ง ยื น วี ซ่ 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 ร ดู ตั ว
- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให ้ได ้ เฉพาะชาวต่างชาติททํ
ี างานในประเทศไทยและมี
ใบอนุ ญ าตการทํ า งานในประเทศไทยเท่า นั น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญ ชีธ นาคารประเภทออมทรั พ ย์
ย ้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปร ับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบ ัน+หนังสือรับรองการทํ างาน
- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติทไม่
ี ได ้ทํ างานในประเทศไทย ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วย
ตนเอง
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- ข ้อมูลทีท่านแจ ้งกับทางบริษัทฯ จะใช ้สําหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซา่ หากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าข ้อมูล
เท็จอาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
- เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์ อย่างน ้อย
7-10 วันทําการ(ก่อนออกเดินทาง)
- โปรดทํ าความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติม หรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน ้า หรือทราบในเวลากระชันชิด
- ท่านทีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ ้าจะไปท่องเทียวทิเบต ต ้องใช ้หนังสือเดินทางแบบปกติ
- ท่านทีถือบัตร APEX ต ้องทําวีซา่ จีนถ ้าต ้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช ้บัตร APEX แทนวีซา่ จีนได ้
- ท่านทีถือบัตร APEX หรือ ถือหนั งสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข ้า-ออกประเทศจีนเพือการท่องเทียว
โดยไม่มวี ซ
ี า่ เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข ้อตกลงการผ่านเข ้าออกประเทศของผู ้ถือเอกสารนันๆ
่ จีน (* แบบยืนด่วนพิเศษ *) ได้
ประเทศทีไม่สามารถทําวีซา
ประเทศในกลุ่ ม
Schengen
มี ออสเตรีย เบลเยีย ม เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั งเศส เยอรมนี ไอร์แ ลนด์ อิต าลี
ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร กรีซ บัลแกเรีย ไซปรัส เชครีพับบลิค เอสโตเนีย
ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปแลนด์ (ยกเว ้น ประเทศ อิตาลี ทีสามารถยืนด่วนได ้) *
นอกเหนือจากประเทศเหล่านี สามารถยืนวีซา่ ด่วนได ้ตามปรกติ *
อ ัตราค่าวีซ่า ด่ว น ยืนวีซา่ ด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิมให ้สถานทูตเล่มละ 1,100.-/ ยืนวีซา่ ด่วน 1 วั น ไม่สามารถทํ าได ้
ยกเว ้นผู ้เดินทางต ้องนํ าเอกสารตัวจริงทุกประเภทไปเจรจาด ้วยตนเองทีสถานทูต
ท่านทีถือบ ัตรAPEX
- ท่านทีถือบัตรAPEX โปรดตรวจสอบด ้วยตนเองถึงสิทธิการเข ้า-ออกประเทศจีนโดยไม่มวี ซ
ี า่ กับองค์กรฯทีออกบัตรนี
ให ้กับท่านเพราะว่าบริษัททัวร์ฯไม่ทราบในรายละเอียดข ้อตกลงการผ่านเข ้าออกประเทศของผู ้ถือเอกสารนี
- ท่านทีถือบัตรAPEX จะต ้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให ้สูญหายเพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให ้ท่านCHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข ้าเมืองอาจจะไม่อนุญาตให ้ท่านผ่านเข ้า-ออกเมืองหากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง3.
หากบัตรสูญหายท่านอาจจะไม่ได ้เดินทางต่อหรือกลับกับคณะทัวร์และอาจจะต ้องติดค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 1-2
อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหายท่านจะต ้องจ่ายเงินค่าซือตัวเครืองบินใบใหม่และจ่ายค่าทีพักค่าอาหารค่ายานพาหนะฯลฯในขณะที
ท่านอยูต
่ อ
่ เพือทําเรืองการออกบัตรใหม่หรือขอทําวีซา่ ใหม่ด ้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯมีนโยบายให ้เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯทุกแผนกเช่นหัวหน ้าทัวร์พนักงานเก็บเอกสารพนักงานขายฯลฯไม่รับ
ไม่รับฝากไม่ถอ
ื แทนหรือไม่เก็บรักษาแทนดังนันหากท่านฝากบัตรAPEX และ/หรือส่งบัตรAPEX ติดมากับเอกสารใดๆ
และมีการสูญหายเกิดขึนทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน

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 ศพ
กลับประเทศ (เนืองจากอุบัตเิ 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
ุ ้ ครองกรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือเจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจํ าตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้ติง,
อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,การฆ่าตัวตาย,
เสียสติ, ตกอยูภ
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท ้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
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อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร ้ายการยึดพาหนะและการปล ้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณีต ้องมีใบเสร็จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกินสีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูล ทีระบุข ้างต ้นมิใช่ก รมธรรม์ป ระกันภั ยแต่เ ป็ นการสรุ ป ข ้อมูล โดยสั งเขปเพือให ้เกิด ความเข ้าใจผู ้สนใจและผู ้
เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เ ชอร์อน
ิ ชัวรันส์คุณสมชายประทุมสุวรรณทีโทร
02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทางดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทางรับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทํ าประกันไว ้เช่นต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็ บป่ วยกระเป๋ าหายเพิมประกันเทียวบินล่าช ้าหรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึนฯลฯท่านสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอีย ดหรือซือประกันและชํา ระค่าเบียประกัน เพิมเองได ้โดยติดต่ อทีคุณสมชายประทุม สุว รรณตัว แทนนิว
แฮมพ์เ ชอร์อ น
ิ ชัว รั นส์โทร 02-649-1049 และมือ ถือ 081-6515209หรือ เลือ กซือกรมธรรม์จ ากบริษั ทหรือ ตั ว แทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

