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เทยีนสนิ-ปกักงิ 
ศาลหมา่โจ-้กําแพงเมอืงจนี-วดัลามะ 

กายกรรมปกักงิ 6 วนั 4 คนื 
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มหานครปกักงิ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นศนูยก์ลางการเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์
การศกึษา และการคมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนือของทรีาบหัวเป่ย ในสมัยซโีจวมชีอืเรยีกวา่ “ซอืจ”ี เป็น
เมอืงหลวงของก๊กเยยีนในสมัย จงิกัว ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศเ์หลยีว ปักกงิเป็น
เมอืงหลวงตอ่เนอืงมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวฒันธรรมและมมีรดกทางประวัตศิาสตร ์
ทถีอืเป็นสดุยอดของโลก มหานครปกักงิ ไดรั้บการจัดตังเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 
ค.ศ.1949 ปัจจุบันไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็ว มถีนนสายใหญ ่มตีกึสงูๆมากมาย โดยไม่เพยีงแต่รักษาสภาพ
เมอืงโบราณ แตย่ังแสดงถงึสภาพเมอืงททัีนสมัย 

นครเทยีนสนิ เป็นเมอืงขนึตรงตอ่สว่นกลาง หา่งจากปักกงิ 120 กโิลเมตร เป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมและ
การคา้ทสีําคัญของภาคเหนอื เป็นเมอืงทา่ทสีําคัญในการขนสง่ทางเรอืไกลและใกลแ้ละการคา้ขายระหวา่ง
ประเทศ อตุสาหกรรมเก่าของเมอืงเทยีนสนิ มเีหล็กกลา้ การผลติเครอืงจักร เคม ีพลังงานไฟฟ้า ปันทอ 
วัตถุก่อสรา้ง ทํากระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่ม ีทําเรือ รถยนต ์ขุดนํามันปิโตเลียม แทรคเตอร ์
ปุ๋ ยเคม ียาปราบศัตรพูชื นาฬกิา เครอืงโทรทัศน ์และเครอืงถา่ยรปูฯ 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

23-28 ม.ีค. 2561 20,900.- 5,500.- รวมแลว้ 

11-16 เม.ย. 2561 28,900.- 5,500.- รวมแลว้ 

ราคารวม * รวมค่าวซี่าจีนกรุ๊ป 800 บาท*ค่าภาษีสนามบนิไทย *ค่าภาษีสนามบนิจีน (CN TAX) * ค่า
คา่ธรรมเนียมเชอืเพลงิ (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันท ี18 
พ.ย. 2560) * รวมประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ ** ค่าธรรมเนียม อาจมกีาร
ปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีคา่เงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการ
บนิขนึคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ตามจรงิ  

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / ราคาอาจมกีาร
ปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการบนิขนึค่าธรรมเนียมต่างๆ
และ/ หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาคา่บัตรผา่นประตสูถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ครบ 10 ทา่นออกเดนิทาง ไมม่ี
หัวหนา้ทัวร์ไทย แต่มไีกดจ์ีนพูดไทยรับทสีนามบนิปักกงิ / ครบ 16 ท่าน ออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวร์ไทย 
เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ – ค่าบรกิารยังไม่รวมค่าทปิไกด์ทอ้งถนิ 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทปิ
คนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวน และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสวุรรณภมู ิ

22.30 น.  พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการบนิแอรไ์ช
น่า (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9-10) 

ขอ้ควรทราบ 
1. การประชาสัมพันธ์สนิคา้พืนเมอืงของจีน คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไข่มุก จําเป็นตอ้งบรรจุใน
รายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม 
ประมาณ 45 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตกลง
เรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ
จากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300หยวน / คน / วัน 
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วนัทสีอง สวุรรณภมู-ิเทยีนสนิ-ถนนวฒันธรรม-ศาลหมา่โจ-้ถนนอติาล-ีปกักงิ 

01.40 น. เดนิทางไปเทยีนสนิโดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทยีวบนิท ีCA 812 

07.10.น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนสนิตังอยูท่างทศิตะวันออกของเมอืงเทยีนสนิเป็นศูนยก์ลางสําคัญใน
ดา้นการขนส่งสนิคา้ทางอากาศของจีนโดยในปีพ.ศ. 2550สนามบนิสามารถรองรับสนิคา้ทังสนิ
125,087ตันทําใหก้ลายเป็นสนามบนิทพีลกุพลา่นเป็นอนัดับท1ี2และมอีตัราการเตบิโตรวดเร็วทสีดุของ
จนีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ทภีตัตาคาร 

 นําท่านเทยีวชมถนนวฒันธรรมโบราณ (กูเ่หวนิฮวัเจยี) ทเีป็นศูนยร์วมของรา้นรวงทจํีาหน่าย 
หนังสอื เครอืงกระเบอืง พรม งานฝีมอื ของทรีะลกึตา่งๆ รวมถงึอาหารและของพนืเมอืง  

  แลว้นําทา่น นมสัการศาลหมา่โจว้ (เจา้แมท่บัทมิ) เทพธดิาผูพ้ทิักษ์นักเดนิทาง เชอืว่านมัสการ
หมา่โจแ้ลว้จะเดนิทางโดยสวัสดภิาพ  

 นําท่านเดนิชม ถนนอติาล ีบรเิวณนีจะตดิแม่นําซงึปัจจุบันกลายเป็นสถานทที่องเทยีวทมีชีอืเสยีง
เพราะเป็นยา่นทมีบีา้นเรอืนเป็นสไตลแ์บบอติาลแีละเป็นพนืทขีนาดใหญม่เีพยีงแหง่เดยีวในโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง แบบจนีทภีตัตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดนิทางไปยงัเมอืงปักกงิ  

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร   

 พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรอื เทยีบเท่า (4*) 

 

วนัทสีาม ปกักงิ–เทยีนอนัเหมนิ-วงัโบราณกูก้ง-รา้นนวดเทา้สมนุไพรจนี-หอฟ้าเทยีนถาน 
กายกรรมปกักงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นสูจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตรุัสทใีหญท่สีดุในโลก สญัลักษณข์องประเทศจนียคุใหม ่สถานทจัีด

งานพธิีเฉลมิฉลองเนืองในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพอืเป็นทีระลกึกับอนุสาวรียว์ีรชน ศาลา
ประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  นําท่านผ่านประตูเขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานทวี่าราชการและทปีระทับของจักรพรรด2ิ4 

พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ นําชมโบราณสถานและสงิกอ่สรา้งทคีงคุณค่าทางประวัตศิาสตรท์ี
สรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอ่าคารเครอืงไมท้ปีระกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 
หอ้ง ชมพระตําหนักวา่ราชการ พระตําหนักชนัใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งว่าราชการหลังมูล่ี
ไมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ทภีตัตาคาร  
 นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพ

บรุษุของจักรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง  
  นําชมศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรืองราวเกยีวกับการแพทย์โบราณตังแต่อดีตถงึ

ปัจจุบันทมีกีารส่ง เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีมมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชยีวชาญ  

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  *ชวนชมิเป็ดปกักงิตน้ตําหรบั  

 ** หลังอาหารนําทา่นชมกายกรรมปักกงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 

 พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรอืเทยีบเทา่ (4*) 
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วนัทสี ี  ปกักงิ-พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ-วดัลามะ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวนอทุยานทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 ปี
กอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิทขีดุขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดิ
กวางส ูชมระเบยีงกตัญ แูละเรอืหนิออ่น 

 ** แวะเลอืกซอืไขม่กุและครมีไขม่กุททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําชมวดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญ่ทเีกา่แก่ ของศาสนาพุทธนกิายทเิบต อันลอืชอืในกรุงปักกงิ แต่
เดมิวัดนเีคยเป็นวังทปีระทับขององคช์ายส ีของลําค่าในวัดลามะคอื พระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยที
อยูใ่นวหิารว่านฝูเกอ๋ ซงึเป็นวหิารทสีูงใหญ่ทสีดุภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มหีลังคา 3 ชนั ก่อ
ดว้ยไมท้ังหมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทแีกะสลักดว้ยไมจ้ันทน์
หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อีก 18 เมตรอยู่เหนือพนืดนิ พระพุทธรูปทังองค์มี
นําหนักประมาณ 100 ตัน ไดถ้กูบนัทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพทุธรปูทแีกะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้
เดยีวทใีหญท่สีดุในโลก 

 นําทา่นไปชมิชาอวูห่ลงของปักกงิและชาทมีชีอืเสยีงอนื ๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร**เมนูอาหารแตจ้วิ 

 พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ รา้นหยก-กาํแพงเมอืงจนี-บวัหมิะ-สนามกฬีารงันก-ถนนหวงัฝจูงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําชมสนิคา้มชีอืของปักกงิ หยกจนีทขีนึชอื เครอืงประดับนําโชค ใหท้่านมโีอกาสเลอืกซอืเป็นของ
ฝากลําคา่ 

   ชมกําแพงเมอืงจนี (ดา่นจหูยงกวาน) สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง สรา้งขนึดว้ย

แรงงานของคนนับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครังแรกเมอืประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน 
โดยจักรพรรดจินิซ ีผูร้วบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผน่ ตัวกําแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากันว่า
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ถา้นําวัสดทุใีชก้อ่สรา้งกําแพงแห่งนมีาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะไดกํ้าแพงทมีี
ความยาวรอบโลก 

 เดนิทางสูร่า้นยางพารา สนิคา้ผลติทมีชีอืเสยีงของประเทศจนี 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร   

  ผา่นชม สนามกฬีารงันกโอลมิปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนกิจากสวสิเซอรแ์ลนด ์HERZOG & 
DE MEURON เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก “โคลอสเซยีม” สนามกฬีาโครงสรา้ง 91,000 ที
นัง ไดใ้ชจ้ัดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัปักกงิโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทมีโีครง
ตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไมห้อ่หุม้เพดาน และผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดโุปรง่ใส อฒัจันทรม์ลีักษณะ
รูปทรงชามสแีดงดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนีทอียูภ่ายในรัวกําแพงสเีทาเขยีว ** ขับรถผ่าน
ใหช้มสนามกฬีารังนกและสระวา่ยนําภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน / ไมม่คี่าบัตร) 
แวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “บวัหมิะ” ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคารแลว้สง่ทา่นชอ้บปิงทถีนนคนเดนิ “หวังฝจูงิ” 

  พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรอืเทยีบเทา่ (4*) ** ชวนชมิสกุสีมนุไพร 

 

 

 

 

 

วนัทหีก ตลาดรสัเซยี-เทยีนสนิ-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นาํท่านสู่ประตูชยัปักกิง แวะชมผซิีว ลูกมงักรตวัที 9 เครืองรางนาํโชคคา้ขาย  

     ชอ้บปิงที ตลาดรัสเซีย  เพือเลือกซือสินคา้ขายส่งราคาถูก เช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ นาฬิกา เป็นตน้ 

 13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

14.00 น. จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่ทยีนสนิ โดยรถบสั 

17.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร แลว้เดนิทางสูส่นามบนิ 

20.30 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ CA-811 

00.45 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ (เดนิทางถงึวันท)ี 

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

คา่บรกิาร  หอ้งเดยีวเพมิ   (ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก) 

อตัรานรีวม  ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทพีัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ /ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / ค่า
บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่วซีา่จนีกรุ๊ป 800 บาท / คา่ภาษีสนามบนิไทย *คา่ภาษีสนามบนิจนี (CN 
TAX) * คา่คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ (YR) * คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เชด็ ณ วันท ี18 
พ.ย. 2560) * รวมประกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ ** ค่าธรรมเนียม อาจมกีารปรับเปลยีน
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ตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการบนิขนึค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ ตามจรงิ  

อตัรานไีมร่วมไม่รวมค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดืมนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / ค่าวซีา่ทมีคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด /คา่ทปิไกด์
ทอ้งถนิ 50 หยวน และ คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวนและ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์60 หยวน  

หมายเหต ุบรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรือสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตใุหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงัมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * ส่วนทเีหลอื ชําระ
ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วันไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจ
ใชไ้มไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหตุ การยนืวซี่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจีนซงึกฎเกณฑก์ารยนื
คา่ธรรมเนยีมการใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการ
โดยไมท่ราบลว่งหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณดีังนคีอื 

1. ชอืเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตัดใชเ้พอืยนืวซีา่ 
4. ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอรห์รอืใชร้ปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่6เดอืนและมสีภาพสมบรูณไ์มช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 
3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส1ี.5 X 2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ6เดอืน2ใบ,ตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรปูพรนิจาก
คอมพวิเตอร ์,ตอ้งใหเ้ห็นใบห ู,ผมตอ้งไมปิ่ดหนา้ผาก และตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆทังสนิ 
4. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่

เอกสารยนืวซีา่ 
5. สําเนาทะเบยีนบา้นและสําเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่18ปีบรบิรูณต์อ้งแนบสตูบิตัรตัวถา่ยเอกสาร 
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจบุนัทอียูท่ทํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ
หมายเลขโทรศัพทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ
การออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
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9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัรอ์ยา่งนอ้ย
15วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทตูและบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบ้ตัรAPEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัรAPEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดหีากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทางทา่นอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
- ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวต่างชาตทิทํีางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทา่นัน 
-  หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

 -  กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

เงอืนไขการยกเลกิยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล 
หรอืกรุ๊ปทตีอ้งวางมดัจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิาร
ทังหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 
- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   
- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รับประกันภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั 

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical Expense while 
traveling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอื การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation 
of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ,
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา,การฆา่ตวัตาย, เสยี
สต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์



8 

 

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 
* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั เป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ โทร 02-649-
1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าว เป็นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามควา 
ประสงค์ของบรษัิทหลัก ทีเป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซงึรับประกันภัยโดยบรษัิทนิวแฮมพ์เชอร์อนิชัวรันส ์
* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองได ้โดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสโ์ทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภัย
อนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


