
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงกรานต ์ปกักงิ
วดัผูห่นงิ-ปีสูซ่านจวง

สงกรานต ์ปกักงิ-เฉงิเตอ๋
ปีสูซ่านจวง-เมอืงโบราณกูเ๋ป่ย–ดา่นซอืหมา่ไถ

 6 วนั 4 คนื 

 

เฉงิเตอ๋  
ดา่นซอืหมา่ไถ 



ปกักงิ ทอียู ่โรงแรม 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

Wanda Realm Hotel-Beijing 北京万达嘉华酒店 (ชอืเดมิ Pullman Beijing West Wanda) 

Address: Jia 18,ShiJingShanLu,Building 1,ShiJingShan district,Beijing  
http://www.wanda-beijing.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรม 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 นัดพบ สวุรรณภมู ิ x x ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ปักกงิ – เฉงิเตอ๋ – วัดกวนอมิ – พระราชวังฤดู

รอ้นเฉงิเตอ๋ - เมอืงโปราณกูเ่ป่ย 
🍽 🍽 🍽 

GU BEI LIGHT 
HOTSPRING RESORT 

3 
กูเ่ป่ย – กําแพงดา่นซอืหมา่ไถ – ปักกงิ – รา้นนวด – โชว์

กายกรรม  
🍽 🍽 🍽 WANDA REALM HOTEL 

4 
ปักกงิ – เทยีนอนัเหมนิ – วงัโบราณกูก้ง – หอฟ้าเทยีนถาน

รา้นยางพารา – รา้นชา - หวงัฝจูงิ 
🍽 🍽 🍽 WANDA REALM HOTEL 

5 
พระราชวังฤดรูอ้น – วัดลามะ – หมูบ่า้นโบราณ – รา้นหยก  

ทะเลสาบสอืซา่ไห ่
🍽 🍽 🍽 WANDA REALM HOTEL 

6 ปักกงิ–ผา่นชมสนามกฬีา-รา้นผเีซยี-ตลาดรัสเซยี-กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

ชวนชมิ ! เป็ดปักกงิ ตน้ตําหรับ เมนูอาหารแตจ้วิ 

ชวนชมิ ! สกุสีมนุไพร นําจมิไทยรสจัด 

อรอ่ยไมอ่นั บฟุเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU 

มหานครปักกงิ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองขนึตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลาง
การเมอืง วฒันธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และการคมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนือของทรีาบหัวเป่ย ในสมัย
ซโีจวมชีอืเรยีกวา่ “ซอืจ”ี เป็นเมอืงหลวงของก๊กเยยีนในสมัยจงิกัว ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของ
ราชวงศเ์หลยีว ปักกงิเป็นเมอืงหลวงตอ่เนืองมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวัฒนธรรมและมี
มรดกทางประวัตศิาสตร์ทีเป็นสุดยอดของโลก ปักกงิไดรั้บการจัดตัง ใหเ้ป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปี 1949 ปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปักกงิมีถนนสายใหญ่ มีตกึสูงๆมากมาย ไม่
เพยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ แตย่ังแสดงถงึสภาพเมอืงททัีนสมัย 

 



วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

12 – 17 เม.ย. 2561 45,888.- 9,000.- รวมวซีา่เดยีว 

ราคารวม * รวมค่าวซี่าจีน 1,500 บาท *รวมภาษีสนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจีน รวม 2,100 บาท * รวมประกัน
อบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว  

หมายเหต ุราคายังไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 60 หยวน, ค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิ 60 หยวน และค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์60 
หยวน / รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมกีารปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณี
ค่าเงนิมกีารผันผวนและ/หรอืสายการบนิขนึค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตู
สถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ  

กําหนดการเดนิทาง 

วนัพฤหสับด ี12 เม.ย. 61 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะ (D) เคาเตอรส์ายการบนิไทย 
(เขา้ประต ู2-3) 

23.50 น. เดนิทางไปปักกงิ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 674 (บรกิารอาหาร & เครอืงดมืบนเครอืง) 

วนัศกุร ์13 เม.ย. 61  ปกักงิ-เฉงิเตอ๋-วดัผูห่นงิ-พระราชวงัไกลกงัวล-เมอืงโบราณกูเ๋ป่ย 

05.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตปิักกงิ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพือตอ้นรับโอลมิปิก 2008 
สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคนในปีแรก และเพมิเป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาด
กวา่ 1 ลา้นตารางเมตร นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาจนีเร็วกวา่ไทย 1 ชวัโมง) 

07.00 น. นําท่านเดนิทางไปเฉงิเต๋อ (3 ชัวโมงทางด่วน) ระว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสทวิทัศน์ธรรมชาตอิัน
สวยงามตลอดเสน้ทาง ภายในเมอืงเฉงิเต๋อ มกีารผสมผสานสถาปัตยกรรมชาวฮนัและชนกลุ่มนอ้ยเขา้
ดว้ยกัน มเีขตพระราชฐานอันกวา้งใหญ่ มหีมูเ่จดยีส์วยงาม รอบๆเขตพระราชฐานมวีัดชนันอกทังแปด
รายลอ้ม แต่ปัจจบุนัเหลอืเพยีง 6 วัดเทา่นัน (อาหารเชา้แบบกลอ่งชดุ KFC หรอื ชดุ MCDONALD ) 

  ถงึเฉิงเต๋อ นําท่านไปไหวพ้ระทวีดัผู่หนงิซอื นมัสการเจา้แม่กวนอมิพันตาพันมอืองค์ใหญ่ที
แกะสลักจากไมต้น้เดยีวทงีดงามและสงูทสีดุในประเทศจนี แลว้เดนิทางกลับกรงุปักกงิ 

12.30 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําชมพระราชวงัไกลกงัวล “ปีสูซ่านจวง” ซงึเป็นพระราชวังฤดูรอ้นทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศช์งิ 
เป็นสถานทพีักผอ่นและลา่สตัวข์องจักรพรรดเิฉียนหลง ภายในพระราชวังแบง่ออก เป็น 4 สว่น สว่นท ี1 
ออกแบบเป็นพระตําหนักทปีระทับ อกี 3 ส่วนเป็นพนืนําและภูเขาซงึไดจํ้าลองความสวยงามของ
สถานทพีักผ่อนทมีชีอืเสยีงทัวจนีมาไวท้นี ีเชน่ ทวิทัศน์ภาคใตแ้ห่งดนิแดนเจยีงหนาน ความสวยงาม
ของทอ้งทุง่มองโกเลยี และป่าเขาในเขตตงเป่ย (ตะวันออกเฉียงเหนอื) เป็นตน้ 

คํา  รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

  หลังอาหาร นําทา่นเทยีวชมเมอืงโบราณกูเ่ป่ย ยามราตรอียูด่า้นหนา้กําแพงเมอืงจนีดา่น ซอืหมา่ 
สรา้งเป็นสถานททีอ่งเทยีวอยูร่มินํา เต็มไปดว้ยอาคารเกา่ๆอยา่งมเีอกลักษณ ์สรา้งขนึมาจากการบรูณะ
ยา่นชมุชนทตีังอยูต่รงนีตังแต่สมัยอดตี เมอืก่อนเคยเป็นทอีาศัยของคนทคีอยดูแลกําแพงเมอืงจนีใน
สว่นนีอยู่ภายในฝังดา้นในของกําแพง มซีากโบราณสถานเหลอือยู่เขาก็เลยพยายามสรา้งเมอืงขนึมา
ใหม่กลายเป็นสถานท่องเทยีวและทพีักแรมสําหรับคนทมีาเทยีวกําแพงเมอืงจนีแลว้อยากถอืโอกาส
เทยีวชมอยา่งอนืไปดว้ย เชน่นําพดุนตร ีการแสดงทใีชเ้ทคโนโลยอีันกา้วหนา้ของจนีมาใหช้มอยา่งตนื
ตาตนืใจ โดยเทคนคินสีามารถเคลอืนตกึไดทั้งหลังแบบ 3D เลยทเีดยีว 



  ทพีกั GU BEI LIGHT HOTSPRING RESORT หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  

  หลังจากนัน **ทา่นสามารถ แชนํ่าแรท่โีรงแรมไดแ้ตท่า่นตอ้งเตรยีมชดุวา่ยนําไปเอง โดยแบง่
บอ่นําแรอ่อกเป็นชาย และ หญงิ (หากทา่นใดหวิ สามารถออกไปเดนิหาของกนิบรเิวณ Street 
Food ทเีปิดจนถงึต ี4 ได)้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
วนัเสาร ์14 เม.ย. 61  กาํแพงเมอืงจนี(ดา่นซอืหมา่ไถ)-ปกักงิ-รา้นสมนุไพร-กายกรรมปกักงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านขนึกระเชา้ ไปชมกําแพงเมอืงจนีดา่นซอืหมา่ไถ (司马台长城) เป็นด่านทมีชีอืเสยีงมาก 

ไดช้อืว่าเป็นสุดยอดแห่งกําแพงเมอืงจีนเนืองจากตังอยู่บนภูมปิระเทศทเีป็นผาสูงชันทําใหท้วิทัศน์

สวยงามมาก กําแพงเมอืงจนีดา่นซอืหมา่ไถตังอยูใ่นอําเภอมหียนุ (密云) ซงึเป็นอําเภอทางตอนเหนอื

สุดของปักกงิ กําแพงในส่วนของด่านซอืหม่าไถมคีวามยาวทังหมด 5.6 ก.ม. ประกอบไปดว้ยป้อม
ทังหมด 36 ป้อม โดยแบ่งเป็นฝังตะวันตก 19 ป้อม ฝังตะวันออก 16 ป้อมโดยระหว่าง 2 ฝังไม่ได ้
ต่อเนืองกันแต่มแีม่นําสายเล็กๆกันกลางอยู่ความจรงิแลว้เมอืก่อนเคยเชอืมต่อกันแต่ว่าพังไปตาม
ธรรมชาตสิว่นทเีปิดใหเ้ขา้ชมทวัไปมแีคฝั่งตะวันออก สว่นฝังตะวันตกเขา้ไปไมไ่ด ้ฝังตะวันออกทเีปิดนี
ก็เปิดใหเ้ขา้ชมไดเ้พยีงแค ่10 ป้อมเทา่นัน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร จากนันเดนิทางกลับปักกงิ (2 ชวัโมง) 

  นําชมศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต ่
 อดตีถงึ ปัจจบุันทมีกีารสง่ เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทมีมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรค 
 โดยแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ  

18.00 น.  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารนําทา่นชมกายกรรมปกักงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 

  พกัท ีWANDA REALM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

อาทติย ์15 เม.ย. 61     ปกักงิ-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้ม-รา้นยางพารา-หอฟ้าเทยีน
ถาน-THE PLACE 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 



   นําท่านสู่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตุรัสทีใหญ่ทสีุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม ่
สถานทจัีดงานพธิเีฉลมิฉลองเนืองในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพอืเป็นทรีะลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน 
ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  นําท่านผ่านประตูเขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม“กูก้ง” สถานทวี่าราชการและทปีระทับของจักรพรรด ิ
24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมงิและชงิ นําชมโบราณสถาน และสงิก่อสรา้งทีคงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตร ์ทสีรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอ่าคารเครอืงไม ้ทปีระกอบดว้ยหอ้ง
หับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชนัใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและ
หอ้งวา่ราชการหลังมูล่ไีมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 **แวะรา้นยางพาราหรอื รา้นชา ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืผา้ไหมคณุภาพ 

 นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพ
บรุษุของจักรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

  นําทา่นเดนิเลน่ The place เป็นแหล่งชอ้ปปิงแห่งใหม่ทยีงิใหญ่สไตลจ์นีสําหรับนักท่องเทยีว
ต่างชาต ิ“The place” หรอืซอืเมา่เทยีนเจยีตังอยูบ่นถนนตงตา้เฉียวลู่ซงึเป็นศูนยก์ลางการคา้สําหรับ
การชอ้ปปิงทคีกึคักแห่งใหมท่ยีงิใหญ่ทสีดุในเอเชยีเลยก็ว่าไดท้่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นม
ดังอาทเิชน่ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปปิงแลว้สถานทแีห่งนีท่าน
ยงัจะไดช้มเพดานจอLCD ขนาดหรอืทอ้งฟ้ายกัษ์ทไีมม่ใีหเ้ห็นทใีดในโลกเป็นจอLCD ขนาดความกวา้ง 
6,000 ตารางเมตร (เป็นจอทใีหญท่สีดุในโลก)   

  

 

 

 

 

 

 

 พกัท ีWANDA REALM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  

วนัองัคาร 16 เม.ย. 61      ปกักงิ-วดัลามะ–พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ—รา้นหยก  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม    

  นําชมวดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญท่เีกา่แก ่ของศาสนาพทุธนกิายทเิบต อนัลอืชอืในกรงุปักกงิ แต่
เดมิวัด นเีคยเป็นวังทปีระทับขององคช์ายส ีของลําค่าในวัดลามะคอืพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยที
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 

  ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวน อทุยานทใีหญท่สีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 
ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิทีขุดขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดกิวางสชูมระเบยีงกตัญ แูละเรอืหนิออ่น **แวะเลอืกซอืไขม่กุและครมีไขม่กุททํีาจากไขม่กุ
นําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 



12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  ** แวะรา้นหยกจนี สนิคา้มชีอืของปักกงิ หยกจนีทขีนึชอื เครอืงประดับนําโชค ใหท้่านมโีอกาส
เลอืกซอืเป็นของฝากลําคา่ 

  นําท่านเดินชมหมู่บา้นโบราณแบบจีน อยู่บริเวณถนนหนานหลัวกู่เซียง ติดกับหูถ่งชุมชนใน
 อดตีทปีลูกบา้นตดืกัน ทําดว้ยอฐิสเีทา วางระบบผังเมอืงใวอ้ย่างเป็นระเบยีบ แบ่งแยกเขต และทพีัก
ตามชนชนั ราชการชนัสงู คหบด ีพอ่คา้ ชา่งฝีมอืและชนชนัแรงงานทังหลาย ไดร้ับการปรับปรุงใหเ้ป็น
แหล่งท่องเทยีว แหล่งชอ้ปปิง เพอืดงึดูดนักท่องเทยีวทังชาวจนีและชาวต่างชาต ิมรีา้นคา้ขายของที
ระลกึ รา้นคา้เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชนั รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของทานเลน่  

 จากนันเดนิลัดเลาะตอ่ ชมทะเลสาบสอืซา่ไห ่คําวา่ สอืซา่ มาจากบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบมวีัดถงึ 10 
วัด และคําว่า ไห่ แปลว่า ทะเล จงึเรยีกชอืทะเลสาบแห่งนีว่า ทะเลสาบสอืซา่ไห่ อกีทังยังเป็นชอืที
เรยีกรวมทะเลสาบทอียูท่างทศิเหนือของกรุงปักกงิ ประกอบไปดว้ย ทะเลสาบเฉียนไห่ ทะเลสาบโหว
ไห่ และทะเลสาบซไีห่ ซงึทะเลสาบแห่งนีเมอืถงึชว่งฤดูหนาวนํา ในทะเลสาบเป็นนําแข็งชาวปักกงิ 
และเมอืงใกลเ้คยีงจะนยิมมาเลน่สก ีสว่นในชว่งฤดรูอ้นจะสามารถลอ่งเรอื บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ 
นอกจากนบีรเิวณใกล ้ๆ  ทะเลสาบยงัมถีนนทเีป็นแหลง่ทอ่งเทยีวยามราตรทีมีชีอืเสยีงของปักกงิอกีดว้ย 
อสิระใหท้า่นเดนิชมเพอืดมืดําบรรยากาศของทะเลสาบ และถนนทรีวมแหลง่บนัเทงิแหง่น ี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

  *อาหารพเิศษ บพุเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU  

  บรกิารอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิบาบคีวิ ชาบชูาบ ูเป็ดปักกงิ ปลาแซลมอน ปิงยา่งเกาหล ีเครอืงดมื 
ไอศครมี อรอ่ยไมอ่นั 

 

 

 

 

 พักท ีWANDA REALM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัพธุ 17 เม.ย. 61 ปกักงิ-ผา่นชมสนามรงันก-รา้นผเีซยี-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

ผา่นชม “สนามกฬีารงันกโอลมิปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก  “โ ค ล อ ส
 เซยีม” ความจุ 91,000 ทนัีง ไดใ้ชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันปักกงิโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอก
 คลา้ยกบั ”รังนก” ทมีโีครงตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไม ้หอ่หุม้เพดานและผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดุ
 โปร่งใส อัฒจันทร์มลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ** ขับรถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและสระว่ายนํา

 ภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน / ไมม่คี่าบัตร)  นําทา่นสูป่ระตชูยัปักกงิ แวะ
 ชมผซีวิ ลกูมงักรตวัท ี9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย  

  นําทา่นไปชอ้บปิงท ีตลาดรสัเซยี เพอืเลอืกซอืสนิคา้ขายสง่ราคาถูก เชน่ ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 
นาฬกิา เป็นตน้   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

17.05 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ TG 615  

21.15 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพฯ 



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

อตัรานรีวม  ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทพีัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / ค่า
บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 30 กก. / คา่วซีา่จนี 1,500 บาท/ ค่าภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชอืเพลงิ (YR), 
คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ)  

อตัรานไีมร่วม  ไมร่วมค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นําหนักทเีกนิพกิดั / คา่วซีา่ดว่น – 
คา่วซีา่เดยีว และในกรณีทจีนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่นหรอืวซีา่กรุ๊ปจะตอ้งทําวซีา่เดยีวทกีรุงเทพฯแทน / ค่าบรกิาร
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 60 หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 60 หยวน และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน  

สํารองทนีงั   มัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทเีหลอื ชําระ
ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน - หักค่าใชจ้่ายไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื 
เทศกาล หรอืกรุ๊ปทตีอ้งวางมดัจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนใน
ประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 15,000 บาท 
/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-7 วัน - เก็บ
คา่บรกิารทังหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิ และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีูป ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชัดเจน ถา้ถ่ายไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื  

ค่าธรรมเนียม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไม่
ทราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

เอกสารวซี่า เอกสารตอ้งสง่กอ่น 20 วันเดนิทาง (ในกรณีสง่เอกสารไมท่ัน ตอ้งทําวซีา่เดยีวทกีรุงเทพฯ ท่านจะตอ้ง
จา่ยผลตา่งค่าวซีา่เพมิเลม่ละ 700 บาท)   

 1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายจุนถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

 3. รปูถา่ยพนืขาวขนาด 1.5 X 2 นวิ 2 ใบ * ถา่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** อัดภาพดว้ยกระดาษปรกต ิ

 4. ตอ้งเห็นห,ู ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับ และ ผมหนา้อยูเ่หนอืควิ 

หมายเหตุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่



สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

ขอ้ควรทราบ  

1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ ผซีวิ จําเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมเพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม
ประมาณรา้นละ 45 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตกลง
เรอืงการเก็บค่าใชจ้่ายทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 
รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

ความคุม้ครอง (COVERAGE) 
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั 

 

ทนุประกนั 
(SUM INSURE) 

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

2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
(Accident Medical Expense while travelling) 

 ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 

(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 
 200,000 บาท 

 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ
, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์
 

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
 

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

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 
 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ทโีทร 02-649-
1049 และมอืถอื 081-6515209 
 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์
 

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 


