สงกรานต์ ปักกิง
กําแพงเมืองจีน ปะต้าหลิง
5 ว ัน 4 คืน

1

ว ัน
1
2

โปรแกรมการเดินทาง
สุวรรณภูม-ิ ปั กกิง-หวังฝูจงิ
ปั กกิง – เทียนอันเหมิน – วังโบราณกู ้กง – หอ
ฟ้ าเทียนถาน – ศูนย์แพทย์ฯ - กายกรรม

เชา้

เทียง

คํา

✈

✈

🍽

HOLIDAY INN EXPRESS

🍽

🍽

🍽

HOLIDAY INN EXPRESS

โรงแรมทีพ ักหรือเทียบเท่า

3

ร ้านหยก-กําแพงเมืองจีน กระเช ้าด่านปะต ้าหลิง
บัวหิมะ-อวีเหอหยวน

🍽

🍽

🍽

HOLIDAY INN EXPRESS

4

ปั กกิง-วัดลามะ-ร ้านไข่มก
ุ -สามล ้อหูถง-ร ้านผ ้า
ไหม-THE PLACE

🍽

🍽

🍽

HOLIDAY INN EXPRESS

5

ปั กกิง–ร ้านผีซวิ -ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูม ิ

🍽

🍽

✈

ิ ! เป็ดปักกิง ต้นตําหร ับ ,เมนูอาหารแต้จวิ
ชวนชม
ิ ! สุกสมุ
ชวนชม
ี นไพร นําจิมไทยรสจ ัด
อร่อยไม่อน
ั บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU
มหานครปั ก กิง เมือ งหลวงของสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน เป็ นเมือ งขึนตรงต่อ ส่ว นกลาง เป็ นศูนย์ก ลางการเมือ ง
ื ยกว่า
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตังอยูท
่ างภาคเหนือของทีราบหัวเป่ ย ในสมัยซีโจวมีชอเรี
“ซือจี” เป็ นเมืองหลวงของก๊กเยียนในสมัยจิงกัว ต ้นศตวรรษที 10 เป็ นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปั กกิงเป็ น
เมืองหลวงต่อเนืองมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัตศ
ิ าสตร์ทเป็
ี นสุด
ยอดของโลก ปั กกิงได ้รับการจัดตัง ให ้เป็ นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 ปั จจุบันได ้มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ปั กกิงมีถนนสายใหญ่ มีตก
ึ สูงๆมากมาย ไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที
ทันสมัย
ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียวเพิม

่
วีซา

13 – 17 เม.ย. 2561

38,888.-

5,500

รวมวีซา่ หน ้าด่าน

ราคารวม * รวมค่าวีซา่ จีนกรุ๊ปหน ้าด่าน (800 บาท/เข ้า-ออกพร ้อมกัน) *รวมภาษี สนามบินไทย+ภาษี สนามบินจีน รวม
2,100 บาท * รวมประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) * บริการนํ าดืมทุกวันท่องเทียว
หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน 50 หยวน, ค่าทิปคนขับรถท ้องถิน 50 หยวน และค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 50
หยวน / รายการอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณี
ค่าเงินมีการผันผวนและ/หรือสายการบินขึนค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตู
สถานทีท่องเทียวต่างๆ

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

สนามบินสุวรรณภูม-ิ ปักกิง-หว ังฝูจงิ

07.00 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออกชัน 4 เกาะ (D) เคาเตอร์สายการบินไทย
(เข ้าประตู 2-3)

10.10 น.

เดินทางไปปั กกิง โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 614 (บริการอาหาร & เครืองดืมบนเครือง)

15.50 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิง TERMINAL 3 เปิ ดให ้บริการเพือต ้อนรับโอลิมปิ ก 2008 สามารถ
รองรับผู ้โดยสารได ้ 43 ล ้านคนในปี แรก และเพิมเป็ น 55 ล ้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1
ล ้านตารางเมตร นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชัวโมง)
2

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
หลังอาหารส่งท่านเดินช ้อบปิ งที ย่านการค้าหว ังฝูจงิ แหล่งรวมสินค ้านานาชนิด
ทีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือ ทีพักระดับเดียวกัน
www.holidaycity.com/hiexpress-beijing-temple-ofheaven/photo.htm

ว ันทีสอง

ปักกิง–เทียนอ ันเหมิน –ว ังโบราณกูก
้ ง-ร้านชา-หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์แพทย์ฯ
กายกรรมปักกิง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม



นํ า ท่า นสู่จ ัตุรส
ั เทียนอ ันเหมิน
จั ตุรัส ทีใหญ่ท ีสุดในโลก สัญ ลั ก ษณ์ ของประเทศจีนยุค ใหม่
สถานทีจัดงานพิธเี ฉลิมฉลองเนืองในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพือเป็ นทีระลึกกับอนุสาวรียว์ รี ชน
ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง
่ ระราชว ังต้องห้าม“กูก
 นํ าท่านผ่านประตูเข ้าสูพ
้ ง”

สถานทีว่าราชการและทีประทับของจักรพรรดิ
24
พระองค์ใ นสมั ย ราชวงศ์ห มิง และชิง นํ าชมโบราณสถาน และสิงก่ อ สร ้างทีคงคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์ ทีสร ้างขึนบนพืนที 720,000 ตารางเมตร นํ าชมหมูอ
่ าคารเครืองไม ้ ทีประกอบด ้วยห ้อง
หับต่างๆถึง 9,999 ห ้อง ชมพระตํ าหนั กว่าราชการ พระตํ าหนั กชันใน ห ้องบรรทมของจักรพรรดิ และ
ห ้องว่าราชการหลั งมูล
่ ไม
ี ้ไผ่ของพระนางซูสไี ทเฮา ** นํ าท่านไปชิมชาอวู่หลงของปั กกิงและชาทีมี
ชือเสียงอืน ๆ
13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร



นํ าชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานทีประกอบพิธบ
ี วงสรวงเทพยดาแบบป้ ายบรรพ
บุรษ
ุ ของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกําแพงสะท ้อนเสียง ** แล ้วนํ าท่านไปชิมชาอวู่หลง
ื ยงอืน ๆ
ของปั กกิงและชาทีมีชอเสี

 นํ าชมศูนย์วจิ ัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟั งเรืองราวเกียวกับการแพทย์โบราณตังแต่อดีตถึง
ปั จจุบันทีมีการส่ง เสริมการใช ้สมุนไพรจีนทีมีมานานนั บ พั นปี พร ้อมรั บฟั งการวิน จ
ิ ฉั ย โรคโดยแพทย์
ผู ้เชียวชาญ
18.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร **เมนูอาหารแต้จวิ
ื องโลก
 หล ังอาหารนําท่านชมกายกรรมปักกิง สุดยอดกายกรรมชอก้
ทีพ ัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือ ทีพ ักระด ับเดียวก ัน

3

ว ันทีสาม

ร้านหยก-กําแพงเมืองจีน กระเชา้ ด่านปะต้าหลิง–บ ัวหิมะ-อวีเหอหยวน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ื
นํ าชมสินค ้ามีชอของปั
กกิง “หยกจีน” เครืองประดับนํ าโชค ให ้ท่านมีโอกาสเลือกซือเป็ นของฝากลําค่า

 เดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน สิงมหัศจรรย์หนึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ทีสร ้างขึนด ้วยแรงงานของ
คนนับหมืนคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร ้างขึนครังแรกเมือประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิ
จินซี ผู ้รวบรวมประเทศจีนให ้เป็ นปึ กแผ่น ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว ้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ ้านํ าวัสดุทใช
ี ้
ก่อสร ้างกํ าแพงแห่งนีมาสร ้างกําแพงทีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได ้กําแพงทีมีความยาวรอบ
โลก
ื
หมายเหตุ นําท่านชมกําแพงเมืองจีน “ด่านปะต้าหลิง” ด่านใหญ่ในเขตชานเมืองปักกิง ทีมีชอ
้ ขึน-ลงกํา แพงเมืองจีน) และ ถ้า ขึนกระเชา
้ ด่า นปะต้าหลิง ไม่ไ ด้ ไม่ว่า
ทีสุด (รวมค่า กระเชา
กรณีใดๆ จะเปลียนไปด่านจูหยงกวานแทน
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร ** สุกสมุ
ี นไพร+นําจิมไทยสูตรเด็ด

 ก่อนเดินทางกลับเข ้าเมืองปั กกิง แวะซือยาแก ้นํ าร ้อนลวกเป่ าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจํ าบ ้านทีมี
ชือเสียง



ชมพระราชว ังฤดูรอ
้ นอวีเหอหยวน อุทยานทีใหญ่ทสุ
ี ดของประเทศจีน สร ้างขึนเมือประมาณ 800
ปี ก่ อ น ชมทะเลสาบคุ น หมิง ทีขุด ขึนด ว้ ยแรงงานคนล ้วน ชมทีประทั บ ของพระนางซูส ีไ ทเฮาและ
จั ก รพรรดิกวางสูช มระเบีย งกตั ญ ูแ ละเรือ หินอ่อ น ผ่า นชม “สนามกีฬ าร งั นกโอลิม ปิ ก 2008”
ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชือดังของโลก “โคลอสเซียม” ความจุ 91,000 ทีนัง ได ้ใช ้จัดพิธเี ปิ ด-ปิ ด
การแข่งขันปั กกิงโอลิมปิ ก 2008 มีลักษณะภายนอกคล ้ายกับ ”รังนก” ทีมีโครงตาข่ายเหล็ กสีเทาๆ
เหมือนกิงไม ้ ห่อหุ ้มเพดานและผนั งอาคารทีทําด ้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มล
ี ักษณะรูปทรงชามสีแดง
** ขับรถผ่านให ้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายนํ าภายนอกในระยะทีรถสามารถทํ าได ้ (ไม่เข ้าด ้านใน /
ไม่มค
ี า่ บัตร)
19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
*อาหารพิเศษ บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU
บริการอาหารบุฟเฟ่ นานาชาติ บาบีควิ ชาบูชาบู เป็ ดปั กกิง ปลาแซลมอน ปิ งย่างเกาหลี เครืองดืม
ไอศครีม อร่อยไม่อน
ั

ทีพ ัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือ ทีพ ักระด ับเดียวก ัน

ว ันทีส ี

ปักกิง-ว ัดลามะ-ร้านไข่มก
ุ -สามล้อหูถง-ร้านผ้าไหม-THE PLACE

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม



นํ าชมว ัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ทเก่
ี าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชือในกรุงปั กกิง
แต่เดิมวัดนีเคยเป็ นวังทีประทับขององค์ชายสี ของลําค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย
ทีอยูใ่ นวิหารว่านฝูเก๋อ ซึงเป็ นวิหารทีสูงใหญ่ทสุ
ี ดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชัน ก่อ
ด ้วยไม ้ทังหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ทีแกะสลักด ้วยไม ้จันทน์
4

หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝั งอยูใ่ ต ้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพืนดิน พระพุทธรูปทังองค์ม ี
นํ าหนักประมาณ 100 ตัน ได ้ถูกบันทึกไว ้ในกินเนสบุก
๊ ว่าเป็ นพระพุทธรูปทีแกะสลักจากไม ้จันทร์หอมต ้น
เดียวทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก
**แวะเลือกซือไข่มก
ุ และครีมไข่มก
ุ ทีทําจากไข่มก
ุ นํ าจืดทีเพาะเลียงในทะเลสาบ
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตคาร

 นําท่านนงสามล้
ั
อถีบ “หูถง” ชมเขตบ ้านเก่าปั กกิง หูถงเป็ นชือเรียกตรอกซอกซอย ทีสร ้างขึนใน
สมัยราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที 13) สิงปลูกสร ้างในหูถงส่วนใหญ่เป็ นบ ้านจีนแบบโบราณทีเรียกว่า “ซือ
เหอเยวียน” เป็ นบ ้านชันเดียว มีลานอยูต
่ รงกลาง และมีห ้องอยูโ่ ดยรอบทัง 4 ทิศ ให ้ท่านนั งรถสามล ้อ
ชมเขตเมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ
ชมบ ้านเก่าทีอนุ รักษ์ ไว ้ประมาณ 2,000 หลัง **แวะร ้านผ ้าไหม หรือ ร ้านยางพารา ให ้ท่านมีโอกาส
เลือกซือผ ้าไหมคุณภาพ
18.00 น.

ิ เป็ดปักกิงต้นตําหร ับ
รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร ** ชวนชม
ื
่ า่ นช ้อบปิ งไฮโซใจกลางกรุงปั กกิง ซอเม่
www.theplace.cn/index.html นํ าท่านสูย
าเทียนเจีย "THE
PLACE" ห ้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซือสินค ้าแบรนด์เนมชือดัง ชม SKY SCREEN ยาว
2,296 ฟุต กว ้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นั บเป็ น LED SCREEN จอยักษ์ บนเพดานแบบชินเดียวทีใหญ่ทสุ
ี ด
ในโลก
ทีพ ัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือ ทีพ ักระด ับเดียวก ัน

ว ันทีห้า

ี -สุวรรณภูม ิ
ปักกิง–ร้านผีซวิ -ตลาดร ัสเซย

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 นํ าท่านแวะชมผีซวิ ลูกมังกรตัวที 9 เครืองรางนํ าโชคค ้าขาย
 นํ าท่านไปช ้อบปิ งที ตลาดร ัสเซยี เพือเลือกซือสินค ้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ ้าไหม ถุงเท ้า รองเท ้า
ิ เป็ นต ้น
นาฬกา
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร

13.30 น.

เดินทางไปสนามบิน

17.05 น.

่ วุ รรณภูมโิ ดยเทียวบิน TG 615
เหิรฟ้ ากลับสูส

21.15 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพฯ
****************************

ค่าบริการ

ห้องเดียวจ่ายเพิม 5,500 บาท / ทัวร์ราคาพิเศษไม่มรี าคาเด็ก

อ ัตรานีรวม ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ / ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ / ค่า
บัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ / ค่าภาษี สนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครืองท่านละ 1 ชินที
นํ าหนักไม่เกิน 23 กก. / ค่าวีซา่ จีน (กรุ๊ป 800 บาท) / ค่าภาษี สนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง
(YR), ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)
อ ัตรานีไม่รวม ไม่รวมค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมนอกรายการ เป็ นต ้น / ค่าทํ า
เอกสารของผู ้ถือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ทีมีคา่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่านํ าหนักทีเกินพิกด
ั / ค่าวีซา่ ด่วน –
ค่าวีซา่ เดียว และในกรณีทจี
ี นประกาศยกเลิกวีซา่ หน ้าด่านหรือวีซา่ กรุ๊ปจะต ้องทําวีซา่ เดียวทีกรุงเทพฯแทน / ค่าบริการ
ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท ้องถิน 50 หยวน และค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 50 หยวน
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สํารองทีนงั มัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนทีเหลือ ชําระ
ทังหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายไว ้ สําหรับกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือ
เทศกาล หรือกรุ๊ปทีต ้องวางมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 15,000 บาท
/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-19 วัน -เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน - เก็บ
ค่าบริการทังหมด 100 %
เงือนไขและความร ับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบ
-

-

ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ
ิ ดกฎหมาย
ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ั -มืด-ดํา-ซีดขาวเกินไป อาจใช ้
สําเนาหนังสือเดินทาง หน ้าทีมีรป
ู ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวา อย่างชัดเจน ถ ้าถ่ายไม่ชด
ไม่ได ้ กรุณาแก ้ไข ด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่
หมายเหตุ การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึงกฎเกณฑ์การยืน
ค่าธรรมเนียม การใช ้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่
ทราบล่วงหน ้า หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิด จึงแจ ้งมาเพือทราบ
่ เอกสารต ้องส่งก่อน 20 วันเดินทาง (ในกรณีสง่ เอกสารไม่ทัน ต ้องทําวีซา่ เดียวทีกรุงเทพฯ ท่านจะต ้องจ่าย
เอกสารวีซา
ผลต่างค่าวีซา่ เพิมเล่มละ 700 บาท)
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ตํากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายพืนขาวขนาด 1.5 X 2 นิว 2 ใบ * ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด ้วยกระดาษปรกติ
4. ต ้องเห็นหู, ต ้องไม่ใส่เครืองประดับ และ ผมหน ้าอยูเ่ หนือคิว
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทําประกันอุบต
ั เิ หตุให ้กับ
ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ.ทีจ่าย 3%
ข้อควรทราบ
ิ ค ้าพืนเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่ าเท ้า ผ ้าไหม ไข่มก
1. การประชาสัมพันธ์สน
ุ ผีซวิ จําเป็ นต ้องบรรจุใน
โปรแกรมเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจําเป็ นต ้องให ้ท่านแวะชม
ื นอยูก
ประมาณร ้านละ 45 นาที ซือหรือไม่ซอขึ
่ บ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
2. ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทีหรือในบางวัน โดยไม่มก
ี ารตกลง
เรืองการเก็บค่าใช ้จ่ายทีเหมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายที
เกิดขึนจากท่านทันทีเป็ นจํ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร ้าน
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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. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ
(เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and
Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข ้อ2+ข ้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้
ติง, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยูภ
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็บ
เนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร ้าย การยึดพาหนะ และ การปล ้นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้เดินทาง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโทร 02649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่าง การเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทําประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิว
แฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ
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