ปักกิงบ ันเทิงใจ
ฟูลสตรีม 6 ว ัน 4 คืน
โดยสายการบิน Air China (CA)

1

มหานครปักกิง เมือ งหลวงของสาธารณรั ฐประชาชนจีน เป็ นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
ึ ษา และการคมนาคม ตังอยูท
ื ยกว่า “ซอจี
ื ” เป็ นเมือง
การศก
่ างภาคเหนือของทีราบหัวเป่ ย ในสมัยซโี จวมีชอเรี
หลวงของก๊กเยียนในสมัยจิงกัว ต ้นศตวรรษที 10 เป็ นเมืองหลวงรองของราชวงศเ์ หลียว ปั กกิงเป็ นเมืองหลวง
ต่อเนืองมาอีก 4 ราชวงศ ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชงิ ) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัตศ
ิ าสตร์ ทีถือเป็ นสุด
ยอดของโลก

ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียวเพิม

่ กรุป
วีซา
๊

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 (ปี ใหม่)

26,900.- เหลือ 24,900.-

5,000

รวมแล ้ว

** ท ัวร์ราคาพิเศษ ไม่มรี าคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า
ข้อควรทราบ
ิ ค ้าพืนเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่ าเท ้า ผ ้าไหม ไข่มก
1. การประชาสัมพันธ์สน
ุ จํ าเป็ นต ้องบรรจุในรายการ
ื
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนั กท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจํ าเป็ นต ้องให ้ท่านแวะชม ซือหรือไม่ซอ
ขึนอยูก
่ บ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
2. ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สํ าหรับท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทีหรือในบางวัน โดยไม่มก
ี ารตกลง
เรืองการเก็บค่าใช ้จ่ายทีเหมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
จากท่านทันทีเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการยกเลิกเทียวบิน ปรับเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้งให ้
ทราบในเวลากระชันชิด ท่านใดทีต ้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผือเวลาและสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีก่อนทุกครัง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา้ เทียง คํา

โรงแรมทีพ ัก

1

สนามบินสุวรรณภูม ิ

x

x

✈

2

สุวรรณภูม-ิ ปั กกิง–เทียนอันเหมิน-วังโบ
ราณกู ้กง-ร ้านนวดเท ้ายาจีน-ถนนโบราณ

🍽

🍽

🍽

HOLIDAYINN EXPRESS หรือ
เทียบเท่า

3

ปั กกิง-วัดลามะ-นังสามล ้อ-เดอะเพสล

🍽

🍽

🍽

HOLIDAYINN EXPRESS หรือ
เทียบเท่า

4

พระราชวังฤดูร ้อน-ร ้านชา-ร ้านยางพาราวัดหลิงกวง-กายกรรมปั กกิง

🍽

🍽

🍽

HOLIDAYINN EXPRESS หรือ
เทียบเท่า

5

ร ้านหยก-กําแพงเมืองจีน (ด่านจูหยง
กวาน)บัวหิมะ-หอฟ้ าเทียนถาน-หวังฝูจงิ

🍽

🍽

x

HOLIDAYINN EXPRESS หรือ
เทียบเท่า

6

ั -ตลาดรัสเซย
ี -สุวรรณภูม ิ
ประตูชย

🍽

🍽

✈

รายละเอียดการเดินทาง

2

-

ว ันแรก

สนามบิน สุ ว รรณภู ม ิ

22.00 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า
(จอดรถส่งผู ้เดินทางได ้ที อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 9-10)

ว ันทีสอง

กรุงเทพฯ-ปักกิง–เทียนอ ันเหมิน-ว ังโบราณกูก
้ ง-ร้านนวดเท้ายาจีน-ถนนโบราณเฉียน
เหมิน

01.00 น.

เดินทางไปปั กกิง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เทียวบินที CA 980

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงปั กกิง TERMINAL 3 เปิ ดให ้บริการเพือต ้อนรับโอลิมปิ ก 2008 สามารถรองรับ
ผู ้โดยสารได ้ 43 ล ้านคนในปี แรก และเพิมเป็ น 55 ล ้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล ้านตาราง
เมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู ้ออกแบบ
สนามบินแช็คแลปก๊อกทีฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางทีเข ้าถึงจิตใจผู ้โดยสาร ด ้วยการออกแบบทางเดิน
แต่ละส่วนให ้สันทีสุด นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง

08.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีภัตตาคาร



่ ัตุร ัสเทียนอ ันเหมิน จัตรุ ัสทีใหญ่ทสุ
นํ าท่านสูจ
ี ดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที
จัดงานพิธเี ฉลิมฉลองเนืองในโอกาสพิเ ศษต่างๆ บันทึกภาพเพือเป็ นทีระลึกกับ อนุ สาวรียว์ รี ชน ศาลา
ประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง
่ ระราชว ังต้องห้าม “กูก
 นํ าท่านผ่านประตูเข ้าสูพ
้ ง”

สถานทีว่าราชการและทีประทับของจักรพรรดิ
24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นํ าชมโบราณสถานและสิงก่อสร ้างทีคงคุณค่าทางประวัตศ
ิ าสตร์
ทีสร ้างขึนบนพืนที 720,000 ตารางเมตร นํ าชมหมูอ
่ าคารเครืองไม ้ทีประกอบด ้วยห ้องหับต่างๆถึง 9,999
ห ้อง ชมพระตํ าหนั กว่าราชการ พระตํ าหนั กชันใน ห ้องบรรทมของจักรพรรดิ และห ้องว่าราชการหลังมู่ล ี
ไม ้ไผ่ของพระนางซูสไี ทเฮา
13.00 น.

ร ับประทานอาหารเทียงทีภ ัตตาคาร

 นํ าชมศูนย์วจิ ัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟั งเรืองราวเกียวกับการแพทย์โบราณตังแต่อดีตถึง
ปั จ จุบันทีมีก ารส่ง เสริม การใช ้สมุนไพรจีนทีมีม านานนั บ พั นปี พร ้อมรั บ ฟั ง การวินิจ ฉั ย โรคโดยแพทย์
ผู ้เชียวชาญ

 นํ าท่านเทียวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (QIANMEN

STREET) สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่
ล่าสุดของปั กกิง เปิ ดให ้เทียวชมเมือวันที 7 สิงหาคม 2551 เพือรับนักท่องเทียวจากทัวโลกทีเข ้าร่วมพิธ ี
แข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก 2008 หลังจากรัฐบาลปั กกิงได ้ปิ ดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร ้างสถาปั ตยกรรมอาคาร
บ ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชงิ ราชวงศ์สด
ุ ท ้ายก่อนการเปลียนแปลงการปกครองโดยจําลองบรรยากาศ
เก่าๆ สมัยราชวงศ์ชงิ บริเวณสองฝั งถนนมีทังภัตตาคาร ร ้านค ้าจํ าหน่ายสินค ้าพืนเมืองและสินค ้าของที
ระลึกในรูปแบบของปั กกิง

18.00 น.

ร ับประทานอาหารเย็ นทีภ ัตตาคาร *ชวนชิมเป็ ดปั กกิงต ้นตําหรับ
พ ักที HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า

3

ว ันทีสาม

ปักกิง-ว ัดลามะ-ร้านชา-สามล้อชมเมืองโบราณ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ก-ร้าน
ยางพารา-เดอะเพลส

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 นําชมว ัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ทเก่
ี าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชือในกรุงปั กกิง แต่
เดิมวัดนีเคยเป็ นวังทีประทับขององค์ชายสี ของลําค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยทีอยู่
ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึงเป็ นวิหารทีสูงใหญ่ทสุ
ี ดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชัน ก่อด ้วยไม ้
ทังหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ทีแกะสลักด ้วยไม ้จันทน์หอม สูง 26
เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝั งอยู่ใต ้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพืนดิน พระพุทธรูป ทังองค์มน
ี ํ าหนั กประมาณ
100 ตัน ได ้ถูกบันทึกไว ้ในกินเนสบุก
๊ ว่าเป็ นพระพุทธรูปทีแกะสลักจากไม ้จันทร์หอมต ้นเดียวทีใหญ่ทสุ
ี ด
ในโลก
ิ ชาอวูห
ื
ี งอืน ๆ
 นําท่านไปชม
่ ลงของปักกิงและชาทีมีชอเส
ย
12.00 น.

ร ับประทานอาหารเทียงทีภ ัตตาคาร
 นํ าท่านนังสามล ้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ ้านเก่าปั กกิง หูถงเป็ นชือเรียกตรอกซอกซอย ทีสร ้างขึนในสมัย
ราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที 13) สิงปลูกสร ้างในหูถงส่วนใหญ่เป็ นบ ้านจีนแบบโบราณทีเรียกว่า “ซือเหอ
เยวียน” เป็ นบ ้านชันเดียว มีลานอยูต
่ รงกลาง และมีห ้องอยูโ่ ดยรอบทัง 4 ทิศ ให ้ท่านนังรถสามล ้อชมเขต
เมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ ้าน
เก่าทีอนุรักษ์ ไว ้ประมาณ 2,000 หลัง

 แวะร ้านยางพารา ให ้ท่านมีโอกาสเลือกซือผลิตภัณฑ์ทมี
ี คณ
ุ ภาพ
ผ่านชม สนามกีฬาร ังนกโอลิมปิ ก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE
MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชือดังของโลก “โคลอสเซียม” สนามกีฬาโครงสร ้าง 91,000 ทีนัง ได ้
ใช ้จัดพิธเี ปิ ด-ปิ ดการแข่งขันปั กกิงโอลิมปิ ก 2008 มีลักษณะภายนอกคล ้ายกับ ”รังนก” ทีมีโครงตาข่าย
เหล็กสีเทาๆเหมือนกิงไม ้ห่อหุ ้มเพดาน และผนั งอาคารทีทําด ้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มล
ี ักษณะรูปทรง
ชามสีแดงดูคล ้ายกับพระราชวังต ้องห ้ามของจีนทีอยูภ
่ ายในรัวกําแพงสีเทาเขียว
** ขับรถผ่านให ้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายนํ าภายนอกในระยะทีรถสามารถทํ าได ้ (ไม่เข ้าด ้านใน /
ไม่มค
ี า่ บัตร)
18.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
 นํ าชมย่านช ้อบปิ งไฮโซใจกลางกรุ งปั กกิง ซือเม่า เทีย นเจีย "The Place"

世贸天阶 ห ้างใหม่

ตกแต่ง หรูหรา เดินชมและเลือกซือสินค ้าแบรนด์เนมชือดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว ้าง 88
ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็ น LED SCREEN จอยักษ์ บนเพดานแบบชินเดียวทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก
พักที HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า

ว ันทีส ี

พระราชว ังฤดูรอ
้ น-ร้านไข่มก
ุ -ว ัดหลิงกวง-กายกรรมปักกิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 ชมพระราชว ังฤดูรอ้ นอวีเหอหยวน อุทยานทีใหญ่ทสุี ดของประเทศจีน สร ้างขึนเมือประมาณ 800
ปี กอ
่ น ชมทะเลสาบคุนหมิงทีขุดขึนด ้วยแรงงานคนล ้วน ชมทีประทับของพระนางซูสไี ทเฮาและจักรพรรดิ
กวางสู ชมระเบียงกตัญ แ
ู ละเรือหินอ่อน
 แวะเลือกซือไข่มก
ุ และครีมไข่มก
ุ ทีทําจากไข่มก
ุ นํ าจืดทีเพาะเลียงในทะเลสาบ
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
ั
ิ ธิ) วัด นีสร ้างขึนเมือศตวรรษที 8
 นํ า ท่า นไปไหว้พระและทํา บุญ ทีว ด
ั หลิง กวง (ว ัดแสงศ กดิ
สท
่ เวย ชมวิหารประธานของวัด นมัสการพระประธาน
สมัยราชวงศ์ถัง ตังอยูท
่ างทิศตะวันออกของเนินเขาชุย
หล่อด ้วยทองแดง ซึงสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยเสด็ จไปทรงพระราชทานให ้เมือปี ค.ศ. 1989
สิงทีโดดเด่นของวัด นีคือ พระบรมธาตุเจดียแ
์ ปดเหลียมขนาดใหญ่ทก่
ี อขึนด ้วยอิฐแกะสลั ก ตังอยู่ด ้าน
ตะวันออกเฉียงใต ้ของวัดเมือปี ค.ศ. 1900 พระภิกษุ ได ้พบหีบศิลาในซากอิฐ หีบบรรจุกล่องไม ้จันทน์
ภายในประดิษฐานพระเขียวแก ้ว ค ้นคว ้าทางประวัตศ
ิ าสตร์พบว่าได ้มีการประดิษฐานพระเขียวแก ้วไว ้ใน
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พระบรมธาตุเจดียน
์ ตั
ี งแต่ปี ค.ศ. 1071 นับถึงปี ทีมีการค ้นพบ (ค.ศ. 1900) มีเวลาห่างกันถึง 800 ปี และ
ในปี ค.ศ. 1956 รัฐบาลจีนได ้ก่อสร ้างพระเจดียใ์ หม่ สูง 13 ชัน บนฐานของพระเจดียอ
์ งค์เดิม และให ้ชือ
ว่า พระเจดียพ
์ ระเขียวแก ้ว
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร



หลังอาหารนํ าท่านชมกายกรรมปั กกิง สุดยอดกายกรรมชือก ้องโลก

พักที HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า

ว ันทีห้า

ร้านหยก-กําแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน)-บ ัวหิมะ-หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหว ังฝู่จิง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ื
นํ าชมสินค ้ามีชอของปั
กกิง หยกจีนทีขึนชือ เครืองประดับนํ าโชค ให ้ท่านมีโอกาสเลือกซือเป็ นของฝาก
ลําค่า
 ชมกําแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิงมหัศจรรย์หนึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร ้างขึนด ้วย
แรงงานของคนนับหมืนคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร ้างขึนครังแรกเมือประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดย
จักรพรรดิจนซี
ิ
ผู รวบรวมประเทศจี
้
นให ้เป็ นปึ กแผ่น ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว ้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ ้านํ า
วัสดุทใช
ี ้ก่อสร ้างกําแพงแห่งนีมาสร ้างกําแพงทีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได ้กํ า แพงทีมีค วาม
ยาวรอบโลก

13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
ื
ื ยง แล ้วเดินทางกลับตัวเมือง
 แวะซอยาแก้
นําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บ ัวหิมะ” ยาประจําบ ้านทีมีชอเสี
ปั กกิง

 นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานทีประกอบพิธบี วงสรวงเทพยาดาแบบป้ ายบรรพ
ี ง
บุรษ
ุ ของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกําแพงสะท้อนเสย
18.30 น.

ิ สุกสมุ
รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร ** ชวนชม
ี นไพร นําจิมไทยสูตรเด็ด

 แล้วสง่ ท่านชอ้ บปิ งที ถนนคนเดิน “หวังฝูจง”
ิ
พักที HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า

ว ันทีหก

ั
ี -สุวรรณภูม ิ
ประตูชย-ตลาดร
ัสเซย

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ั กกิง แวะชมผีซวิ ลูกม ังกรต ัวที 9 เครืองรางนําโชคค้าขาย
่ ระตูชยปั
 นําท่านสูป

 แวะช ้อบปิ งที ตลาดร ัสเซยี
14.00 น.

ิ
เลือกซือสินค ้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ ้าไหม ถุงเท ้า รองเท ้า นาฬกา

รับประทานอาการกลางวัน ทีภัตตาคาร (ดูเวลาทีเหมาะสมอีกครัง)
สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบิน

19.35 น.

่ วุ รรณภูมโิ ดยเทียวบิน CA979 (มีบริการอาหารบนเครืองบิน)
เหิรฟ้ ากลับสูส
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23.40 น.

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

อต
ั รานีรวม ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ / ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ / ค่า
บัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ / ค่าภาษี สนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครืองท่านละ 1 ชินที
นํ าหนั กไม่เกิน 23 กก. / ค่าวีซา่ จีน (กรุ๊ป/หน ้าด่าน 800 บาท) / ค่าภาษี สนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียม
เชือเพลิง (YR), ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)

อต
ั รานีไม่ร วม ไม่รวมค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมนอกรายการ เป็ นต ้น / ค่าทํา
เอกสารของผู ้ถือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ทีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนั งสือเดินทางไทย / ค่านํ าหนั กทีเกินพิกัด / ค่าทิปไกด์
ท ้องถิน 50 หยวน ค่าทิปคนขับรถท ้องถิน 50 หยวน ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 60 หยวน

หมายเหตุ

ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
บริษัทฯมีสท

เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถ
ขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทํ าประกันอุบัตเิ หตุให ้กับลูกค ้าใน
วงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษี หัก ณ.ทีจ่าย 3%

ํ รองทีน งั ม ัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนทีเหลือ ชําระ
สา
ทังหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายไว ้ สําหรับกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือ
เทศกาล หรือกรุ๊ปทีต ้องวางมัดจํากับสายการบิน หรือกรุป
๊ ทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 15,000 บาท /
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการ
ทังหมด 100 %

เงือนไขและความร บ
ั ผิด ชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสีย หายต่ า งๆ ทีอยู่เ หนือ การควบคุ ม ของเจ ้าหน า้ ทีบริษัท ฯ อาทิ การนั ด หยุด งาน การจลาจล เปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูก ทํ า ร ้าย การสูญ หาย ความล่า ช ้า หรือ จากอุบัต เิ หตุต่า งๆ ฯลฯ ต่อ การตอบปฏิเ สธการเข ้าและออกเมือ งของ
ิ ด กฏหมาย หรือ เอกสารการเดิน ทางไม่ถูก ต ้อง หรือการถู ก
เจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือ ออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
ปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

หล งั จากการจองท วั ร์แ ละชํา ระเงิน ม ด
ั จํา แล้ว ทางบริษ ท
ั ฯถือ ว่า
ท่า นและคณะได้ย อมร บ
ั ในข้อ ตกลงและเงือนไขทีบริษ ท
ั ฯได้ร ะบุ ไ ว้ข า
้ งต้น ทุ ก ประการ
่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ั -มืด-ดํา-ซีดขาวเกินไปอาจใช ้
สําเนาหนังสือเดินทางหน ้าทีมีรป
ู ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวาอย่างชัดเจนถ ้าถ่ายไม่ชด
ไม่ได ้กรุณาแก ้ไขด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่

หมายเหตุ
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การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีนซึงกฎเกณฑ์การยืนค่าธรรมเนียมการใช ้
เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกันและอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่ทราบล่ว งหน ้าหรืออาจ
แจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิดจึงแจ ้งมาเพือทราบ

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซา่ ในกรณีดังนีคือ
1.
2.
3.
4.

ชือเป็ นชายแต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิงไว ้ผมยาวแต่งหน ้าทาปาก
นํ ารูปเก่าทีถ่ายไว ้เกินกว่า6เดือนมาใช ้
นํ ารูปถ่ายเล่นๆมีววิ ด ้านหลังยืนเอียงข ้างฯลฯมาตัดใช ้เพือยืนวีซา่
ใช ้รูปทีเป็ นกระดาษสติคเกอร์หรือใช ้รูปทีใช ้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

ํ หร ับหน ังสอ
่ จีนสา
ื เดินทาง
เอกสารในการทําวีซา
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุด
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่างสําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออกอย่างน ้อย2หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน ้าตรงรูปสี 1.5 X 2นิว พืนหลังสีขาวเท่านั น ถ่ายไม่เกิน 6เดือน 2ใบ ,ต ้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูป พรินจาก
คอมพิวเตอร์ ,ต ้องให ้เห็นใบหู ,ผมต ้องไม่ปิดหน ้าผาก และต ้องไม่ใส่เครืองประดับใดๆทังสิน
4. สําหรับผู ้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด ้าวจะต ้องทําเรืองแจ ้งเข ้า-ออกหรือRe-Entry ด ้วยตนเองเท่านั นก่อนการส่งเอกสาร
ยืนวีซา่
5. สําเนาทะเบียนบ ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู ้เดินทาง
6. เอกสารทีให ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให ้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํากว่า18ปี บริบรู ณ์ต ้องแนบสูตบ
ิ ต
ั รตัวถ่ายเอกสาร
- กรณีทเด็
ี กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดามารดาต ้องแนบหนั งสืออนุญาตให ้เดินทาง
8. ข ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษาสถานทีทํ างานตําแหน่งงานทีอยูป
่ ั จจุบันทีอยูท
่ ทํ
ี างานญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ ้านทีทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จอาจมีการระงับ
การออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์อย่างน ้อย15
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทํ าความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสารเป็ นเอกสิทธิของสถานทูตและบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
11. ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนั ง สือ เดิน ทางราชการหรือ ใช ้บั ต รAPEC ในการเดิน ทางและยกเว ้นการทํ า วีซ า่ ท่า นจะต ้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให ้เข ้า-ออกเมืองด ้วยตนเองเนืองจากบริษัททัวร์ฯไม่ทราบกฎกติกาการยกเว ้นวีซา่ ในรายละเอียด
/ ผู ้ใช ้บัต รAPEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดีห ากท่านทํ าบัตรหายในระหว่างเดินทางท่านอาจต ้องตกค ้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน ้อย2อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯสามารถขอวีซา่ ให ้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติททํ
ี างานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านัน
- หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทยผู ้เดินทางต ้องไปดํ าเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
- กรณี ห นั ง สือ เดินทางต่ า งด ้าว (เล่ม เหลือ ง) ผู ้เดินทางต ้องไปดํ า เนินการขอวีซ่า เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
เนืองจากผู ้เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
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ํ หร ับผูเ้ ดินทางในรายการท่องเทียวข้างต้น
สา
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)

ทุนประก ัน

เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขึนไป รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน

(SUM INSURE)

1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)

1,000,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical Expense while
traveling)

ข้อ2+ข้อ3 ไม่เกิน

3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ
(เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation
of Remains)

500,000 บาท

4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจํ าตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้
ติง, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย
, เสียสติ, ตกอยูภ
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นั ด หยุดงาน, การก่อ การร ้าย การยึด พาหนะ และ การปล ้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์

้ า
การเบิกค่าใชจ
่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้เดินทาง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้จาก ตั วแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ โทร 02-6491049 มือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทางดังกล่าว เป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลัก ทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง ซึงรับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทํ าประกันไว ้ 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 มือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัย
อืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ
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