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ปกักงิบนัเทงิใจ 
ฟลูสตรมี 6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ Air China (CA) 
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มหานครปักกงิ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นศูนยก์ลางการเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์
การศกึษา และการคมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนือของทรีาบหัวเป่ย ในสมัยซโีจวมชีอืเรยีกวา่ “ซอืจ”ี เป็นเมอืง
หลวงของก๊กเยยีนในสมัยจงิกัว ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศเ์หลยีว ปักกงิเป็นเมอืงหลวง
ตอ่เนอืงมาอกี 4 ราชวงศ ์  (จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวัฒนธรรมและมมีรดกทางประวัตศิาสตร ์ทถีอืเป็นสดุ
ยอดของโลก  

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่กรุป๊ 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 26,900.- เหลอื 24,900.- 5,000 รวมแลว้ 

** ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก * ไมแ่จกกระเป๋า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ x x ✈  
 

2 สวุรรณภมู-ิปักกงิ–เทยีนอนัเหมนิ-วงัโบ 
ราณกูก้ง-รา้นนวดเทา้ยาจนี-ถนนโบราณ 🍽 🍽 🍽 HOLIDAYINN EXPRESS หรอื 

เทยีบเทา่ 

3 ปักกงิ-วดัลามะ-นังสามลอ้-เดอะเพสล  🍽 🍽 🍽 HOLIDAYINN EXPRESS หรอื 
เทยีบเทา่ 

4 
พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นชา-รา้นยางพารา-
วดัหลงิกวง-กายกรรมปักกงิ 🍽 🍽 🍽 HOLIDAYINN EXPRESS หรอื 

เทยีบเทา่ 

5 รา้นหยก-กําแพงเมอืงจนี (ดา่นจหูยง
กวาน)บัวหมิะ-หอฟ้าเทยีนถาน-หวงัฝจูงิ 🍽 🍽 x HOLIDAYINN EXPRESS หรอื 

เทยีบเทา่ 

6 ประตชูยั-ตลาดรัสเซยี-สวุรรณภมู ิ 🍽 🍽     ✈ - 

ขอ้ควรทราบ    
 
 

1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจุในรายการ
เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อื
ขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุท่านรับทราบวา่ สําหรับท่านใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตกลง
เรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ
จากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

3. สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้ให ้
ทราบในเวลากระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาเผอืเวลาและสอบถามที
เจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  
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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม  ิ

22.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการบนิแอรไ์ชน่า 
(จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9-10)  

วนัทสีอง กรงุเทพฯ-ปกักงิ–เทยีนอนัเหมนิ-วงัโบราณกูก้ง-รา้นนวดเทา้ยาจนี-ถนนโบราณเฉยีน 
  เหมนิ  

01.00 น. เดนิทางไปปักกงิ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทยีวบนิท ีCA 980 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปักกงิ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพอืตอ้นรับโอลมิปิก 2008 สามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคนในปีแรก และเพมิเป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดกว่า 1 ลา้นตาราง
เมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผูอ้อกแบบ
สนามบนิแชค็แลปกอ๊กทฮีอ่งกง) สถาปนกินักเดนิทางทเีขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบทางเดนิ
แตล่ะสว่นใหส้นัทสีดุ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทภีตัตาคาร 

 นําทา่นสูจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตรุัสทใีหญท่สีดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่สถานที
จัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนืองในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพอืเป็นทรีะลกึกับอนุสาวรียว์รีชน ศาลา
ประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

 นําท่านผา่นประตูเขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานทวี่าราชการและทปีระทับของจักรพรรด ิ
24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ นําชมโบราณสถานและสงิกอ่สรา้งทคีงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์
ทสีรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอ่าคารเครอืงไมท้ปีระกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 
หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชนัใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งว่าราชการหลังมู่ลี
ไมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

13.00 น. รบัประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 นําชมศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่อดตีถงึ
ปัจจุบันทีมกีารส่ง เสรมิการใชส้มุนไพรจีนทมีมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชยีวชาญ 

 นําท่านเทยีวชม ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ (QIANMEN STREET) สถานทที่องเทยีวแห่งใหม่
ลา่สดุของปักกงิ เปิดใหเ้ทยีวชมเมอืวันท ี7 สงิหาคม 2551 เพอืรับนักทอ่งเทยีวจากทัวโลกทเีขา้ร่วมพธิี
แขง่ขนักฬีาโอลมิปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกงิไดปิ้ดปรับปรงุบรูณะ และกอ่สรา้งสถาปัตยกรรมอาคาร
บา้นเรอืนในยคุสมยัราชวงศช์งิ ราชวงศส์ดุทา้ยกอ่นการเปลยีนแปลงการปกครองโดยจําลองบรรยากาศ
เกา่ๆ สมัยราชวงศช์งิ บรเิวณสองฝังถนนมทัีงภัตตาคาร รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงและสนิคา้ของที
ระลกึในรปูแบบของปักกงิ 

  

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  *ชวนชมิเป็ดปักกงิตน้ตําหรับ  

พกัท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื เทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม ปกักงิ-วดัลามะ-รา้นชา-สามลอ้ชมเมอืงโบราณ-ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก-รา้น 
  ยางพารา-เดอะเพลส     

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําชมวดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญท่เีกา่แก ่ของศาสนาพทุธนกิายทเิบต อนัลอืชอืในกรุงปักกงิ แต่
เดมิวัดนเีคยเป็นวังทปีระทับขององคช์ายส ีของลําคา่ในวัดลามะคอื พระพทุธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยทอียู่
ในวหิารวา่นฝเูกอ๋ ซงึเป็นวหิารทสีงูใหญท่สีดุภายในวัดลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลังคา 3 ชนั กอ่ดว้ยไม ้
ทังหมด ในวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทแีกะสลักดว้ยไมจ้ันทน์หอม สงู 26 
เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อกี 18 เมตรอยู่เหนือพนืดนิ พระพุทธรูปทังองคม์นํีาหนักประมาณ 
100 ตัน ไดถ้กูบนัทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพุทธรูปทแีกะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้เดยีวทใีหญ่ทสีดุ
ในโลก 

 นําทา่นไปชมิชาอวูห่ลงของปกักงิและชาทมีชีอืเสยีงอนื ๆ 

12.00 น. รบัประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 
 นําทา่นนังสามลอ้ถบี “หถูง” ชมเขตบา้นเกา่ปักกงิ หถูงเป็นชอืเรยีกตรอกซอกซอย ทสีรา้งขนึในสมัย
ราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท ี13) สงิปลูกสรา้งในหูถงสว่นใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณทเีรยีกว่า “ซอืเหอ
เยวยีน” เป็นบา้นชนัเดยีว มลีานอยูต่รงกลาง และมหีอ้งอยูโ่ดยรอบทัง 4 ทศิ ใหท้า่นนังรถสามลอ้ชมเขต
เมอืงเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาท ีลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเกา่ๆ ชมบา้น
เกา่ทอีนุรักษ์ไวป้ระมาณ 2,000 หลัง 

  แวะรา้นยางพารา  ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืผลติภณัฑท์มีคีณุภาพ 

ผา่นชม สนามกฬีารงันกโอลมิปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนกิจากสวสิเซอรแ์ลนด ์HERZOG & DE 
MEURON เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก “โคลอสเซยีม” สนามกฬีาโครงสรา้ง 91,000 ทนัีง ได ้
ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันปักกงิโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทมีโีครงตาขา่ย
เหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไมห้อ่หุม้เพดาน และผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรง
ชามสแีดงดคูลา้ยกบัพระราชวังตอ้งหา้มของจนีทอียูภ่ายในรัวกําแพงสเีทาเขยีว  

** ขับรถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและสระว่ายนําภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน / 
ไมม่คีา่บตัร) 

 18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

  นําชมย่านชอ้บปิงไฮโซใจกลางกรุงปักกงิ ซอืเม่าเทยีนเจยี "The Place" 世贸天阶 หา้งใหม่

 ตกแตง่ หรหูรา เดนิชมและเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟตุ กวา้ง 88 
 ฟตุ สงู 80 ฟตุ นับเป็น LED SCREEN จอยกัษ์บนเพดานแบบชนิเดยีวทใีหญท่สีดุในโลก  

   พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทสี ี  พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ-วดัหลงิกวง-กายกรรมปกักงิ 

  07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวน อทุยานทใีหญท่สีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 
ปีกอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิทขีดุขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดิ
กวางส ูชมระเบยีงกตัญ แูละเรอืหนิออ่น 

    แวะเลอืกซอืไขม่กุและครมีไขม่กุททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

   นําท่านไปไหวพ้ระและทําบุญทวีดัหลงิกวง (วดัแสงศกัด ิสทิธ)ิ วัดนีสรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี8 
สมยัราชวงศถั์ง ตังอยูท่างทศิตะวันออกของเนนิเขาชุย่เวย ชมวหิารประธานของวัด นมัสการพระประธาน
หลอ่ดว้ยทองแดง ซงึสมเด็จพระสงัฆราชของประเทศไทยเสด็จไปทรงพระราชทานใหเ้มอืปี ค.ศ. 1989 
สงิทโีดดเด่นของวัดนีคอื พระบรมธาตุเจดยีแ์ปดเหลยีมขนาดใหญ่ทกี่อขนึดว้ยอฐิแกะสลัก ตังอยู่ดา้น
ตะวันออกเฉียงใตข้องวัดเมอืปี ค.ศ. 1900 พระภกิษุไดพ้บหบีศลิาในซากอฐิ หบีบรรจุกล่องไมจั้นทน ์
ภายในประดษิฐานพระเขยีวแกว้ คน้ควา้ทางประวัตศิาสตรพ์บว่าไดม้กีารประดษิฐานพระเขยีวแกว้ไวใ้น
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พระบรมธาตเุจดยีน์ตีังแตปี่ ค.ศ. 1071 นับถงึปีทมีกีารคน้พบ (ค.ศ. 1900) มเีวลาหา่งกันถงึ 800 ปี  และ
ในปี ค.ศ. 1956 รัฐบาลจนีไดก้อ่สรา้งพระเจดยีใ์หม ่สงู 13 ชนั บนฐานของพระเจดยีอ์งคเ์ดมิ และใหช้อื
วา่ พระเจดยีพ์ระเขยีวแกว้ 

 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 หลังอาหารนําทา่นชมกายกรรมปักกงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 

  พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ รา้นหยก-กาํแพงเมอืงจนี (ดา่นจหูยงกวาน)-บวัหมิะ-หอฟ้าเทยีนถาน-ถนนหวงัฝู่ จงิ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

นําชมสนิคา้มชีอืของปักกงิ หยกจนีทขีนึชอื เครอืงประดับนําโชค ใหท้่านมโีอกาสเลอืกซอืเป็นของฝาก
ลําคา่ 

  ชมกําแพงเมอืงจนี (ดา่นจูหยงกวาน) สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง สรา้งขนึดว้ย
แรงงานของคนนับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครังแรกเมอืประมาณกว่า 2,000 ปีกอ่น โดย
จักรพรรดจินิซ ีผู ้รวบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผน่ ตัวกําแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากันว่าถา้นํา
วัสดทุใีชก้อ่สรา้งกําแพงแหง่นมีาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สงู 5  เมตร จะไดกํ้าแพงทีมีความ
ยาวรอบโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

 แวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “บวัหมิะ” ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง แลว้เดนิทางกลับตัวเมอืง
ปักกงิ  
 นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพ
บรุษุของจักรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง    

18.30 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร ** ชวนชมิสกุสีมนุไพร นําจมิไทยสตูรเด็ด 

  แลว้สง่ทา่นชอ้บปิงท ีถนนคนเดนิ “หวงัฝจูงิ”  

พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื เทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีก ประตชูยั-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําทา่นสูป่ระตชูยัปกักงิ แวะชมผซีวิ ลกูมงักรตวัท ี9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย  

 แวะชอ้บปิงท ีตลาดรสัเซยี  เลอืกซอืสนิคา้ขายสง่ราคาถกู เชน่ ผา้ไหม ถงุเทา้ รองเทา้ นาฬกิา 

14.00 น. รับประทานอาการกลางวัน ทภีตัตาคาร (ดเูวลาทเีหมาะสมอกีครัง) 

  สมควรแกเ่วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

19.35 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ CA979 (มบีรกิารอาหารบนเครอืงบนิ) 
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23.40 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 
 

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

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทพีัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / ค่า

บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิที

นําหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ค่าวซีา่จนี (กรุ๊ป/หนา้ด่าน 800 บาท) / ค่าภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียม

เชอืเพลงิ (YR), คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ)  

อตัรานไีม่รวม   ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทํา

เอกสารของผูถ้อืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ทมีคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด / ค่าทปิไกด์

ทอ้งถนิ 50 หยวน คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวน คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน 

หมายเหตุ   บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ

เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถ

ขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ใน

วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สาํรองทนีงั   มดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทเีหลอื ชําระ

ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน    

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื 
เทศกาล หรอืกรุ๊ปทตีอ้งวางมดัจํากับสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทนใน
ประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท / 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิาร
ทังหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบต่อ
ความเสยีหายต่างๆ  ทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืการถูก
ปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืว่า 
ท่านและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใช ้
ไมไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

 

หมายเหต ุ 
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การยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนีซงึกฎเกณฑก์ารยนืค่าธรรมเนียมการใช ้
เอกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้หรอือาจ
แจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณดีังนคีอื 

1. ชอืเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่6เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตัดใชเ้พอืยนืวซีา่ 
4. ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอรห์รอืใชร้ปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 

3. รูปถ่ายหนา้ตรงรูปส ี1.5 X 2นวิ พนืหลังสขีาวเท่านัน ถ่ายไมเ่กนิ 6เดอืน 2ใบ ,ตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรูป พรนิจาก
คอมพวิเตอร ์,ตอ้งใหเ้ห็นใบห ู,ผมตอ้งไมปิ่ดหนา้ผาก และตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆทังสนิ 

4. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่เอกสาร
ยนืวซีา่ 

5. สําเนาทะเบยีนบา้นและสําเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่18ปีบรบิรูณต์อ้งแนบสตูบิตัรตัวถา่ยเอกสาร 
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจุบันทอียูท่ทํีางานญาตทิตีดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ
หมายเลขโทรศัพทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ
การออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวรอ์ยา่งนอ้ย15
วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทูตและบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ีประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรือใชบ้ัตรAPEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวีซ่าท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด 
/ ผูใ้ชบ้ัตรAPEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดหีากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทางท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
        - ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการทํางานใน   

         ประเทศไทยเทา่นัน 
         -  หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

         -  กรณีหนังสือเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 

 

 

 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
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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+ขอ้3 ไมเ่กนิ 

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

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

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

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนอืงจากประสบอบุัตเิหตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั เป็นการสรุปขอ้มลูโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ โทร 02-649-
1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าว เป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลัก ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง ซงึรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองได ้โดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภัย
อนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


