ิ -ปักกิง
เทียนสน
ศาลหม่าโจ้-กําแพงเมืองจีน-ว ัดลามะ
กายกรรมปักกิง 6 ว ัน 4 คืน

1

มหานครปักกิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
ึ ษา และการคมนาคม ตังอยูท
ื ยกว่า “ซอจี
ื ” เป็ น
การศก
่ างภาคเหนือของทีราบหัวเป่ ย ในสมัยซโี จวมีชอเรี
เมืองหลวงของก๊กเยียนในสมัย จิงกัว ต ้นศตวรรษที 10 เป็ นเมืองหลวงรองของราชวงศเ์ หลียว ปั กกิงเป็ น
เมืองหลวงต่อเนืองมาอีก 4 ราชวงศ ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชงิ ) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัตศ
ิ าสตร์
ทีถือเป็ นสุดยอดของโลก มหานครปักกิง ได ้รับการจัดตังเป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี
ค.ศ.1949 ปั จจุบันได ้พัฒนาอย่างรวดเร็ ว มีถนนสายใหญ่ มีตก
ึ สูงๆมากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพ
เมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองทีทันสมัย
ิ เป็ นเมืองขึนตรงต่อสว่ นกลาง ห่างจากปั กกิง 120 กิโลเมตร เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ
นครเทียนสน
ํ
การค ้าทีสาคัญของภาคเหนือ เป็ นเมืองท่าทีสําคัญในการขนสง่ ทางเรือไกลและใกล ้และการค ้าขายระหว่าง
ิ มีเหล็กกล ้า การผลิตเครืองจั กร เคมี พลังงานไฟฟ้ า ปั นทอ
ประเทศ อุตสาหกรรมเก่าของเมืองเทียนสน
วัต ถุ ก่อ สร ้าง ทํ ากระดาษและขนม อุต สาหกรรมใหม่ม ี ทํ า เรือ รถยนต์ ขุด นํ ามั นปิ โตเลีย ม แทรคเตอร์
ิ เครืองโทรทัศน์ และเครืองถ่ายรูปฯ
ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรูพช
ื นาฬกา

การเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
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1 สุวรรณภูม ิ
2

ิ -ถนนวัฒนธรรม-ศาล
สุวรรณภูม-ิ เทียนสน
หม่าโจ ้-ถนนอิตาลี-ปั กกิง

ปั กกิง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู ้กง-ร ้าน
3 นวดเท ้าสมุนไพรจีน-หอฟ้ าเทียนถาน
กายกรรมปั กกิง
ปั กกิง-พระราชวังฤดูร ้อน-ร ้านไข่มก
ุ -วัดลา
4 มะ
5

ร ้านหยก-กําแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สนาม
กีฬารังนก-ถนนหวังฝูจงิ

ี -เทียนสน
ิ -สุวรรณภูม ิ
6 ตลาดรัสเซย

-

ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่
วีซา

23 - 28 มี.ค. 2561

20,900.-

5,500.-

รวมแล ้ว

11-16 เม.ย. 2561

28,900.-

5,500.-

รวมแล ้ว

25-30 พ.ค. 2561

19,900.-

5,500.-

รวมแล ้ว

15-20 มิ.ย. 2561

19,900.-

5,500.-

รวมแล ้ว

ราคารวม * รวมค่าวีซ ่าจีนกรุ๊ป 800 บาท*ค่าภาษี ส นามบิน ไทย *ค่าภาษี ส นามบิน จีน (CN TAX) * ค่า
ื
ค่าธรรมเนียมเชอเพลิ
ง (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันที 18
พ.ย. 2560) * รวมประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท(เงือนไขตามกรมธรรม์) ** ค่าธรรมเนียม อาจมีก าร
ปรับเปลียนตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีคา่ เงินมีการผันผวน และ/หรือสายการ
บินขึนค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจริง

2

หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า / ราคาอาจมีการ
ปรับโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึนค่าธรรมเนียมต่างๆ
และ/ หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานทีท่องเทียวต่างๆ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่ม ี
หัวหนา้ ทั วร์ไทย แต่มไี กด์จ ีนพูด ไทยรั บ ทีสนามบิน ปั ก กิง / ครบ 16 ท่าน ออกเดิน ทาง มีหัวหน ้าทั วร์ไทย
เดินทางไป-กลั บ พร ้อมกับ คณะ – ค่าบริก ารยั ง ไม่ร วมค่าทิป ไกด์ท ้องถิน 50 หยวน และ ยั ง ไม่ร วมค่าทิป
คนขับรถท ้องถิน 50 หยวน และค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 60 หยวน
ข้อควรทราบ
ิ ค ้าพืนเมือ งของจีน คือ บัว หิม ะ หยก ชา นวดฝ่ าเท ้า ผ ้าไหม ไข่มุก จํ า เป็ นต ้องบรรจุ ใ น
1. การประชาสัม พั นธ์สน
รายการเพราะมีผ ลกั บ ราคาทั ว ร์ จึง เรีย นให ้กั บ นั ก ท่ อ งเทียวทุ ก ท่ า นทราบว่ า ทุ ก ร ้านจํ า เป็ นต ้องให ้ท่ า นแวะชม
ื นอยูก
ประมาณ 45 นาที ซือหรือไม่ซอขึ
่ บ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
2. ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทีหรือในบางวัน โดยไม่มก
ี ารตกลง
เรืองการเก็บค่าใช ้จ่ายทีเหมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
จากท่านทันทีเป็ นจํานวนเงิน 300หยวน / คน / วัน

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

น ัดพบสุวรรณภูม ิ

22.30 น.

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

ว ันทีสอง

ิ -ถนนว ัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้-ถนนอิตาลี-ปักกิง
สุวรรณภูม-ิ เทียนสน

01.40 น.

เดินทางไปเทียนสินโดยสายการบินแอร์ไชน่า เทียวบินที CA 812

07.10.น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนสินตังอยูท
่ างทิศตะวันออกของเมืองเทียนสินเป็ นศูนย์กลางสําคัญใน
ด า้ นการขนส่ ง สิน ค า้ ทางอากาศของจีน โดยในปี พ.ศ. 2550สนามบิน สามารถรองรั บ สิน ค ้าทั งสิน
125,087ตันทําให ้กลายเป็ นสนามบินทีพลุกพล่านเป็ นอันดับที12และมีอต
ั ราการเติบโตรวดเร็วทีสุดของ
จีนนํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง

08.30 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีภัตตาคาร
ั ย) ทีเป็ นศูนย์รวมของร ้านรวงทีจํ า หน่า ย
นํ าท่านเทียวชมถนนว ัฒนธรรมโบราณ (กูเ่ หวินฮวเจี
หนังสือ เครืองกระเบือง พรม งานฝี มือ ของทีระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและของพืนเมือง

 แล ้วนํ าท่าน นม ัสการศาลหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ท ับทิม) เทพธิดาผู ้พิทักษ์ นักเดินทาง เชือว่านมัสการ
หม่าโจ ้แล ้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ื
นํ าท่านเดินชม ถนนอิตาลี บริเวณนีจะติดแม่นําซึงปั จจุบันกลายเป็ นสถานทีท่องเทียวทีมีชอเสี
ยง
เพราะเป็ นย่านทีมีบ ้านเรือนเป็ นสไตล์แบบอิตาลีและเป็ นพืนทีขนาดใหญ่มเี พียงแห่งเดียวในโลก
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียง แบบจีนทีภัตตาคาร หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางไปยังเมืองปั กกิง

18.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักที HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือ เทียบเท่า (4*)
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ว ันทีสาม

ปักกิง–เทียนอ ันเหมิน-ว ังโบราณกูก
้ ง-ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ ัตุร ัสเทียนอ ันเหมิน จัตรุ ัสทีใหญ่ทสุ
นํ าท่านสูจ
ี ดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานทีจัด
งานพิธ ีเ ฉลิม ฉลองเนืองในโอกาสพิเ ศษต่า งๆ บั นทึก ภาพเพือเป็ นทีระลึก กับ อนุ ส าวรียว์ ีร ชน ศาลา
ประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง
่ ระราชว ังต้องห้าม “กูก
นํ าท่านผ่านประตูเข ้าสูพ
้ ง” สถานทีว่าราชการและทีประทับของจักรพรรดิ24
พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นํ าชมโบราณสถานและสิงก่อสร ้างทีคงคุณค่าทางประวัตศ
ิ าสตร์ท ี
สร ้างขึนบนพืนที 720,000 ตารางเมตร นํ าชมหมูอ
่ าคารเครืองไม ้ทีประกอบด ้วยห ้องหับต่างๆถึง 9,999
ห ้อง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชันใน ห ้องบรรทมของจักรพรรดิ และห ้องว่าราชการหลังมูล
่ ี
ไม ้ไผ่ของพระนางซูสไี ทเฮา

13.00 น.

รับประทานอาหารเทียง ทีภัตตาคาร
นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานทีประกอบพิธ บ
ี วงสรวงเทพยาดาแบบป้ ายบรรพ
บุรษ
ุ ของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกําแพงสะท ้อนเสียง
นํ า ชมศูน ย์ว จ
ิ ัยทางการแพทย์แ ผนโบราณ ฟั งเรืองราวเกียวกับ การแพทย์โ บราณตั งแต่อ ดีต ถึง
ปั จจุบันทีมีการส่ง เสริมการใช ้สมุนไพรจีนทีมีมานานนั บ พั นปี พร ้อมรั บฟั งการวิน จ
ิ ฉั ย โรคโดยแพทย์
ผู ้เชียวชาญ

18.00 น.

ิ เป็ดปักกิงต้นตําหร ับ
รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร *ชวนชม
** หลังอาหารนํ าท่านชมกายกรรมปั กกิง สุดยอดกายกรรมชือก ้องโลก
พักที HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

ว ันทีส ี

ปักกิง-พระราชว ังฤดูรอ
้ น-ร้านไข่มก
ุ -ว ัดลามะ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ชมพระราชว ังฤดูรอ
้ นอวีเหอหยวนอุทยานทีใหญ่ทสุ
ี ดของประเทศจีน สร ้างขึนเมือประมาณ 800 ปี
ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงทีขุดขึนด ้วยแรงงานคนล ้วน ชมทีประทับของพระนางซูสไี ทเฮาและจักรพรรดิ
กวางสู ชมระเบียงกตัญ แ
ู ละเรือหินอ่อน
** แวะเลือกซือไข่มก
ุ และครีมไข่มก
ุ ทีทําจากไข่มก
ุ นํ าจืดทีเพาะเลียงในทะเลสาบ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
นําชมว ัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ทเก่
ี าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชือในกรุงปั กกิง แต่
เดิมวัดนีเคยเป็ นวังทีประทับขององค์ชายสี ของลําค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที
อยูใ่ นวิหารว่านฝูเก๋อ ซึงเป็ นวิหารทีสูงใหญ่ทสุ
ี ดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชัน ก่อ
4

ด ้วยไม ้ทังหมด ในวิห ารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ทีแกะสลักด ้วยไม ้จันทน์
หอม สูง 26 เมตร ส่ว นล่ า ง 8 เมตรฝั งอยู่ใ ต ้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เ หนือ พืนดิน พระพุท ธรู ป ทั งองค์ม ี
นํ าหนักประมาณ 100 ตัน ได ้ถูกบันทึกไว ้ในกินเนสบุก
๊ ว่าเป็ นพระพุทธรูปทีแกะสลักจากไม ้จันทร์หอมต ้น
เดียวทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก
ื ยงอืน ๆ
นํ าท่านไปชิมชาอวูห
่ ลงของปั กกิงและชาทีมีชอเสี
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร**เมนูอาหารแต ้จิว
พักที HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

ว ันทีห้า

ร้านหยก-กําแพงเมืองจีน-บ ัวหิมะ-สนามกีฬาร ังนก-ถนนหว ังฝูจงิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ื
นํ าชมสินค ้ามีชอของปั
กกิง หยกจีนทีขึนชือ เครืองประดับนํ าโชค ให ้ท่านมีโอกาสเลือกซือเป็ นของ
ฝากลําค่า

ชมกําแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิงมหัศจรรย์หนึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร ้างขึนด ้วย
แรงงานของคนนั บหมืนคน มีค วามยาว 6,350 ก.ม. สร ้างขึนครังแรกเมือประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อ น
โดยจักรพรรดิจนซี
ิ
ผู ้รวบรวมประเทศจีนให ้เป็ นปึ กแผ่น ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว ้าง 6 เมตร ว่ากันว่า
ถ ้านํ าวัสดุทใช
ี ้ก่อสร ้างกําแพงแห่งนีมาสร ้างกําแพงทีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได ้กําแพงทีมี
ความยาวรอบโลก
ื ยงของประเทศจีน
เดินทางสูร่ า้ นยางพารา สินค ้าผลิตทีมีชอเสี
13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร

ผ่านชม สนามกีฬาร ังนกโอลิมปิ ก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG &
DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชือดังของโลก “โคลอสเซียม” สนามกีฬาโครงสร ้าง 91,000 ที
นัง ได ้ใช ้จัดพิธเี ปิ ด-ปิ ดการแข่งขันปั กกิงโอลิมปิ ก 2008 มีลักษณะภายนอกคล ้ายกับ ”รังนก” ทีมีโครง
ตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิงไม ้ห่อหุ ้มเพดาน และผนังอาคารทีทําด ้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มล
ี ักษณะ
รูปทรงชามสีแดงดูคล ้ายกับพระราชวังต ้องห ้ามของจีนทีอยูภ
่ ายในรัวกําแพงสีเทาเขียว ** ขับรถผ่า น
ให ้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายนํ าภายนอกในระยะทีรถสามารถทํ าได ้ (ไม่เข ้าด ้านใน / ไม่มค
ี ่าบัตร)
ื ยง
แวะซือยาแก ้นํ าร ้อนลวกเป่ าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจําบ ้านทีมีชอเสี
18.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคารแล ้วส่งท่านช ้อบปิ งทีถนนคนเดิน “หวังฝูจง”
ิ
พักที HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า (4*) ** ชวนชิมสุกสมุ
ี นไพร
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ว ันทีหก

ี -เทียนสน
ิ -สุวรรณภูม ิ
ตลาดร ัสเซย

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

นําท่านสู่ ประตูชยั ปั กกิง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที 9 เครื องรางนําโชคค้าขาย
 ช้อบปิ งที ตลาดรั สเซีย เพือเลือกซื อสิ นค้าขายส่ งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็ นต้น
13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร

14.00 น.

จากนันนํ าท่านเดินทางสูเ่ ทียนสิน โดยรถบัส

17.00 น.

่ นามบิน
รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร แล ้วเดินทางสูส

20.30 น.

่ วุ รรณภูมโิ ดยเทียวบิน CA-811
เหิรฟ้ ากลับสูส

00.45 น.

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

ค่าบริการ ห ้องเดียวเพิม (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มรี าคาเด็ก)
อ ัตรานีรวม
ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ /ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ / ค่า
บัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ / ค่าวีซา่ จีนกรุ๊ป 800 บาท / ค่าภาษี สนามบินไทย *ค่าภาษี สนามบินจีน (CN
TAX) * ค่าค่าธรรมเนียมเชือเพลิง (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันที 18
พ.ย. 2560) * รวมประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท(เงือนไขตามกรมธรรม์) ** ค่าธรรมเนียม อาจมีการปรับเปลียน
ตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึนค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามจริง
อ ัตรานีไม่รวมไม่รวมค่าใช ้จ่า ยส่วนตั วต่า งๆ เช่น ค่า โทรศั พ ท์ ค่าอาหาร ค่า เครืองดืมนอกรายการ เป็ นต ้น / ค่าทํ า
เอกสารของผู ้ถือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ทีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนั งสือเดินทางไทย / ค่านํ าหนักทีเกินพิกัด /ค่าทิปไกด์
ท้องถิน 50 หยวน และ ค่าทิปคนข ับรถท้องถิน 50 หยวนและ ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ 60 หยวน
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับ เปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณี ทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทํ าประกันอุบัตเิ หตุให ้กับ
ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษี หัก ณ.ทีจ่าย 3%
สํารองทีนงม
ั ด
ั จํ า ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนั งสือเดินทาง * ส่วนทีเหลือ ชํ าระ
ทังหมดก่อนการเดินทาง 15 วันไม่ถก
ู ต ้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้วทางบริษ ัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไขทีบริษ ัทฯได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ื เดินทางหน ้าทีมีรป
้
ั เจนถ ้าถ่ายไม่ชด
ั -มืด-ดํา-ซด
ี ขาวเกินไปอาจ
สําเนาหนั งสอ
ู ทังด ้านซายและด
้านขวาอย่างชด
้ ได ้กรุณาแก ้ไขด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนั งสอ
ื เดินทางใหม่คะ่
ใชไม่
ึ
หมายเหตุ การยืนวีซ ่าจีนแบบกรุ๊ป ทั ว ร์ส ามารถยืนได ้ทีหลายหน่ วยงานในประเทศจีน ซ งกฎเกณฑ์
ก ารยืน
้
ค่าธรรมเนียมการใชเอกสารประกอบอาจไม่
เหมือนกันและอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการ
ั ด
ิ จึงแจ ้งมาเพือทราบ
โดยไม่ทราบล่วงหน ้าหรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชนช
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับเล่มของท่านวีซา่ ในกรณีดังนีคือ
1.
2.
3.
4.

ชือเป็ นชายแต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิงไว ้ผมยาวแต่งหน ้าทาปาก
นํ ารูปเก่าทีถ่ายไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
นํ ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด ้านหลังยืนเอียงข ้างฯลฯมาตัดใช ้เพือยืนวีซา่
ใช ้รูปทีเป็ นกระดาษสติคเกอร์หรือใช ้รูปทีใช ้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

่ จีนสําหร ับหน ังสอ
ื เดินทางไทย
เอกสารในการทําวีซา
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า6เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุด
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่างสําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออกอย่างน ้อย2หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน ้าตรงรูปสี1.5 X 2นิว พืนหลังสีขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน6เดือน2ใบ,ต ้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินจาก
คอมพิวเตอร์ ,ต ้องให ้เห็นใบหู ,ผมต ้องไม่ปิดหน ้าผาก และต ้องไม่ใส่เครืองประดับใดๆทังสิน
4. สําหรับผู ้ทีถือหนั งสือเดินทางต่างด ้าวจะต ้องทําเรืองแจ ้งเข ้า-ออกหรือRe-Entry ด ้วยตนเองเท่านันก่อนการส่ง
เอกสารยืนวีซา่
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 ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษาสถานทีทํางานตําแหน่งงานทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ทีอยูท
่ ทํ
ี างานญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ ้านทีทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จอาจมีการระงับ
การออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์อย่างน ้อย
15วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสารเป็ นเอกสิทธิของสถานทูตและบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
11. ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนังสือเดินทางราชการหรือใช ้บัตรAPEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทําวีซา่ ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให ้เข ้า-ออกเมืองด ้วยตนเองเนืองจากบริษัททัวร์ฯไม่ทราบกฎกติกาการยกเว ้นวีซา่ ใน
รายละเอียด / ผู ้ใช ้บัตรAPEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทางท่านอาจ
ต ้องตกค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย2อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯสามารถขอวีซา่ ให ้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติททํ
ี างานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านัน
- หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทยผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด ้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดํ าเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
เนืองจากผู ้เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
เงือนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายไว ้ สําหรับกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล
หรือกรุ๊ปทีต ้องวางมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
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หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิก
ก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ /ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการ
ทังหมด 100 %
เงือนไขและความร ับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ
ิ ดกฏหมาย หรือ
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ํ
สาหร ับผูเ้ ดินทางในรายการท่องเทียวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ทุนประก ัน
ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขึนไป รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical Expense while
traveling)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ
(เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation
of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

(SUM INSURE)
1,000,000 บาท

ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
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,การฆ่าตัวตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, 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 ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้เดินทาง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้จาก ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ โทร 02-6491049 มือถือ 081-6515209
* แผนการประกั น อุ บั ต ิเ หตุ ร ะหว่ า งการเดิน ทางดั ง กล่ า ว เป็ นแผนพิเ ศษที ออกแบบโดยเฉพาะ ให ต
้ รงตามควา
ประสงค์ของบริษัทหลั ก ทีเป็ นผู ้บริห ารและจั ด การการเดิน ทาง ซึงรั บ ประกั นภัย โดยบริษั ทนิว แฮมพ์เ ชอร์อ น
ิ ชัว รั น ส์
* 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
ิ ชัวรันส์โทร 02-649-1049 มือถือ 081-6515209หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัย
อืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ
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