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*เพมิ

 

ปกักงิเทยีวครบ!!! 
กาํแพงเมอืงจนี-สามลอ้หถูง 6 วนั 4 

เพมิ! สวนผลไม*้ 

 

 
4 คนื 



2 
 

มหานครปักกงิ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีเป็นศูนยก์ลางการเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์
การศกึษา และการคมนาคมตังอยูท่างภาคเหนือของทรีาบหัวเป่ย ในสมัยซโีจวมชีอืเรยีกว่า “ซอืจ”ี เป็นเมอืง
หลวงของก๊กเยยีน ในสมัยจงิกัว ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศ์เหลยีว ปักกงิเป็นเมือง
หลวงต่อเนืองมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวัฒนธรรมและมมีรดกทางประวัตศิาสตร์ ทถีอื
เป็นสดุยอดของโลก  
ทพีกั HOLIDAY INN EXPRESS หรอื ระดบัเดยีวกนัhttp://www.hiexpress.com/hotels/us/en/beijing/pegdr/hoteldetail/photos-tours 
 
 
  
 
 
 
  

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 
10-15 เม.ย. 61 28,900.- 6,500.- รวมแลว้ 

ราคารวม * รวมค่าวซี่าจีนกรุ๊ป 800 บาท*ค่าภาษีสนามบนิไทย *ค่าภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) * ค่า
ค่าธรรมเนียมเชอืเพลงิ (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันท ี18 
พ.ย. 2560) * รวมประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท(เงือนไขตามกรมธรรม)์ ** ค่าธรรมเนียม อาจมกีาร

การเดนิทาง 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพัีก 
1 สวุรรณภมู ิ x x ✈ - 
2 สวุรรณภมู-ิปักกงิ–เทยีนอนัเหมนิ วังโบราณกูก้ง-รา้นนวดเทา้  กายกรรมปักกงิ 🍽 🍽 🍽 HOLIDAYINN EXPRESS Hotel หรอื เทยีบเทา่ (4*) 
3 ปักกงิ-พระราชวังฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ วัดหลงิกวง-รา้นชา 🍽 🍽 🍽 HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรอื เทยีบเทา่ (4*) 
4 รา้นหยก-กําแพงเมอืงจนี-สวนผลไม ้บวัหมิะ-สนามกฬีารังนก ถนนหวังฝจูงิ 🍽 🍽 🍽 HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรอื เทยีบเทา่ (4*) 
5 วัดลามะ-รา้นไขม่กุ-สามลอ้หถูง รา้นยางพารา-The place 🍽 🍽 🍽 HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรอื เทยีบเทา่ (4*) 
6 หอฟ้าเทยีนถาน-ประตชูยั-ตลาดรัสเซยีสวุรรณภมู ิ 🍽 🍽   ✈ - 
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ปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการ
บนิขนึคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ตามจรงิ  
หมายเหตุ  รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / ราคาอาจมี
การปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการบนิขนึค่าธรรมเนียม
ต่างๆและ/ หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานทีท่องเทยีวต่างๆ ครบ 10 ท่านออก
เดนิทาง ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย แตม่ไีกดจ์นีพูดไทยรับทสีนามบนิปักกงิ / ครบ 16 ท่าน ออกเดนิทาง มหีวัหนา้
ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ – ค่าบรกิารยังไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน และ ยังไมร่วม
คา่ทปิคนขับรถทอ้งถนิ 50 หยวน และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์60 หยวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
วนัแรก(องัคารท ี10 เม.ย. 61) นดัพบสวุรรณภมู ิ
22.00 น. พรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการบนิแอรไ์ชน่า (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9-10) 
 
วนัทสีอง(พธุท ี11 เม.ย. 61) สวุรรณภมู-ิปกักงิ–เทยีนอนัเหมนิ-วงัโบราณกูก้ง-รา้นนวดเทา้     กายกรรมปกักงิ 
01.00 น. เดนิทางไปปักกงิ โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทยีวบนิท ีCA 980 
06.20 น. ถงึสนามบนิกรุงปักกงิ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพอืตอ้นรับโอลมิปิก 2008 สามารถรองรับผูโ้ดยสาร

ได ้55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ลา้นตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของ
สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผูอ้อกแบบสนามบนิแช็คแลปก๊อกทฮีอ่งกง) 
สถาปนิกนักเดนิทางทเีขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบทางเดนิแต่ละส่วนใหส้ันทสีุด นําท่าน
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้แบบจนีทภีตัตาคาร  
   นําทา่นสูจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตรัุสทใีหญ่ทสีดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม่ สถานที

จัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนืองในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพือเป็นทรีะลกึกับอนุสาวรียว์ีรชน ศาลา
ประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

   นําท่านผ่านประตูเขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานทวี่าราชการและทปีระทับของจักรพรรดิ
24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นําชมโบราณสถานและสิงก่อสรา้งทีคงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตรท์สีรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่อาคารเครอืงไมท้ปีระกอบดว้ยหอ้งหับ

ขอ้ควรทราบ 
1. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจีนคือบัวหมิะหยก ชา นวดฝ่าเทา้ผา้ไหม ไข่มุกจําเป็นตอ้ง
บรรจุในรายการเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทกุทา่นทราบว่า ทกุรา้นจําเป็นตอ้ง
ใหท้า่นแวะชมประมาณ 45 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 
2. ใหถ้ือว่าลูกคา้ทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทแียกไม่ตามคณะในบางสถานทหีรือในบางวัน 
โดยไม่มีการตกลงเรอืงการเก็บค่าใชจ้่ายทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะให ้
เจา้หนา้ทเีรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300หยวน / คน / วัน 
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ตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักวา่ราชการ พระตําหนักชนัใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งว่า
ราชการหลงัมูล่ไีมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

14.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 
   นําชมศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่อดตีถงึ

ปัจจุบันทีมกีารส่ง เสรมิการใชส้มุนไพรจีนทมีีมานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชยีวชาญ  

18.30 น. รับประทานอาหารคําทภัีตตาคาร  *ชวนชมิเป็ดปกักงิตน้ตําหรบั  
 ** หลังอาหารนําท่านชมกายกรรมปักกงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 
 พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรอื เทยีบเทา่ (4*) 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีาม(พฤหสัท ี12 เม.ย. 61) ปกักงิ-พระราชวงัฤดูรอ้น-รา้นไขม่กุ-วดัหลงิกวง-รา้นชา 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
  ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวนอทุยานทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 

ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิทีขุดขึนดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ แูละเรอืหนิออ่น 

 ** แวะเลอืกซอืไขม่กุและครมีไขม่กุททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภัีตตาคาร 
  นําท่านไปไหวพ้ระและทําบุญทวีดัหลงิกวง(วดัแสงศกัดสิทิธ)ิวัดนีสรา้งขนึเมอืศตวรรษที 8 

สมยัราชวงศถั์งตังอยูท่างทศิตะวันออกของเนนิเขาชุย่เวยชมวหิารประธานของวัด นมัสการพระประธาน
หลอ่ดว้ยทองแดง ซงึสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยเสด็จไปทรงพระราชทานใหเ้มอืปีค.ศ.1989 
สงิทโีดดเด่นของวัดนีคือพระบรมธาตุเจดยีแ์ปดเหลยีมขนาดใหญ่ทีกอ่ขนึดว้ยอฐิแกะสลักตังอยู่ดา้น
ตะวันออกเฉียงใตข้องวัดเมอืปีค.ศ.1900 พระภกิษุไดพ้บหบีศลิาในซากอฐิ หบีบรรจุกล่องไมจั้นทน ์
ภายในประดษิฐานพระเขยีวแกว้ คน้ควา้ทางประวัตศิาสตรพ์บว่าไดม้กีารประดษิฐานพระเขยีวแกว้ไวใ้น
พระบรมธาตเุจดยีน์ตัีงแต่ปี ค.ศ.1071 นับถงึปีทมีกีารคน้พบ (ค.ศ.1900) มเีวลาหา่งกันถงึ 800 ปี  และ
ในปี ค.ศ.1956 รัฐบาลจนีไดก้อ่สรา้งพระเจดยีใ์หม ่สงู 13ชนับนฐานของพระเจดยีอ์งคเ์ดมิ และใหช้อื
วา่พระเจดยีพ์ระเขยีวแกว้ 

  นําทา่นไปชมิชาอวูห่ลงของปักกงิและชาทมีชีอืเสยีงอนื ๆ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร**เมนูอาหารแตจ้วิ 
 พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรอื เทยีบเทา่ (4*) 
 



5 
 

วนัทสี(ีศกุรท์ ี13 เม.ย. 61)  รา้นหยก-กําแพงเมอืงจนี-สวนผลไม-้บวัหมิะ-สนามกฬีารงันก      ถนนหวงัฝจูงิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
  นําท่านสู่นอกเมือง สนิคา้มชีอืของปักกงิ หยกจีนทขีนึชอื เครืองประดับนําโชค ใหท้่านมีโอกาส

เลอืกซอืเป็นของฝากลําคา่ 
    ชมกําแพงเมอืงจนี (ดา่นจหูยงกวาน) สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สรา้งขนึดว้ย

แรงงานของคนนับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครังแรกเมอืประมาณกว่า 2,000 ปีกอ่น 
โดยจักรพรรดจินิซ ีผูร้วบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผน่ ตัวกําแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากันว่า
ถา้นําวัสดุทใีชก้อ่สรา้งกําแพงแห่งนีมาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้ําแพงทมีี
ความยาวรอบโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร   
  แวะชมสวนสตอรเ์บอรร์ ี(ขนึอยู่ชว่งเวลา) สายพันธเ์มอืงปักกงิ เลอืกเก็บ เลอืกขนาดลูกตาม

อัธยาศัยชมิสดๆจากไร่ (แนะนําใหเ้ก็บเพือชมิและ ทานเพียงอย่างเดยีว ถา้ท่านซอืกลับตอ้งคํานึงถงึ นําหนัก) แวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “บัวหมิะ” ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง แลว้เดนิทางกลับตัวเมอืงปักกงิ 
 ** ถา้สวนผลไม ้สุกกอ่นเวลา จะนําทา่นไปชมพพิธิภณัฑ3์ D แทน. 
  ผา่นชม สนามกฬีารงันกโอลมิปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนกิจากสวสิเซอรแ์ลนด ์HERZOG 

& DE MEURON เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก “โคลอสเซยีม” สนามกฬีาโครงสรา้ง 91,000 
ทนัีง ไดใ้ชจั้ดพธิีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกงิโอลมิปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทีมี
โครงตาข่ายเหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไมห้่อหุม้เพดาน และผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดโุปร่งใส อฒัจันทร์มี
ลักษณะรูปทรงชามสแีดงดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนีทอียู่ภายในรัวกําแพงสเีทาเขยีว ** ขับ
รถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและสระว่ายนําภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไม่เขา้ดา้นใน / ไม่มี
คา่บัตร)  

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร **แลว้สง่ทา่นชอ้บปิงทถีนนคนเดนิ “หวังฝจูงิ” 
  พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรอื เทยีบเทา่ (4*) ** ชวนชมิสกุสีมนุไพร 
 
 
 
 
 
 
วนัทหีา้(เสารท์ ี15 เม.ย. 61) วดัลามะ-รา้นไขม่กุ-สามลอ้หถูง-รา้นยางพารา-THE PLACE 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
   นําชมวดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญ่ทีเกา่แก ่ของศาสนาพุทธนกิายทเิบต อันลอืชอืในกรุงปักกงิ 

แตเ่ดมิวัดนเีคยเป็นวังทปีระทับขององคช์ายส ีของลําคา่ในวัดลามะคอื พระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรย
ทอียูใ่นวหิารว่านฝเูกอ๋ ซงึเป็นวหิารทสีงูใหญ่ทสีดุภายในวัดลามะ สงูกว่า 30 เมตร มหีลังคา 3 ชนั กอ่
ดว้ยไมท้ังหมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรีอรยิเมตไตรยปางยืน ทแีกะสลักดว้ยไมจั้นทน์
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หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อีก 18 เมตรอยู่เหนือพืนดนิ พระพุทธรูปทังองค์มี
นําหนักประมาณ 100 ตัน ไดถ้กูบันทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพุทธรูปทแีกะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้
เดยีวทใีหญ่ทสีดุในโลก 

 ** แวะเลอืกซอืไขม่กุและครมีไขม่กุททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 
13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  
  นําทา่นนงัสามลอ้ถบี “หถูง” ชมเขตบา้นเกา่ปักกงิ หูถงเป็นชอืเรยีกตรอกซอกซอย ทสีรา้งขนึในสมัย

ราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท ี13) สงิปลกูสรา้งในหูถงสว่นใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณทเีรยีกว่า “ซอืเหอ
เยวยีน” เป็นบา้นชนัเดยีว มลีานอยู่ตรงกลาง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทัง 4 ทศิ ใหท้่านนังรถสามลอ้ชม
เขตเมอืงเกา่คันละ 2 คน ประมาณ 30 นาท ีลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเกา่ๆ ชม
บา้นเกา่ทอีนุรักษ์ไวป้ระมาณ 2,000 หลัง แวะรา้นผา้ไหม หรือ รา้นยางพาราใหท้่านมโีอกาสเลอืกซอื
ผา้ไหมคณุภาพ 

  เดนิทางสูร่า้นยางพารา สนิคา้ผลติทมีชีอืเสยีงของประเทศจนี 
  นําทา่นเดนิเลน่ The placeเป็นแหลง่ชอ้ปปิงแหง่ใหมท่ยีงิใหญ่สไตลจ์นีสําหรับนักท่องเทยีวต่างชาต ิ

“The place” หรอืซอืเมา่เทยีนเจยีตังอยูบ่นถนนตงตา้เฉียวลู่ซงึเป็นศูนยก์ลางการคา้สําหรับการชอ้ปปิง
ทคีกึคักแห่งใหม่ทยีงิใหญ่ทสีุดในเอเชยีเลยก็ว่าไดท้่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมดังอาทเิช่น
ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปปิงแลว้สถานทแีห่งนีท่านยังจะไดช้ม
เพดานจอLCD ขนาดหรอืทอ้งฟ้ายักษ์ทไีม่มใีหเ้ห็นทใีดในโลกเป็นจอLCD ขนาดความกวา้ง 6,000 
ตารางเมตร (เป็นจอทใีหญ่ทสีดุในโลก)   

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภัีตตาคาร 
  พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรอื เทยีบเทา่ (4*) 
 
วนัทหีก หอฟ้าเทยีนถาน-ประตชูยั-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
  นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานที

ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของ
จักรพรรดใินสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง 
  นําท่านสู่ประตูชัยปักกิง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที 9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร *** เดนิทางสูส่นามบนิ 
  ชอ้บปิงท ีตลาดรสัเซยี  เพอืเลอืกซอืสนิคา้ขายสง่ราคาถูก เชน่ ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ นาฬกิาเป็น

ตน้แลว้เดนิทางสูส่นามบนิ 
19.35 น. เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ CA-979 (มบีรกิารอาหารเย็นบนเครอืงบนิ) 
23.40 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

******************************** 
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คา่บรกิาร  หอ้งเดยีวเพมิ   (ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก) 
อตัรานรีวม ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุป๊) / คา่ทพีัก 2 ทา่นต่อ 1 หอ้งคู ่/ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / ค่า
บัตรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่วซีา่จนีกรุ๊ป 800 บาท / คา่ภาษีสนามบนิไทย *ค่าภาษีสนามบนิจนี (CN 
TAX) * คา่คา่ธรรมเนียมเชอืเพลงิ (YR) * คา่ธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันท ี18 
พ.ย. 2560) * รวมประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ ** ค่าธรรมเนียม อาจมกีารปรับเปลยีน
ตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรือสายการบนิขนึคา่ธรรมเนียม
ต่างๆ ตามจรงิ  
อตัรานไีม่รวม ไม่รวมค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครืองดมืนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ทมีคีา่ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด /คา่ทปิไกด์
ทอ้งถนิ 50 หยวน และ คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวนและ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์60 หยวน  
หมายเหต ุบรษัิทฯมีสทิธทิจีะเปลียนแปลงหรือสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทีมผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิีจะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมอื ไม่เทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบัุตเิหตุใหก้ับ
ลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / ค่าบรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทจี่าย 3% 
สํารองทนีงัมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * ส่วนทีเหลอื ชําระ
ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทงัดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใชไ้มไ่ดก้รุณาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 
หมายเหตุ การยนืวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจีนซงึกฎเกณฑก์ารยนื
คา่ธรรมเนียมการใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลียนแปลงเงอืนไขบางประการ
โดยไมท่ราบลว่งหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 
สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บเล่มของทา่นวซีา่ในกรณีดังนีคอื 
 1.ชอืเป็นชายแตส่ง่รูปถา่ยทดูีเป็นหญงิไวผ้มยาวแต่งหนา้ทาปาก 
 2.  นํารูปเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่6เดอืนมาใช ้
 3. นํารูปถา่ยเล่นๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตัดใชเ้พอืยนืวซีา่ 
 4. ใชรู้ปทเีป็นกระดาษสตคิเกอรห์รอืใชรู้ปทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่6เดอืนและมสีภาพสมบูรณ์ไมช่ํารุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 
3. รูปถ่ายหนา้ตรงรูปส1ี.5 X 2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ6เดอืน2ใบ ,ตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรูปพรนิจาก
คอมพวิเตอร ์,ตอ้งใหเ้ห็นใบห ู,ผมตอ้งไมปิ่ดหนา้ผาก และตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆทังสนิ 
4. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่

เอกสารยนืวซีา่ 
5. สําเนาทะเบยีนบา้นและสําเนาบัตรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
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7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณีเด็กอายตํุากวา่18ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวถา่ยเอกสาร 
 - กรณีทเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจบัุนทอียูท่ทํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ
หมายเลขโทรศพัทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ
การออกวซีา่เล่มทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวรอ์ยา่งนอ้ย

15วันทําการ (ก่อนออกเดนิทาง) 
10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน

ระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทูตและบางครังบรษัิททัวรไ์มท่ราบล่วงหนา้ 
11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบั้ตรAPEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัรAPEC กรณุาดูแลบัตรของทา่นเป็นอยา่งดหีากทา่นทําบัตรหายในระหว่างเดนิทางท่านอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
- ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทา่นัน 
-  หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

 -  กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

เงอืนไขการยกเลกิยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน - หักคา่ใชจ้่ายไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล 
หรอืกรุ๊ปทตีอ้งวางมัดจํากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ่้าย 10,000 บาท/ ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บคา่ใชจ่้าย 75 % ของราคาทัวร ์/ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิาร
ทังหมด 100 % 
เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในต่างประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 
- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ่้ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทงัทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   
- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนืองมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
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สรุปแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  สําหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 
รับประกนัภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

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

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตุสว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. ค่ารักษาพยาบาล เนอืงจากอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical Expense while 
traveling) ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 3. ค่าใชจ้่ายการเคลอืนยา้ย เพอื การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตุระหว่างเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation 
of Remains) 
4. การรับผดิต่อบคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบัุตเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ,
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา,การฆา่ตัวตาย, เสยี
สต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์
การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุัตเิหต ุ/ กรุป๊ - แต่ละครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์
คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนืองจากประสบอบัุตเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 
* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คุณสมชาย ประทมุสวุรรณ โทร 02-649-
1049 มอืถอื 081-6515209 
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าว เป็นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามควา 
ประสงคข์องบรษัิทหลัก ทีเป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซงึรับประกันภัยโดยบรษัิทนิวแฮมพ์เชอร์อนิชัวรันส ์
* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดท้ําประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรือซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองได ้โดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพ์เชอรอ์นิชัวรันสโ์ทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209หรือเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภัย
อนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 
 


