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ชวนชมิ ! เป็ดปกักงิ ตน้ตาํหรบั ,เมนอูาหารแตจ้วิ 

ชวนชมิ ! สุกสีมนุไพร นําจมิไทยรสจดั 

อรอ่ยไมอ่นั บฟุเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU 
มหานครปักกงิ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมอืงขนึตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนยก์ลาง
การเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และการคมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนือของทรีาบหัวเป่ย ในสมัย
ซโีจวมชีอืเรยีกวา่ “ซอืจ”ี เป็นเมอืงหลวงของก๊กเยยีนในสมัยจงิกัว ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของ
ราชวงศเ์หลยีว ปักกงิเป็นเมอืงหลวงตอ่เนืองมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวัฒนธรรมและมี
มรดกทางประวัตศิาสตร์ทีเป็นสุดยอดของโลก ปักกงิไดรั้บการจัดตัง ใหเ้ป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีในปี 1949 ปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปักกงิมถีนนสายใหญ่ มตีกึสงูๆมากมาย ไม่
เพยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ แตย่ังแสดงถงึสภาพเมอืงททัีนสมัย 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

29 ธ.ค. – 02 ธ.ค. 2562 34,999.- 4,500 รวมวซีา่ 

 
ราคารวม * รวมค่าวซีา่จนี *รวมภาษีสนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจนี รวม .....บาท(เชค็ ณ วันท ี22 พ.ค. 2561) * 
รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว  

หมายเหต ุราคายังไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน, ค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิ 50 หยวน และค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์50 
หยวน / รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมกีารปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณี
ค่าเงนิมกีารผันผวนและ/หรอืสายการบนิขนึค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตู
สถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ  

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก(เสาร ์ท ี29 ธ.ค. 61) สนามบนิสวุรรณภมู-ิปกักงิ-หวงัฝจูงิ 

07.00 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะ (D) เคาเตอรส์ายการบนิไทย 
(เขา้ประต ู2-3) 

10.10 น. เดนิทางไปปักกงิ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 614 (บรกิารอาหาร & เครอืงดมืบนเครอืง) 

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตปัิกกงิ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพอืตอ้นรับโอลมิปิก 2008 สามารถ
รองรับผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคนในปีแรก และเพมิเป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดกวา่ 1 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกัหรอืเทยีบเทา่ 

1 สวุรรณภมู-ิปักกงิ-หวังฝจูงิ ✈ ✈ 🍽 HOLIDAY INN EXPRESS 

2 
ปักกงิ – จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – วังโบราณกูก้ง – 

หอฟ้าเทยีนถาน – ศนูยแ์พทยฯ์ - กายกรรม 
🍽 🍽 🍽 HOLIDAY INN EXPRESS 

3 
รา้นหยก-กําแพงเมอืงจนี+กระเชา้ดา่นปะตา้หลงิ
บวัหมิะ-พระราชวังฤดรูอ้น-ผา่นชมสนามกฬีา 

🍽 🍽 🍽 HOLIDAY INN EXPRESS 

4 
ปักกงิ-วัดลามะ-รา้นไขม่กุ-สามลอ้หถูง-รา้นผา้
ไหม-โชวก์งัฟ ู

🍽 🍽 🍽 HOLIDAY INN EXPRESS 

5 ปักกงิ–รา้นผซีวิ-ตลาดรัสเซยี-สวุรรณภมู ิ 🍽 🍽 ✈ 
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 ลา้นตารางเมตร นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาจนีเร็วกวา่ไทย 1 ชวัโมง) 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

  หลังอาหารสง่ทา่นเดนิชอ้บปิงท ียา่นการคา้หวงัฝจูงิ แหลง่รวมสนิคา้นานาชนดิ 

  ทพีัก HOLIDAY INN EXPRESS หรอื ทพีักระดับเดยีวกัน        
 www.holidaycity.com/hiexpress-beijing-temple-ofheaven/photo.htm 

 

  

 

 

 

 

วนัทสีอง(อาทติย ์ท ี30 ธ.ค. 61) ปกักงิ–เทยีนอนัเหมนิ –วงัโบราณกูก้ง-รา้นชา-หอฟ้าเทยีนถาน-
  ศนูยแ์พทยฯ์- กายกรรมปกักงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม    

  นําท่านสู่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตุรัสทใีหญ่ทีสุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม ่
สถานทจัีดงานพธิเีฉลมิฉลองเนืองในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพอืเป็นทรีะลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน 
ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  นําท่านผ่านประตูเขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม“กูก้ง” สถานทวี่าราชการและทปีระทับของจักรพรรด ิ
24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมงิและชงิ นําชมโบราณสถาน และสงิก่อสรา้งทีคงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตร ์ทสีรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอ่าคารเครอืงไม ้ทปีระกอบดว้ยหอ้ง
หับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชนัใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและ
หอ้งว่าราชการหลังมูล่ไีมไ้ผ่ของพระนางซสูไีทเฮา ** นําท่านไปชมิชาอวู่หลงของปักกงิและชาทมีี
ชอืเสยีงอนื ๆ  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพ
บรุษุของจักรพรรดใินสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง ** แลว้นําท่านไปชมิชาอวู่หลง
ของปักกงิและชาทมีชีอืเสยีงอนื ๆ   

  นําชมศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่อดตีถงึ
ปัจจุบันทมีกีารส่ง เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีมมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชยีวชาญ  

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร **เมนอูาหารแตจ้วิ  

  หลงัอาหารนําทา่นชมกายกรรมปกักงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 
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  ทพีกั HOLIDAY INN EXPRESS หรอื ทพีกัระดบัเดยีวกนั   

วนัทสีาม(จนัทร ์ท ี31 ธ.ค. 61) รา้นหยก-กาํแพงเมอืงจนี กระเชา้ดา่นปะตา้หลงิ–บวัหมิะ-อว ี

  เหอหยวน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําชมสนิคา้มชีอืของปักกงิ “หยกจนี” เครอืงประดับนําโชค ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืเป็นของฝากลําคา่ 

  เดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง ทสีรา้งขนึดว้ยแรงงานของ
คนนับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครังแรกเมอืประมาณกว่า 2,000 ปีกอ่น โดยจักรพรรดิ
จนิซ ีผูร้วบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผน่ ตัวกําแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัวา่ถา้นําวัสดทุใีช ้
กอ่สรา้งกําแพงแห่งนีมาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะไดกํ้าแพงทมีคีวามยาวรอบ
โลก  

 หมายเหต ุนําทา่นชมกําแพงเมอืงจนี “ดา่นปะตา้หลงิ” ดา่นใหญใ่นเขตชานเมอืงปักกงิ ทมีชีอื 
(รวมคา่กระเชา้ขนึ-ลงกําแพงเมอืงจนี) และ ถา้ขนึกระเชา้ดา่นปะตา้หลงิไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ 
จะเปลยีนไปดา่นจหูยงกวานแทนโดยไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร ** สกุสีมนุไพร+นําจมิไทยสตูรเด็ด  

  ก่อนเดนิทางกลับเขา้เมอืงปักกงิ แวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “บัวหมิะ” ยาประจําบา้นทมีี
ชอืเสยีง 

  ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวน อทุยานทใีหญท่สีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 
ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิทีขุดขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดกิวางสชูมระเบยีงกตัญ แูละเรอืหนิออ่น  

 ผา่นชม “สนามกฬีารงันกโอลมิปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก “โคลอส
เซยีม” ความจุ 91,000 ทนัีง ไดใ้ชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันปักกงิโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอก
คลา้ยกบั ”รังนก” ทมีโีครงตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไม ้ห่อหุม้เพดานและผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดุ
โปร่งใส อัฒจันทร์มลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ** ขับรถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและสระว่ายนํา
ภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน / ไมม่คีา่บตัร)  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

  *อาหารพเิศษ บฟุเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU  

  บรกิารอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิบาบคีวิ ชาบชูาบ ูเป็ดปักกงิ ปลาแซลมอน ปิงยา่งเกาหล ีเครอืงดมื 
ไอศครมี อรอ่ยไมอ่นั  

 ทพีกั HOLIDAY INN EXPRESS หรอื ทพีกัระดบัเดยีวกนั    
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วนัทสี(ีองัคาร ท ี1 ม.ค. 62) ปกักงิ-วดัลามะ-รา้นไขม่กุ-สามลอ้หถูง-รา้นยางพารา-โชวก์งัฟู  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   นําชมวดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญ่ทเีกา่แก ่ของศาสนาพุทธนกิายทเิบต อันลอืชอืในกรุงปักกงิ 
แตเ่ดมิวัดนเีคยเป็นวังทปีระทับขององคช์ายส ีของลําคา่ในวัดลามะคอื พระพทุธรปูพระศรอีรยิเมตไตรย
ทอียูใ่นวหิารวา่นฝเูกอ๋ ซงึเป็นวหิารทสีงูใหญท่สีดุภายในวัดลามะ สงูกว่า 30 เมตร มหีลังคา 3 ชนั กอ่
ดว้ยไมท้ังหมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทแีกะสลักดว้ยไมจั้นทน์
หอม สงู 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยูใ่ตด้นิ อกี 18 เมตรอยู่เหนือพนืดนิ พระพุทธรูปทังองคม์ี
นําหนักประมาณ 100 ตัน ไดถ้กูบนัทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพทุธรปูทแีกะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้
เดยีวทใีหญท่สีดุในโลก 

 **แวะเลอืกซอืไขม่กุและครมีไขม่กุททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตคาร 

  นําทา่นนงัสามลอ้ถบี “หถูง” ชมเขตบา้นเกา่ปักกงิ หถูงเป็นชอืเรยีกตรอกซอกซอย ทสีรา้งขนึใน
สมยัราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท ี13) สงิปลกูสรา้งในหถูงสว่นใหญเ่ป็นบา้นจนีแบบโบราณทเีรยีกว่า “ซอื
เหอเยวยีน” เป็นบา้นชนัเดยีว มลีานอยูต่รงกลาง และมหีอ้งอยูโ่ดยรอบทัง 4 ทศิ ใหท้่านนังรถสามลอ้
ชมเขตเมอืงเกา่คันละ 2 คน ประมาณ 30 นาท ีลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเกา่ๆ 
ชมบา้นเก่าทอีนุรักษ์ไวป้ระมาณ 2,000 หลัง **แวะรา้นผา้ไหม หรอื รา้นยางพารา ใหท้่านมโีอกาส
เลอืกซอืผา้ไหมคณุภาพ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร ** ชวนชมิเป็ด
  ปกักงิตน้ตําหรบั 

19.15 น.   นําทา่นเขา้ชมโชว ์กงัฟเูสา้หลนิ  KONG FU CHUAN 
QI ทตีนืเตน้เรา้ใจตลอดการแสดง  

  ทพีกั HOLIDAY INN EXPRESS หรอื ทพีกัระดบั
  เดยีวกนั 

วนัทหีา้(พธุ ท ี2 ม.ค. 61)  ปกักงิ–รา้นผซีวิ-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําทา่นแวะชมผซีวิ ลูกมงักรตัวท ี9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย  

  นําทา่นไปชอ้บปิงท ีตลาดรสัเซยี เพอืเลอืกซอืสนิคา้ขายสง่ราคาถกู เชน่ ผา้ไหม ถงุเทา้ รองเทา้ 
นาฬกิา เป็นตน้   

12.30 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

13.30 น. เดนิทางไปสนามบนิ 

17.05 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ TG 615  

21.15 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

คา่บรกิาร    หอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 4,500 บาท /   ทัวรร์าคาพเิศษไมม่รีาคาเด็ก  

อตัรานรีวม  ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทพีัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / ค่า
บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 30 กก. / ค่าวซีา่จนีกรุ๊ป / ค่าภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชอืเพลงิ (YR), 
คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ)  



CH-TG / สง่ท้ายปีจอ ปักกิง ปะต้าหลิง+ 2 โชว์ 5 วนั      6 

 

 

 

อตัรานไีมร่วม  ไมร่วมค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นําหนักทเีกนิพกิดั / คา่วซีา่ดว่น – 
คา่วซีา่เดยีว และในกรณีทจีนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่นหรอืวซีา่กรุ๊ปจะตอ้งทําวซีา่เดยีวทกีรุงเทพฯแทน / ค่าบรกิาร
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวน และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์50 หยวน  

สํารองทนีงั   มดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทเีหลอื ชําระ
ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – หักค่าใชจ้่ายไว ้5,000.- สําหรับค่าวางมัดจํากับสายการบนิ 
และ คา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-19 วัน -เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของ
ราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-7 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

เอกสารวซีา่ เอกสารตอ้งสง่กอ่น 30 วันเดนิทาง (ในกรณีสง่เอกสารไมท่ัน ตอ้งทําวซีา่เดยีวทกีรงุเทพฯ ทา่นจะตอ้งจ่าย
ผลตา่งคา่วซีา่เพมิเลม่ละ 1100 บาท)   
 1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายจุนถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
 3. รปูถา่ยพนืขาวขนาด 1.5 X 2 นวิ 2 ใบ * ถา่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** อัดภาพดว้ยกระดาษปรกต ิ
 4. ตอ้งเห็นห,ู ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับ, ตอ้งไมใ่สเ่สอืขาว และ ผมหนา้อยูเ่หนอืควิ 

หมายเหตุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

ขอ้ควรทราบ  

1. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ ผซีวิ จําเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมเพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม
ประมาณรา้นละ 60-90 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบว่า สําหรับท่านใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตกลง
เรอืงการเก็บค่าใชจ้่ายทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรียกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 
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สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

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

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

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

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทโีทร 02-
649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 


