
  

 

 

 

 

 

 

ปกักงิ Snow World New Year Countdown
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Snow World New Year Countdown 

SNOW WORLD 



มหานครปกักงิ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นเมอืงขนึตรงตอ่สว่นกลาง เป็นศนูยก์ลาง
การเมอืง วฒันธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และการคมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนอืของทรีาบหัวเป่ย ในสมัย
ซโีจวมชีอืเรยีกวา่ “ซอืจ”ี เป็นเมอืงหลวงของกก๊เยยีนในสมัยจงิกัว ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของ
ราชวงศเ์หลยีว ปักกงิเป็นเมอืงหลวงตอ่เนอืงมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวฒันธรรมและมี
มรดกทางประวตัศิาสตร ์ทเีป็นสดุยอดของโลก  

มหานครปกักงิ ไดรั้บการจัดตงัเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 ปัจจบุันไดพั้ฒนา
อยา่งรวดเร็ว มกีารเปลยีนจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจบุันปักกงิมถีนนสายใหญ ่มตีกึสงูๆมากมาย โดยไม่
เพยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ แตย่ังแสดงถงึสภาพเมอืงททัีนสมัย  

HOLIDAY INN EXPRESS TEMPLE OF HEAVEN หรอืทพีกัระดบัเดยีวกนั 

 http://www.holidaycity.com/hiexpress-beijing-temple-ofheaven/photo.htm 
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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  21,999 4,000 รวมวซีา่กรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ราคารวม * รวมค่าวซีา่จนี(วซีา่กรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบนิไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบนิจนี (CN 
TAX) *   * รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทกุวนัทอ่งเทยีว 

หมายเหต ุ 
- รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมกีารปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณี

คา่เงนิมกีารผนัผวน และ/หรอืสายการบนิขนึคา่ธรรมเนยีมตา่งๆและ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาคา่บตัรผา่น
ประตสูถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ  

- ครบ 16 ทา่น ออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกบัคณะ  
- ค่าบรกิารยังไม่รวมค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน และ ยังไมร่วมค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิ 50 หยวน และค่าทปิ

หัวหนา้ทัวร ์50 หยวน  

โปรดทราบ ทัวรร์าคาพเิศษน ีจัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทปีระสงคจ์ะไปเทยีวตามรายการทกุวันเทา่นัน หากไมส่ามารถร่วม
ทัวรท์ุกวัน เพราะประสงคจ์ะไปตดิต่อธุรกจิ ไปเยยีมญาต ิหรอืไปท่องเทยีวอสิระ ขอแจง้ใหท้ราบวา่ กรุณาแจง้
ความประสงคท์เีป็นจรงิเมอืทําการสมคัร เพอืทางบรษัิทฯจะไดค้ดิคา่บรกิารทเีหมาะสม หากทา่นไมไ่ดแ้จง้เมอืสมัคร
ใหช้ดัเจน และปรากฏว่าท่านไมร่่วมทัวรบ์างวัน  ทางบรษัิทฯจะยกเลกิทพีัก อาหาร ทัวร ์และการใชร้ถตามรายการ
ทันท ียกเวน้ หากการไปพบญาตหิรอืการไปพบตดิต่อธุรกจิหรอืท่องเทยีวอสิระ ทําหลังจากทรีายการท่องเทยีว
เสร็จสนิในแตล่ะวันแลว้ ไมเ่ป็นเหตทุทีางบรษัิทฯจะตัดการใหบ้รกิารทา่นแตอ่ยา่งใด 



กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก (เสาร ์30 ธ.ค. 60) สนามบนิสวุรรณภมู-ิปกักงิ-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-วงัโบราณกูก้ง 

03.00 น. (ตสีาม) พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการ
บนิแอรไ์ชน่า (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9-10)  

05.50 น. เดนิทางไปปักกงิ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทยีวบนิท ีCA 801  

11.25 น. ถงึสนามบนิกรุงปักกงิ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพือตอ้นรับโอลมิปิก 2008 สามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคนในปีแรก และเพมิเป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดกว่า 1 ลา้น
ตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS 
(ผูอ้อกแบบสนามบนิแช็คแลปก๊อกทฮีอ่งกง) สถาปนกินักเดนิทางทเีขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการ
ออกแบบทางเดนิแตล่ะสว่นใหส้นัทสีดุ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําท่านสู่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตุรัสทใีหญ่ทสีุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม ่
สถานทจัีดงานพธิเีฉลมิฉลองเนอืงในโอกาสพเิศษตา่งๆ บนัทกึภาพเพอืเป็นทรีะลกึกบัอนุสาวรยีว์รีชน 
ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ จากนันนําทา่นผา่นประตเูขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม 
“กูก้ง” สถานทวีา่ราชการและทปีระทับของจักรพรรด ิ24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ นําชม
โบราณสถานและสงิกอ่สรา้งทคีงคณุคา่ทางประวัตศิาสตรท์สีรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นํา
ชมหมู่อาคารเครอืงไมท้ีประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระ
ตําหนักชนัใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ไีมไ้ผ่ของพระนางซสูไีทเฮา แลว้
นําทา่นไปชมิชาอวูห่ลงและชาทมีชีอืเสยีงอนืๆ เชน่ ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร *ชวนชมิเป็ดปกักงิตน้ตาํหรบั 

 * หลงัอาหารนําทา่นชมกายกรรมปกักงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 

  พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื SPRING HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทสีอง(อาทติย ์31 ธ.ค. 60) พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ-วดัหลงิกวง-รา้นนวดสมนุไพร  
BBQ มองโกเลยี 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวน อทุยานทใีหญ่ทสีุดของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 
800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคุนหมงิทขีดุขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนางซสูไีทเฮาและ
จักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ แูละเรอืหนิออ่น  แวะเลอืกซอืไขม่กุ ครมีไขม่กุบํารงุผวิ ททํีาจาก
ไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

   นําท่านไปไหวพ้ระและทําบุญสง่ทา้ยปีระกาทวีดัหลงิ 
กวง (วดัแสงศกัด ิสทิธ)ิ วัดนสีรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี8 สมัย
ราชวงศ์ถัง ตังอยู่ทางทศิตะวันออกของเนนิเขาชุ่ยเวย ชม
วหิารประธานของวัด นมัสการพระประธานหล่อดว้ยทองแดง 
ซึงสมเ ด็จพระสังฆราชของประเทศไทยเสด็จไปทรง
พระราชทานใหเ้มอืปี ค.ศ. 1989 สงิทโีดดเด่นของวัดนีคือ 



พระบรมธาตเุจดยีแ์ปดเหลยีมขนาดใหญท่กีอ่ขนึดว้ยอฐิแกะสลัก
เมอืปี ค.ศ. 1900 พระภกิษุ
เขยีวแกว้ คน้ควา้ทางประวัตศิาสตรพ์บว่าได ้
ตังแตปี่ ค.ศ. 1071 นับถงึปีทมีกีารคน้พบ 
รัฐบาลจนีไดก้อ่สรา้งพระ
พระเขยีวแกว้ 

  แลว้นําชมศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ
อดตีถงึปัจจุบันทมีกีารสง่ เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทมีมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย
แพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

  บรกิารอาหารบุฟเฟ่นานาชาต ิบาบคีวิ ชาบูชาบู 
ไอศครมี อรอ่ยไมอ่นั  

 http://image.baidu.com/i?tn=wiseala&iswiseala=
81%E6%9C%A8%E
E5%8A%A9 

  

 

 

 

 

  พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS 

 

วนัทสีาม(จนัทร ์1 ม.ค. 61)  รา้นหยก

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสูล่านสกชีานกรงุปักกงิ 
โชคใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืเป็นของฝากลําคา่

  เดนิทางสูล่านสกชีานเมอืงปักกงิ ถงึ
ดา้นลอ้มรอบดว้ยภเูขาสวยงามรวม 
เมตร ปีหนงึเปิดบรกิารได ้
จากแคนนาดา และสหรัฐอเมริกา 
(คา่บรกิารรวมเฉพาะบตัรเขา้
ตา่งๆ)  

 โปรดทราบ ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่โดยปกตงิานลานสก ี
ใหบ้รกิารราวกลางเดอืนธันวาคมจนถงึตน้เดอืนมนีาคม แต่เนอืงจากภาวะโลกรอ้นอากาศไมแ่น่นอน 
หากลานสกเีปิดชา้ หรอื ปิดเร็วกอ่นกําหนด ทางบรษัิทจะจัดรายการ 

13.00 น.  รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร

พระบรมธาตเุจดยีแ์ปดเหลยีมขนาดใหญท่กีอ่ขนึดว้ยอฐิแกะสลัก ตังอยูด่า้นตะวันออกเฉียงใตข้องวัด
พระภกิษุไดพ้บหบีศลิาในซากอฐิ หบีบรรจุกล่องไมจั้นทน์

คน้ควา้ทางประวัตศิาสตรพ์บว่าไดม้กีารประดษิฐานพระเขยีวแกว้ไวใ้นพระบรมธาตุเจดยีน์ี
นับถงึปีทมีกีารคน้พบ (ค.ศ. 1900) มเีวลาหา่งกันถงึ 

างพระเจดยีใ์หม ่สงู 13 ชนั บนฐานของพระเจดยีอ์งคเ์ดมิ และใหช้อืว่า

ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่
อดตีถงึปัจจุบันทมีกีารสง่ เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทมีมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย

รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร * บฟุเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU

นานาชาต ิบาบคีวิ ชาบูชาบู เป็ดปักกงิ ปลาแซลมอน ปิงย่าง
 

http://image.baidu.com/i?tn=wiseala&iswiseala=1&ie=utf8&wiseps=
E7%9C%9F%E7%A7%91%E8%8D%9F%E8

HOLIDAYINN EXPRESS หรอื SPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่

รา้นหยก-กาํแพงเมอืงจนี–บวัหมิะ-SNOW WORLD

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  สวสัดปีีใหม ่! รับของขวัญแตเ่ชา้  

นําทา่นเดนิทางสูล่านสกชีานกรงุปักกงิ แวะชมสนิคา้มชีอืของปักกงิ หยกจนีทขีนึชอืเครอืงประดับนํา
โชคใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืเป็นของฝากลําคา่ 

เดนิทางสูล่านสกชีานเมอืงปักกงิ ถงึ BEIJING SNOW WORLD สนามสกชีานเมอืงปักกงิ พนืทสีี

ดา้นลอ้มรอบดว้ยภเูขาสวยงามรวม 500,000 ตารางเมตร สว่นทเีล่นสกไีดป้ระมาณ 
เมตร ปีหนงึเปิดบรกิารได ้270 วัน เพราะมเีครอืงทําหมิะเทยีม อปุกรณข์องสนามสกทัีงหมดสังเขา้มา
จากแคนนาดา และสหรัฐอเมริกา สานฝันคนเมอืงรอ้นหดัเล่นสกเีล่นหมิะกนัใหส้นุกสะใจ
คา่บรกิารรวมเฉพาะบตัรเขา้ * คา่บรกิารไมร่วมคา่เชา่อุปกรณ์เลน่สกแีละคา่เชา่เครอืงเลน่

ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่โดยปกตงิานลานสก ีBEIJING SNOW WORLD
ใหบ้รกิารราวกลางเดอืนธันวาคมจนถงึตน้เดอืนมนีาคม แต่เนอืงจากภาวะโลกรอ้นอากาศไมแ่น่นอน 
หากลานสกเีปิดชา้ หรอื ปิดเร็วกอ่นกําหนด ทางบรษัิทจะจัดรายการ “พพิธิภณัฑ ์

รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

ตังอยูด่า้นตะวันออกเฉียงใตข้องวัด
บรรจุกล่องไมจั้นทน์ ภายในประดษิฐานพระ

มกีารประดษิฐานพระเขยีวแกว้ไวใ้นพระบรมธาตุเจดยีน์ี
หา่งกันถงึ 800 ปี  และในปี ค.ศ. 1956 

บนฐานของพระเจดยีอ์งคเ์ดมิ และใหช้อืว่า พระเจดยี์

ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่
อดตีถงึปัจจุบันทมีกีารสง่ เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทมีมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย

BBQ SHABU SHABU  

เป็ดปักกงิ ปลาแซลมอน ปิงย่างเกาหล ีเครอืงดมื 

&wiseps=1&word=%E9%93%
8%B7%AF%E8%87%AA%

หรอืเทยีบเทา่  

SNOW WORLD-หวงัฝจูงิ 

แวะชมสนิคา้มชีอืของปักกงิ หยกจนีทขีนึชอืเครอืงประดับนํา

สนามสกชีานเมอืงปักกงิ พนืทสีี

ตารางเมตร สว่นทเีล่นสกไีดป้ระมาณ 30,000 ตาราง
วัน เพราะมเีครอืงทําหมิะเทยีม อปุกรณข์องสนามสกทัีงหมดสังเขา้มา

ดเล่นสกเีล่นหมิะกนัใหส้นุกสะใจ 
คา่บรกิารไมร่วมคา่เชา่อุปกรณ์เลน่สกแีละคา่เชา่เครอืงเลน่

BEIJING SNOW WORLD จะเปิด
ใหบ้รกิารราวกลางเดอืนธันวาคมจนถงึตน้เดอืนมนีาคม แต่เนอืงจากภาวะโลกรอ้นอากาศไมแ่น่นอน 

พพิธิภณัฑ ์3 D” ใหแ้ทน 



  ชมกําแพงเมอืงจนี (ด่านจหูยงกวาน) สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง สรา้งขนึดว้ย
แรงงานของคนนับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครังแรกเมอืประมาณกว่า 2,000 ปีกอ่น 
โดยจักรพรรดจินิซ ีผูร้วบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผ่น ตัวกําแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากัน
วา่ถา้นําวัสดทุใีชก้อ่สรา้งกําแพงแหง่นมีาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะไดกํ้าแพง
ทมีคีวามยาวรอบโลก  

  แวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “บวัหมิะ” ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง แลว้เดนิทางกลับตัวเมอืง
ปักกงิ เดนิทางกลับเขา้ตัวเมอืงปักกงิ ผา่นชม สสีนัโอลมิปิกแหง่ทสี ี“สนามกฬีารงันกโอลมิปิก 
2008” ออกแบบโดยสถาปนกิจากสวสิเซอรแ์ลนด ์HERZOG & DE MEURON เดนิตามรอยสนาม
กฬีาชอืดังของโลก “โคลอสเซยีม” สนามกฬีาโครงสรา้ง 91,000 ทนัีง ไดใ้ชจ้ัดพธิเีปิด-ปิดการ
แขง่ขนัปักกงิโอลมิปิก 2008 มลัีกษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ทมีโีครงตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืน
กงิไม ้หอ่หุม้เพดานและผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดโุปรง่ใส อฒัจันทรม์ลีักษณะรปูทรงชามสแีดงดคูลา้ย
กบัพระราชวังตอ้งหา้มของจนีทอียูภ่ายในรัวกําแพงสเีทาเขยีว   

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร **เมนอูาหารแตจ้วิ 

 พกัท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื เทยีบเท่า  หลังอาหาร * ชมถนนคนเดนิ “หวงัฝจูงิ” 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสี(ีองัคาร 2 ม.ค. 61) วดัลามะ-รา้นชา-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นยางพารา-ประตชูยั-กรงุเทพฯ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม    

  นําชมวดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญ่ทเีกา่แก ่ของศาสนาพุทธนกิายทเิบต อันลอืชอืในกรุงปักกงิ 
แต่เดิมวัดนีเคยเป็นวังทีประทับขององค์ชายสี ของลําค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริย
เมตไตรยทอียูใ่นวหิารวา่นฝเูกอ๋ ซงึเป็นวหิารทสีงูใหญท่สีดุภายในวัดลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลังคา 
3 ชนั กอ่ดว้ยไมท้ังหมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทแีกะสลักดว้ย
ไมจั้นทนห์อม สงู 26 เมตร สว่นล่าง 8 เมตรฝังอยูใ่ตด้นิ อกี 18 เมตรอยูเ่หนือพนืดนิ พระพุทธรูปทัง
องคม์นํีาหนักประมาณ 100 ตัน ไดถ้กูบนัทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพทุธรปูทแีกะสลักจากไมจั้นทร์
หอมตน้เดยีวทใีหญท่สีดุในโลก 

  ชอ้บปิงผลติภณัฑย์างพารา สนิคา้ OTOP ขนึชอืของจนี 

  นําท่านเดนิทางสูห่อบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยดา
แบบป้ายบรรพบรุษุของจักรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง   

12.30 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําทา่นสูป่ระตชูยัปักกงิ แวะชมผซีวิ ลกูมงักรตัวท ี9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย 

  ชอ้บปิงท ีตลาดรสัเซยี เพอืเลอืกซอืสนิคา้ราคาถกู ผา้ไหม ถงุเทา้ รองเทา้ นาฬกิา เป็นตน้ 



19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร ** สมควรแกเ่วลาเดนิไปสนามบนิ 

 

วนัทหีา้(พธุ 3 ม.ค. 61) ปกักงิ-กรงุเทพฯสวุรรณภมู ิ  

00.15 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ CA-809  

04.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

คา่บรกิาร    หอ้งเดยีวเพมิ  4,000 บาท  (ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก) 

อตัรานรีวม  คา่ตวัเครอืงบนิไปกลบั (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีกั 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / คา่
บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิ
ทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป 800 บาท) / คา่ภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) หยวน, คา่ธรรมเนยีม
เชอืเพลงิ (YR), ค่าธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ)  

อตัรานไีมร่วม  ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ / คา่ทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นําหนักทเีกนิพกิดั / คา่วซีา่ดว่น 
และ คา่วซีา่เดยีว / คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวน 
และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์50 หยวน  

หมายเหต ุบรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บั
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

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

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื 
คา่ธรรมเนยีม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไม่
ทราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

เอกสารวซีา่ เอกสารตอ้งสง่กอ่น 20 วันเดนิทาง (ในกรณสีง่เอกสารไมท่ัน ตอ้งทําวซีา่เดยีวทกีรงุเทพฯ ทา่นจะตอ้ง
จา่ยผลตา่งคา่วซีา่เพมิเลม่ละ 1,000 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 และ ผมหนา้อยูเ่หนอืควิ 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - หักค่าใชจ้่ายไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื 
เทศกาล หรอืกรุ๊ปทตีอ้งวางมดัจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้า่ย 10,000 
บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บ
คา่บรกิารทังหมด 100 % 



เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 
- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  

เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สําหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รับประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ่ 70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  
ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 
1. การประกันอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (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 การสง่ศพกลับประเทศ (เนืองจาก
อบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอันเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

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

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั เป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ โทร 
02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่ว เป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกั ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซงึรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่
ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองได ้โดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทน
นวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่วีซีา่ กบั
องคก์รฯ ทอีอกบตัรนใีหก้บัท่าน เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผู ้
ถอืเอกสารน ี
- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 
1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 
4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจา่ยคา่ทพีัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซอืตวัเครอืงบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะททีา่นอยูต่อ่ 
เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 
ฯลฯ ไมรั่บ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนันหากทา่นฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัรตดิมากบั
เอกสารใดๆ และมกีารสญูหายเกดิขนึทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ  

 


