
  

 

 

 

 

 

 

 

ปกักงิเทยีวครบ
กําแพงเมอืงจนี

6 วนั 4 คนื 

ปกักงิเทยีวครบ!!! 
กําแพงเมอืงจนี-สามลอ้หถูง-วดัหลงิกวง

 เพมิ ! SNOW WORLD
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มหานครปกักงิ  เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นศนูยก์ลางการเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์
การศกึษา และการคมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนือของทรีาบหัวเป่ย ในสมัยซโีจวมชีอืเรยีกวา่ “ซอืจ”ี เป็น
เมอืงหลวงของก๊กเยยีน ในสมัยจงิกัว ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศเ์หลยีว ปักกงิเป็น
เมอืงหลวงตอ่เนืองมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวัฒนธรรมและมมีรดกทางประวัตศิาสตร ์
ทถีอืเป็นสดุยอดของโลก  

ทพีกั HOLIDAY INN EXPRESS หรอื ระดบัเดยีวกนั  

www.holidaycity.com/hiexpress-beijing-temple-ofheaven/photo.htm 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

22-27 ธ.ค. 60 19,999 5,000 รวมวซีา่กรุ๊ป 

* ไมแ่จกกระเป๋า * ไมม่รีาคาเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวม * รวมคา่วซีา่จนี (วซีา่กรุ๊ป-800 บาท) *รวมภาษีสนามบนิไทย 700 บาท *รวมภาษีสนามบนิ
จนี (CN TAX) * รวมประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์   

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / ราคาอาจมี
การปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีคา่เงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการบนิขนึคา่ธรรมเนียม
ต่างๆและ/หรือรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานทที่องเทยีวต่างๆ ครบ 10 ท่านออก
เดนิทาง ไม่มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย แต่มไีกดจ์นีพูดไทยรับทสีนามบนิปักกงิ / ครบ 16 ท่าน ออกเดนิทาง มี
หัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ /คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน และ 
ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวน และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน 

ขอ้ควรทราบ   

1. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้ง
บรรจุในรายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้งให ้
ทา่นแวะชม ประมาณ 45 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวนั โดยไม่
มกีารตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 
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กําหนดการเดนิทาง  

วนัแรก (ศกุร ์ท ี22 ธ.ค. 60) สนามบนิสวุรรณภมู ิ

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

 

วนัทสีอง (เสาร ์ท ี23 ธ.ค. 60) สวุรรณภมู-ิปกักงิ–เทยีนอนัเหมนิ-วงัโบราณกูก้ง 
        รา้นนวดเทา้ยาจนี-กายกรรมปกักงิ 

01.05 น. เดนิทางไปปักกงิ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทยีวบนิท ีCA 980  

06.30 น. ถงึสนามบนิกรงุปักกงิ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพอืตอ้นรับโอลมิปิก 2008 สามารถรองรับผูโ้ดยสาร
ได ้55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดกว่า 1 ลา้นตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของ
สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผูอ้อกแบบสนามบนิแช็คแลปก๊อกทฮี่องกง) 
สถาปนกินักเดนิทางทเีขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบทางเดนิแต่ละส่วนใหส้ันทสีุด นําท่าน
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้แบบจนีทภีตัตาคาร  

  นําทา่นสูจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตรุัสทใีหญท่สีดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่สถานที
จัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนอืงในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพอืเป็นทรีะลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา
ประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  นําทา่นผ่านประตูเขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานทวี่าราชการและทปีระทับของจักรพรรดิ
24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมงิและชงิ นําชมโบราณสถานและสิงก่อสรา้งทีคงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตรท์สีรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอ่าคารเครอืงไมท้ปีระกอบดว้ยหอ้งหับ
ตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักวา่ราชการ พระตําหนักชนัใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งว่า
ราชการหลังมูล่ไีมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

14.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําชมศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่อดตีถงึ
ปัจจุบันทมีกีารส่ง เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีมมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชยีวชาญ  

18.30 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  *ชวนชมิเป็ดปกักงิตน้ตาํหรบั  

  หลงัอาหารนําทา่นชมกายกรรมปกักงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 

 พกัท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื เทยีบเทา่  

 

วนัทสีาม (อาทติย ์ท ี24 ธ.ค. 60) ปกักงิ-พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ-วดัหลงิกวง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวน อทุยานทใีหญท่สีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 
ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิทีขุดขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ แูละเรอืหนิออ่น  
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 ** แวะเลอืกซอืไขม่กุและครมีไขม่กุททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําท่านไปไหวพ้ระและทําบุญทวีดัหลงิกวง (วดัแสงศกัด ิสทิธ)ิ วัดนีสรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี8 
สมัยราชวงศถ์ัง ตังอยู่ทางทศิตะวันออกของเนนิเขาชุ่ยเวย ชมวหิารประธานของวัด นมัสการพระ
ประธานหล่อดว้ยทองแดง ซงึสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยเสด็จไปทรงพระราชทานใหเ้มอืปี 
ค.ศ. 1989 สงิทโีดดเดน่ของวัดนคีอื พระบรมธาตเุจดยีแ์ปดเหลยีม
ขนาดใหญ่ทกี่อขนึดว้ยอฐิแกะสลัก ตังอยู่ดา้นตะวันออกเฉียงใต ้
ของวัดเมอืปี ค.ศ. 1900 พระภกิษุไดพ้บหบีศลิาในซากอฐิ หีบ
บรรจุกล่องไมจั้นทน์ ภายในประดษิฐานพระเขยีวแกว้ คน้ควา้ทาง
ประวัตศิาสตรพ์บวา่ไดม้กีารประดษิฐานพระเขยีวแกว้ไวใ้นพระบรม
ธาตเุจดยีน์ตีังแตปี่ ค.ศ. 1071 นับถงึปีทมีกีารคน้พบ (ค.ศ. 1900) 
มเีวลาหา่งกนัถงึ 800 ปี และในปี ค.ศ. 1956 รัฐบาลจนีไดก้อ่สรา้ง
พระเจดยีใ์หม ่สงู 13 ชนั บนฐานของพระเจดยีอ์งคเ์ดมิ และใหช้อื
วา่ พระเจดยีพ์ระเขยีวแกว้ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร **เมนูอาหารแตจ้วิ 

 พกัท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทสี(ีจนัทร ์ท ี25 ธ.ค. 60) รา้นหยก-กาํแพงเมอืงจนี-ปกักงิ SNOW WORLD-บวัหมิะ 
     ถนนหวงัฝจูงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําชมสนิคา้มชีอืของปักกงิ หยกจนีทขีนึชอื เครอืงประดบันําโชค ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืเป็นของฝาก
ลําค่า 

  ชมกําแพงเมอืงจนี (ดา่นจหูยงกวาน) สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง สรา้งขนึดว้ย
แรงงานของคนนับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครงัแรกเมอืประมาณกวา่ 2,000 ปีกอ่น 
โดยจักรพรรดจินิซ ีผูร้วบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผน่ ตัวกําแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัวา่
ถา้นําวัสดทุใีชก้อ่สรา้งกําแพงแหง่นมีาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะไดกํ้าแพงทมีี
ความยาวรอบโลก  

13.00 น.  รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร   

  เดนิทางสูล่านสกชีานเมอืงปักกงิ ถงึ BEIJING SNOW WORLD สนามสกชีานเมอืงปักกงิ พนืทสีี
ดา้นลอ้มรอบดว้ยภเูขาสวยงามรวม 500,000 ตารางเมตร สว่นทเีลน่สกไีดป้ระมาณ 30,000 ตารางเมตร 
ปีหนงึเปิดบรกิารได ้270 วัน เพราะมเีครอืงทําหมิะเทยีม อปุกรณข์องสนามสกทีังหมดสงัเขา้มาจาก
แคนนาดา และสหรัฐอเมรกิา สานฝนัคนเมอืงรอ้นหดัเลน่สกเีลน่หมิะกนัใหส้นกุสะใจ (คา่บรกิาร
รวมเฉพาะบตัรเขา้ * คา่บรกิารไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์เลน่สกแีละคา่เชา่เครอืงเลน่ตา่งๆ)  

 โปรดทราบ ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่โดยปกตงิานลานสก ีBEIJING SNOW WORLD จะเปิด
ใหบ้รกิารราวกลางเดอืนธันวาคมจนถงึตน้เดอืนมนีาคม แตเ่นอืงจากภาวะโลกรอ้นอากาศไมแ่น่นอน 
หากลานสกเีปิดชา้ หรอื ปิดเร็วกอ่นกําหนด ทางบรษัิทจะจัดรายการ “พพิธิภณัฑ ์3 D” ใหแ้ทน 

  แวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “บวัหมิะ” ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง แลว้เดนิทางกลบัตัวเมอืง
ปักกงิ  
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 ผา่นชม สนามกฬีารงันกโอลมิปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนกิจากสวสิเซอรแ์ลนด ์HERZOG & 

DE MEURON เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก “โคลอสเซยีม” สนามกฬีาโครงสรา้ง 91,000 ที
นัง ไดใ้ชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัปักกงิโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทมีโีครง
ตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไมห้อ่หุม้เพดาน และผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดโุปรง่ใส อฒัจันทรม์ลีักษณะ
รูปทรงชามสแีดงดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนีทอียูภ่ายในรัวกําแพงสเีทาเขยีว ** ขับรถผ่าน
ใหช้มสนามกฬีารังนกและสระวา่ยนําภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน / ไมม่คีา่บตัร)  

18.00 น.  รับประทานอาหารคําทภีตัตาคารแลว้สง่ทา่นชอ้บปิงท ีถนนคนเดนิ “หวงัฝจูงิ” 
 พกัท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื เทยีบเทา่ ** ชวนชมิสกุสีมนุไพร 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ (องัคาร ท ี26 ธ.ค 60) วดัลามะ-สามลอ้หถูง-รา้นยางพารา-ซอืเมา่เทยีนเจยี  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําชมวดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญท่เีกา่แก ่ของศาสนาพทุธนกิายทเิบต อนัลอืชอืในกรงุปักกงิ แต่
เดมิวัดนเีคยเป็นวังทปีระทับขององคช์ายส ีของลําค่าในวัดลามะคอื พระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยที
อยูใ่นวหิารว่านฝูเกอ๋ ซงึเป็นวหิารทสีงูใหญ่ทสีดุภายในวัดลามะ 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 

13.00 น.  รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

  นําทา่นนงัสามลอ้ถบี “หูถง” ชมเขตบา้นเกา่ปักกงิ หูถงเป็นชอืเรยีกตรอกซอกซอย ทสีรา้งขนึใน
สมยัราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท ี13) สงิปลกูสรา้งในหถูงสว่นใหญเ่ป็นบา้นจนีแบบโบราณทเีรยีกว่า “ซอื
เหอเยวยีน” เป็นบา้นชนัเดยีว มลีานอยูต่รงกลาง และมหีอ้งอยูโ่ดยรอบทัง 4 ทศิ ใหท้่านนังรถสามลอ้
ชมเขตเมอืงเกา่คันละ 2 คน ประมาณ 30 นาท ีลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเกา่ๆ 
ชมบา้นเกา่ทอีนุรักษ์ไวป้ระมาณ 2,000 หลัง  

  แวะรา้นผา้ไหม หรอื รา้นยางพารา  ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืผา้ไหมคณุภาพ 

 ** นําทา่นไปชมิชาอวูห่ลงของปักกงิและชาทมีชีอืเสยีงอนื ๆ   

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

  นําชมยา่นชอ้บปิงไฮโซใจกลางกรุงปักกงิ ซอืเมา่เทยีนเจยี "The Place" 世贸天阶 หา้งใหม่
ตกแตง่หรหูรา เดนิชมและเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟตุ กวา้ง 88 
ฟตุ สูง 80 ฟตุ นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชนิเดยีวทใีหญ่ทสีดุในโลก (เดนิเลน่
หนาวๆ จบิไวนข์าว ไวนแ์ดง+คุก๊กหีอมมนั)     

 พกัท ี HOLIDAYINN EXPRESS หรอื เทยีบเทา่  
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วนัทหีก (พธุ ท ี27 ธ.ค. 60) หอฟ้าเทยีนถาน-ประตชูยั-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นสูป่ระตชูยัปักกงิ แวะชมผซีวิ ลกูมงักรตวัท ี9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย 

  นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพ
บรุษุของจักรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร *** เดนิทางสูส่นามบนิ 

  ชอ้บปิงท ีตลาดรสัเซยี  เพอืเลอืกซอืสนิคา้ขายสง่ราคาถกู เชน่ ผา้ไหม ถงุเทา้ รองเทา้ นาฬกิา 
เป็นตน้แลว้เดนิทางสูส่นามบนิ 

19.45 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ CA-979 (มบีรกิารอาหารเย็นบนเครอืงบนิ) 

23.45 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

คา่บรกิาร   หอ้งเดยีวเพมิ  5,000.-  (ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก) 

อตัรานรีวม   คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / ค่า
บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิ
ทนํีาหนักไม่เกนิ 23 กก. / ค่าวซีา่จนี (กรุ๊ป 800 บาท) / ค่าภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียม
เชอืเพลงิ (YR), คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ)  

อตัรานไีมร่วม ไมร่วมค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด / ค่าทปิไกด์
ทอ้งถนิ และ คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร(์รวม 160 หยวน) 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั   มดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทเีหลอื ชําระ
ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักค่าใชจ้่ายไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื 
เทศกาล หรอืกรุ๊ปทตีอ้งวางมดัจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 10,000 
บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บ
คา่บรกิารทังหมด 100 % 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  
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หมายเหตุ การยืนวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนไดท้ีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซงึกฎเกณฑ์การยืน 
คา่ธรรมเนยีม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไม่
ทราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึ ทังทางตรง หรือ
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

-   ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รับประกันภยัโดย 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 
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, 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 รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุัตเิหตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพือใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทุมสวุรรณ โทร 
02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่ว เป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลัก ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซงึรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อ
ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองได ้โดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทน
นวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์ โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


