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Highlight ปกักงิ
กําแพงเมอืงจนี-สามลอ้หถูง 6 วนั 

*เพมิ! สวนผลไม*้ 
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มหานครปักกงิ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นศูนย์กลางการเมืองวัฒนธรรมวทิยาศาสตร์
การศกึษาและการคมนาคมตังอยู่ทางภาคเหนือของทรีาบหัวเป่ยในสมัยซโีจวมชีอืเรยีกว่า“ซอืจ”ีเป็นเมอืง
หลวงของก๊กเยยีนในสมัยจงิกัวตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศเ์หลยีวปักกงิเป็นเมอืงหลวง
ตอ่เนืองมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวัฒนธรรมและมมีรดกทางประวัตศิาสตรท์ถีอืเป็นสดุ
ยอดของโลก 

ทพีกั HOLIDAY INN EXPRESS หรอื ระดบัเดยีวกนั 

 

 

  

 

 

 

  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

8-13 ม.ีค. 61 18,900.- 5,500.- รวมแลว้ 

ราคารวม * รวมค่าวซีา่จนีกรุ๊ป 800 บาท*ค่าภาษีสนามบนิไทย *ค่าภาษีสนามบนิจีน (CN TAX) * ค่า
คา่ธรรมเนียมเชอืเพลงิ (YR) * คา่ธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เช็ด ณ วันท ี18 
ส.ค. 2560) *รวมประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ ** ค่าธรรมเนียม อาจมกีาร
ปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีคา่เงนิมกีารผันผวนและ/หรอืสายการ
บนิขนึคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ตามจรงิ  

หมายเหต ุรายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / ราคาอาจมกีาร
ปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวนและ/หรอืสายการบนิขนึค่าธรรมเนียมต่างๆ
และ/ หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาคา่บัตรผา่นประตสูถานทที่องเทยีวตา่งๆครบ 10 ท่านออกเดนิทางไมม่ี
หัวหนา้ทัวร์ไทยแต่มีไกด์จีนพูดไทยรับทีสนามบนิปักกงิ / ครบ 16 ท่านออกเดนิทางมีหัวหนา้ทัวร์ไทย
เดนิทางไป-กลับพรอ้มกับคณะ – ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้งถิน 50 หยวนและยังไม่รวมค่าทิป
คนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวนและคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 

1. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนีคอืบัวหมิะหยก ชา นวดฝ่าเทา้ผา้ไหม ไขมุ่กจําเป็นตอ้ง
บรรจุในรายการเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้ง
ใหท้า่นแวะชมประมาณ 45 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 

2. ใหถ้ือว่าลูกคา้ทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทหีรือในบางวัน 
โดยไม่มกีารตกลงเรอืงการเก็บค่าใชจ้่ายทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะให ้
เจา้หนา้ทเีรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300หยวน / คน / วนั 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู-ิปกักงิ–เทยีนอนัเหมนิ-วงัโบราณกูก้ง-รา้นนวดเทา้ยาจนี-กายกรรมปกักงิ 

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

05.50 น. เดนิทางไปปักกงิ โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทยีวบนิท ีCA 810 

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

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

 14.00 น. นําทา่นสูจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตรุัสทใีหญท่สีดุในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่สถานที

จัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนอืงในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพอืเป็นทรีะลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา
ประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  นําทา่นผา่นประตเูขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานทวีา่ราชการและทปีระทับของจักรพรรด2ิ4 

พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ นําชมโบราณสถานและสงิกอ่สรา้งทคีงคุณค่าทางประวัตศิาสตรท์ี
สรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอ่าคารเครอืงไมท้ปีระกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 
หอ้ง ชมพระตําหนักวา่ราชการ พระตําหนักชนัใน หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งว่าราชการหลังมูล่ี
ไมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

  นําชมศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่อดตีถงึ

ปัจจุบันทมีกีารส่ง เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีมมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชยีวชาญ  

18.30 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  *ชวนชมิเป็ดปกักงิตน้ตําหรบั  

  ** หลังอาหารนําทา่นชมกายกรรมปักกงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 

 พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรอื เทยีบเท่า (4*) 
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วนัทสีอง ปกักงิ-พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ-วดัหลงิกวง-รา้นชา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวนอทุยานทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 
ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิทีขุดขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ แูละเรอืหนิออ่น 

 ** แวะเลอืกซอืไขม่กุและครมีไขม่กุททํีาจากไขม่กุนําจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําทา่นไปไหวพ้ระและทําบญุทวีดัหลงิกวง(วดัแสงศกัดสิทิธ)ิวัดนสีรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี8 สมยั
ราชวงศถ์ังตังอยูท่างทศิตะวันออกของเนนิเขาชุย่เวยชมวหิารประธานของวัด นมสัการพระประธานหล่อ
ดว้ยทองแดง ซงึสมเด็จพระสงัฆราชของประเทศไทยเสด็จไปทรงพระราชทานใหเ้มอืปีค.ศ.1989 สงิที
โดดเด่นของวัดนีคือพระบรมธาตุเจดีย์แปดเหลียมขนาดใหญ่ทีก่อขนึดว้ยอฐิแกะสลักตังอยู่ดา้น
ตะวันออกเฉียงใตข้องวัดเมอืปีค.ศ.1900 พระภกิษุไดพ้บหบีศลิาในซากอฐิ หบีบรรจุกล่องไมจั้นทน ์
ภายในประดษิฐานพระเขยีวแกว้ คน้ควา้ทางประวัตศิาสตรพ์บว่าไดม้กีารประดษิฐานพระเขยีวแกว้ไวใ้น
พระบรมธาตเุจดยีน์ตีังแตปี่ ค.ศ.1071 นับถงึปีทมีกีารคน้พบ (ค.ศ.1900) มเีวลาหา่งกันถงึ 800 ปี  และ
ในปี ค.ศ.1956 รัฐบาลจนีไดก้อ่สรา้งพระเจดยีใ์หม ่สงู 13ชนับนฐานของพระเจดยีอ์งคเ์ดมิ และใหช้อื
วา่พระเจดยีพ์ระเขยีวแกว้ 

 นําทา่นไปชมิชาอวูห่ลงของปักกงิและชาทมีชีอืเสยีงอนืๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร**เมนูอาหารแตจ้วิ 
พักท ีHOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรอื เทยีบเท่า (4*) 

 

วนัทสีาม รา้นหยก-กาํแพงเมอืงจนี-สวนผลไม-้บวัหมิะ-สนามกฬีารงันก-ถนนหวงัฝจูงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําชมสนิคา้มชีอืของปักกงิ หยกจนีทขีนึชอื เครอืงประดับนําโชค ใหท้่านมโีอกาสเลอืกซอืเป็นของ
ฝากลําคา่ 

   ชมกําแพงเมอืงจนี (ดา่นจูหยงกวาน) สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง สรา้งขนึดว้ย

แรงงานของคนนับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขนึครังแรกเมอืประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน 
โดยจักรพรรดจินิซ ีผูร้วบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผน่ ตัวกําแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากันว่า
ถา้นําวัสดทุใีชก้อ่สรา้งกําแพงแห่งนมีาสรา้งกําแพงทมีคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะไดกํ้าแพงทมีี
ความยาวรอบโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร   
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 แวะชมและชมิผลไมต้ามฤดกูาล สวนสตอเบอรร์ ี(ขนึอยูช่ว่งเวลา ) สายพันธเ์มอืงปักกงิ เลอืก
เก็บ เลอืกขนาดลกูตามอธัยาศัยชมิสดๆจากไร ่(แนะนําใหเ้ก็บเพอืชมิและ ทานเพยีงอยา่งเดยีว ถา้ท่าน
ซอืกลับตอ้งคํานงึถงึ นําหนัก) 

 ** ถา้ในกรณไีมม่สีตอเบอรร์ ีจะนําทา่นไปชมพพิธิภณัฑ ์3 D แทน ** 

 กอ่นกลับเขา้เมอืงปักกงิแวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “บัวหมิะ” ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง แลว้
เดนิทางกลับตัวเมอืงปักกงิ  

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

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

  **แลว้สง่ทา่นชอ้บปิงทถีนนคนเดนิ “หวงัฝจูงิ” 

  พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรอื เทยีบเท่า (4*) ** ชวนชมิสกุสีมนุไพร 

วนัทสี ี  วดัลามะ-รา้นยางพารา-สามลอ้หถูง-รา้นยางพารา-THE PLACE 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําชมวดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญท่เีกา่แก ่ของศาสนาพทุธนกิายทเิบต อนัลอืชอืในกรุงปักกงิ แต่

เดมิวัดนเีคยเป็นวังทปีระทับขององคช์ายส ีของลําค่าในวัดลามะคอื พระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยที
อยูใ่นวหิารว่านฝูเกอ๋ ซงึเป็นวหิารทสีูงใหญ่ทสีดุภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มหีลังคา 3 ชนั ก่อ
ดว้ยไมท้ังหมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทแีกะสลักดว้ยไมจ้ันทน์
หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อีก 18 เมตรอยู่เหนือพนืดนิ พระพุทธรูปทังองค์มี
นําหนักประมาณ 100 ตัน ไดถ้กูบนัทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพทุธรปูทแีกะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้
เดยีวทใีหญท่สีดุในโลก 

  เดนิทางสูร่า้นยางพาราสนิคา้ผลติทมีชีอืเสยีงของประเทศจนี  

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 รา้นยางพาราใหท้่านมโีอกาสเลอืก
ซอืผา้ไหมคณุภาพ 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 ** หลังอาหาร นําทา่นเดนิเลน่ The placeเป็นแหล่งชอ้ปปิงแห่งใหม่ทยีงิใหญ่สไตลจ์นีสําหรับ
นักท่องเทยีวต่างชาต ิ“The place” หรอืซอืเม่าเทยีนเจยีตังอยู่บนถนนตงตา้เฉียวลู่ซงึเป็นศูนยก์ลาง
การคา้สําหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักแห่งใหม่ทยีงิใหญ่ทสีุดในเอเชยีเลยก็ว่าไดท้่านสามารถเลอืกซอื
สนิคา้แบรนดเ์นมดังอาทเิชน่ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปปิงแลว้



6 

 

สถานทแีห่งนีท่านยังจะไดช้มเพดานจอLCD ขนาดหรอืทอ้งฟ้ายักษ์ทไีม่มใีหเ้ห็นทใีดในโลกเป็นจอ
LCD ขนาดความกวา้ง 6,000 ตารางเมตร (เป็นจอทใีหญท่สีดุในโลก)   

 พักท ี HOLIDAYINN EXPRESS Hotelหรอื เทยีบเท่า (4*) 

วนัทหีา้ หอฟ้าเทยีนถาน-ประตชูยั-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพ
บรุษุของจักรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง 

 นาํท่านสู่ประตูชยัปักกิงแวะชมผีซิวลูกมงักรตวัที 9 เครืองรางนาํโชคคา้ขาย 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร *** เดนิทางสูส่นามบนิ 

 ชอ้บปิงทตีลาดรสัเซยี  เพอืเลอืกซอืสนิคา้ขายสง่ราคาถกู เชน่ ผา้ไหม ถงุเทา้ รองเทา้ นาฬกิาเป็น
ตน้ 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคารแลว้เดนิทางสูส่นามบนิ 

วนัทหีก ปักกงิ-สุวรรณภูม ิ

00.15 น. (วันรุง่ขนึ) เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ CA-809 (มบีรกิารอาหารเย็นบนเครอืงบนิ) 

04.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

คา่บรกิาร  หอ้งเดยีวเพมิ   (ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก) 

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / ค่า
บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่วซีา่จนีกรุ๊ป 800 บาท / คา่ภาษีสนามบนิไทย *คา่ภาษีสนามบนิจนี (CN 
TAX) * คา่คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ (YR) * คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ) รวม 6,050 บาท (เชด็ ณ วันท ี18 
ส.ค. 2560) *รวมประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ ** ค่าธรรมเนียม อาจมกีารปรับเปลยีน
ตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวนและ/หรอืสายการบนิขนึค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ ตามจรงิ  

อตัรานไีมร่วมไม่รวมค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดืมนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / ค่าวซีา่ทมีคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด /คา่ทปิไกด์
ทอ้งถนิ หยวน และ คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ หยวนและ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์หยวน  

หมายเหต ุบรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรือสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตใุหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงัมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * ส่วนทเีหลอื ชําระ
ทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 
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เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจ
ใชไ้มไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหตุ การยนืวซี่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจีนซงึกฎเกณฑก์ารยนื
คา่ธรรมเนยีมการใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการ
โดยไมท่ราบลว่งหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณดีังนคีอื 

 1.ชอืเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
 2. นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่6เดอืนมาใช ้
 3. นํารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตดัใชเ้พอืยนืวซีา่ 
 4. ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอรห์รอืใชร้ปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่6เดอืนและมสีภาพสมบรูณไ์มช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 
3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส1ี.5 X 2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ6เดอืน2ใบ ,ตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรปูพรนิจาก
คอมพวิเตอร ์,ตอ้งใหเ้ห็นใบห ู,ผมตอ้งไมปิ่ดหนา้ผาก และตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆทังสนิ 
4. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่

เอกสารยนืวซีา่ 
5. สําเนาทะเบยีนบา้นและสําเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่18ปีบรบิรูณต์อ้งแนบสตูบิตัรตัวถา่ยเอกสาร 
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจบุนัทอียูท่ทํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ
หมายเลขโทรศัพทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ
การออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัรอ์ยา่งนอ้ย
15วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทตูและบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบ้ตัรAPEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัรAPEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดหีากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทางทา่นอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
- ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวต่างชาตทิทํีางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทา่นัน 
-  หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

 -  กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

เงอืนไขการยกเลกิยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล 
หรอืกรุ๊ปทตีอ้งวางมดัจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
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หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท/ ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิาร
ทังหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบ 
- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   
- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รับประกันภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

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

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical Expense while 
traveling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
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 กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ,
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา,การฆา่ตวัตาย, เสยี
สต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, 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 ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ โทร 02-649-
1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าว เป็นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามควา 
ประสงค์ของบรษัิทหลัก ทีเป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซงึรับประกันภัยโดยบรษัิทนิวแฮมพ์เชอร์อนิชัวรันส ์
* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองได ้โดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสโ์ทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภัย
อนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 


