รหัสทัวร B2B2000438
ทัวรจีน ปกกิ่ง พระราชวังหลวง กําแพงหมืน
่ ลี้ ชมสวนดอกไม 5 วัน 4 คืน (TG)
กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน | พระราชวังกูก
 ง
พระราชวังฤดูรอน+ถนนตลาดซูโจว
ชมสวนดอกไม | เปดปกกิง่ | สุกม
ี้ องโกล| บุฟเฟตเจงกิสขาน

เส้นทางการเดินทาง
วันที .
วันที 2
วันที 3
วันที 4.
วันที 5.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปั กกิง(สนามบินปั กกิง แคปิ ตอลแอร์พอร์ท) (TG : . - . น.)-ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ปั กกิง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ ง – ศูนย์ไข่มกุ -หอฟ้าเทียนถาน –กายกรรมปั กกิง
พระราชวังฤดูรอ้ น +ถนนตลาดซูโจว-ชมสวนดอกไม้ ZHI WU YUAN– ศูนย์ผีเซียะ – ช้อปปิ งย่านซานหลีถุน
ศูนย์หยก – กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ศูนย์ยาบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายนํา
วัดลามะ-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ งตลาดหงเฉียว – ปั กกิง (สนามบิน ปั กกิงแคปิ ตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.25 – 21.00 น.)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปกกิ่ง(สนามบินปกกิง่ แคปตอลแอรพอรท)
(TG614:10.00-15.45 น.)-ถนนโบราณเฉียนเหมิน

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D สาย
การบินไทย โดยมีเจาหนาทีค
่ อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกบ
ั ทุกทาน
10.00 น. ออกเดินทางสู เมืองปกกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG614 (บริการอาหารบนเครื่อง)
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินปกกิง่ แคปตอลแอรพอรท สนามบินนี้ไดเปดสวนขยายแหงใหม
เพื่อเปดใหบริการ ตอนรับกีฬาโอลิมปก 2008 คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารได
มากถึง 55 ลานคนในป 2015 สนามบินมีขนาดใหญกวาแพนตากอนของ
สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึงจิตใจ
ผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทศ
ิ ตะวันออกเพื่อ
ชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตตด
ิ สกายไลทใหแสงแดดไดและใชนวัตกรรมใหมทชี่ วย
ลดปริมาณกาซคารบอนภาย ในตัวอาคาร หลังจากผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมือง นํา
ทานเดินทางสู เมืองปกกิง่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันปกกิ่งเปน
เขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหงของจีน ซึง่ มีฐานะเทียบเทากับมณฑล
หลังจากปกกิ่งไดรับการจัดตัง้ เปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 1949
โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปกกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยาง
เหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ ปจจุบันนีป
้ กกิง่ มีถนนที่สลับกัน
ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรก
ั ษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
กลายเปนเมืองใหญของโลก

นําทานสู ถนนเฉียนเหมิน (Qianmen Street) เปนถนนสายวัฒนธรรมซึง่ เปนที่
รูจักกันดีในกลุม
 นักทองเที่ยวทีม
่ าเยือนกรุงปกกิ่ง ถนนสายนี้ตงั้ อยู ณ ใจกลางกรุง
ปกกิ่ง ใกลกับจตุรัสเทียนอันเหมิน มีประวัตค
ิ วามเปนมากกวา 600 ป มีซม
ุ ประตูไม

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 2
เชา

หาชองขนาดใหญศิลปะสมัยราชวงศชงิ ตั้งอยูด
 านหนา ถนนเฉียนเหมินเปนถนน
เสนตรงยาวที่เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และชอปปง ﻥแบรนดเนมมากมาย และ ไมมี
รถราใหตองหลบหลีก เหมาะกับการเดินเลนชมบรรยากาศความสวยงาม และอีกหนึ่ง
ไฮไลทสําหรับที่นค
ี่ ือ รานกาแฟ STARBUCKS สไตลจีนที่สวยที่สด
ุ มีลก
ั ษณะเปนตึก
3 ชั้นทรงโบราณแบบจีนสมัยราชวงศชงิ หนาตางไมกรอบสีแดงตัดกับผนังสีเขียว เสริม
ความสวยดวยหลังคามุงกระเบือ
้ งจีนโบราณตามลักษณะอาคารดัง้ เดิมบนถนนสาย
ประวัตศ
ิ าสตรนี้ การตกแตงภายในทัง้ 3 ชั้นเปนแบบเครงขรึมอบอุนตามสไตลสตาร
บัคส ใชสด
ี ํา สีนํ้าตาลเปนหลัก เฟอรนิเจอรที่เลือกใชมีทงั้ เฟอรนิเจอรแบบจีน เชน
เกาอีท
้ รงหมวกขุนนางสีดํา โตะทีม
่ ีรายละเอียดลวดลายจีน เคารเตอร self service
ก็ใชเปนตูบานเปดแบบจีน แตก็ไมทงิ้ ความสบายนานัง่ ดวยโซฟาหนังหนานุมสีดําใน
หลายจุดผสมผสานกันไป ทําใหสาขานี้เปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยวทีต
่ องแวะมา
เช็คอินสักครั้งเมื่อมาถึงปกกิง่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ....เปดปกกิง่ )
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว
ปกกิง่ – จัตุรส
ั เทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง –ศูนยไขมุก-หอฟาเทียนถาน –
กายกรรมปกกิ่ง
รับประทานอาหารเชา ณ ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่ เปนจัตุรัสทีม
่ ีขนาดใหญที่สุดในโลก จัตุรัส
เทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิง่ ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถ
จุประชากรไดถงึ 1,000,000 คน ปจจุบันจัตรุ ัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจกลาง
เมืองที่ใหญที่สุดในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมทีม
่ ค
ี วามสําคัญ ไดแก หอประตู
เทียนอันเหมินทีต
่ ั้งอยูทางทิศเหนือสุดของจัตรุ ส
ั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัด
อยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียว ีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดานทิศ
ตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑการปฏิวต
ั ิแหงชาติและพิพิธภัณฑ
ประวัตศ
ิ าสตรชาติจีนทางฝง ﻤตะวันออก นอกจากนี้ทางดานทิศใตยงั มี หอรําลึกทาน
ประธานเหมาและหอประตูเจิง้ หยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

นําทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปน
ทั้งบานและชีวต
ิ ของจักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทัง้ สิ้น 24 พระองค
พระราชวังเกาแกทม
ี่ ีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีชอ
ื่ ในภาษาจีนวา ‘กูก
 ง’
หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอยางหนึง่ วา ‘จือ
่ จิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวัง
ตองหาม’ เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา
จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดังนัน
้ วังของบุตรแหงสวรรคจงึ ตองเปน ‘ที่
ตองหาม’ คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไปได

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะชม ศูนยไขมุก ใหทา นไดชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑทท
ี่ ํามาจากไขมก
ุ อาทิ
เชน ครีมไขมก
ุ ผงไขมก
ุ และเครื่องประดับที่ใชไขมก
ุ ใรการตกแตงใหสวยงาม เปนตน
นําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน ตัง้ อยูทางทิศใตของกรุงปกกิง่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 273
เฮกตาร เปนสถานซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชงิ ใชเปนที่บวงสรวงเทพย
ดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทก
ุ ป พระจักรพรรดิจะเสด็จไป
ประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพือ
่ ใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดม ประกอบดวย
ตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เปนตน

นําทานชม กายกรรมปกกิง่ การแสดงโชวกายกรรมทีต
่ ื่นเตน ระทึกใจ พรอมแสง สี
เสียง กายกรรมปกกิง่ เปนการแสดงผสมผสาน ทั้งหวาดเสียวและตื่นเตน หลากหลาย
ชุดการแสดง และการแสดงจะแตกตางกันไป โชวความสามารถหลายๆ ดาน เชน โชว
หมุนจาน โชวควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนที่สูง เปนตน

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว

วันที่ 3

พระราชวังฤดูรอน +ถนนตลาดซูโจว-ชมสวนดอกไม– ศูนยผีเซียะ –
ชอปปﻥงยานซานหลีถ
่ ุน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน ตัง้ อยูในเขตชานเมืองดานทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปกกิ่งหางจากตัวเมืองปกกิง่ ประมาณ 15 กิโลเมตร

พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวนเดิมเปนสวนฤดูรอนและสวนดอกไมในสมัยกุบไลขาน
ตอมาในป ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะ
ซอมแซมจนเปนลักษณะที่เห็นในปจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดวย ตําหนักเลอ
โชวถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตําหนักเริ่นโชวเตี้ยน สถานที่วา ราชการ
ของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาวานโสวซาน ทะเลสาบคุนหมิง เกงพระหอม ตําหนักเรียง
เมฆ เตอเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแตง
ดวยภาพวาดตางๆ) และตําหนักตางๆ อีก

นําทานเดินทางสู ถนนตลาดซูโจว (SUZHOU MARKET STREET) สรางขึ้นเพื่อ
จําลองถนนคาขายในเมืองซูโจว มีรานขายสินคาทองถิ่น ของที่ระลึกตางๆ อยูต
 ามริม
คลองทัง้ สองฝﻤง ใหทานเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย ( ราคาทัวรไมรวมคาลองเรือ ใน
ถนนตลาดซูโจว)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ บุฟเฟตเจงกิสขาน)
นําทานชม สวนดอกไม พฤกษศาสตรปก
 กิง่ ตั้งอยูชานเมืองทางตะวันตกของปกกิ่ง

สรางขึ้นเมื่อป 1955 มีพื้นที่ 4 ตร.กม.ตําใกลกับเขาเซียงซาน ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยว
ชื่อดังของกรุงปกกิ่ง บรรจุพรรณไมไวมากกวา 10,000 ชนิด และตนไมกวา 1 ลาน 5
แสนตน ภายในสวนไดมก
ี ารจัดแบงพื้นที่ซงึ่ เปดใหนก
ั ทองเที่ยวทัว่ ไปเขาชม โดยเปน 2
สวนหลัก ดวยกัน คือ สวนการจัดแสดงพรรณไม-พักผอนผอนหยอนใจ และ สวน
โบราณสถานทางประวัติศาสตร ซึง่ สวนพรรณไมประกอบไปดวย สวนดอกซากุระ สวน
ดอกกุหลาบ สวนดอกแมกโนเลีย สวนดอกทอ สวนดอกโบตั๋น สวนไผ สวนตนเหมย
เปนตน อิสระใหทาเนดินเลน ถายรูป กับสวนดอกไมตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : กรณีที่สภาพอากาศไมเอือ
้ อํานวยสงผลใหดอกไม ออกดอกชาหรือ มี
ปริมาณนอย...ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินลูกคา หรือเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ
ทดแทน

คํ่า
ที่พก
ั

นําทานแวะ ศูนยผีเซี๊ยะ เครื่องรางของขลังตามความเชื่อเรื่องโชคลาภของชาวจีน นํา
ทานสู ยานซานหลีถ
่ ุน ตัง้ อยูในเขตเฉาหยาง ของเมืองปกกิ่ง เปนแหลงชอปปง ﻥขนาด
ใหญ ทีม
่ ีทงั้ อาหาร เครื่องดืม
่ สุขภาพความงาม และแฟชัน
่ เสื้อผา กระเปา รองเทาแบ
รนดเนมตางๆ ที่ทันสมัย รวมถึงยังมีสถานบันเทิง ผับ บารอก
ี ดวย ซานหลี่ถุน ถือวา
เปนยานทีค
่ ึกคักมากที่สด
ุ แหงหนึง่ ของปกกิง่ ทีน
่ ักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวตางชาตินิยม
มาเดินเลน ถายรูป ชอปปﻥงและนัง่ ชิลลๆรานอาหาร อิสระใหทานชอปปง ﻥตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

ศูนยหยก – กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน -ศูนยยาบัวหิมะ – ผานชมสนามกีฬา
รังนกและสระวายนํ้า

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานแวะชม หยก ทีม
่ ค
ี ุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไร
หยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลทีม
่ ีชื่อเสียง นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน
ดานจวีหยงกวน เปนกําแพงทีม
่ ีปอมคั่นเปนชวง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สรางในสมัย
พระเจาจิ๋นซีฮองเตเปนครั้งแรก กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัย
ราชวงศหมิง ทัง้ นี้เพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก
 หลังจากนั้นยัง
มีการสรางกําแพงตออีกหลายครัง้ ดวยกันแตภายหลังก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและ
แมนจูเรียสามารถบุกฝากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จ มีความยาวทัง้ หมดถึง 6,350
กิโลเมตร และนับเปนหนึง่ ในเจ็ดสิง่ มหัศจรรยของโลกยุคกลางดวย เชื่อกันวา หากมอง
เมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนไดกําแพงอาคารดูเหมือนฟองนํา้ ที่
เคลื่อนไหวอยูต
 ลอดเวลา สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาฟงบรรยาย ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม นํ้ารอนลวก เปนที่
พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย ๆ เหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรา งกาย
สามารถใชยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบรอนได นําทาน ผานชมและถายรูปหนา
สนามกีฬาโอลิมปครังนก สนามกีฬาโอลิมปครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก
“โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม ในสนามจุได 91,000 ที่นงั่ ใชจัด
พิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก2008 มีลก
ั ษณะภายนอกคลายกับ “รังนก”ที่มโี ครงตา
ขายเหล็กเหมือนกิ่งไม เพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลก
ั ษณะ

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 5
เชา

กลางวัน

รูปทรงชามสีแดง ดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบ
ตะวันออก ผานชมสระวายนํา้ แหงชาติ สระวายนํ้าแหงชาติ สรางขึ้นเหนือจินตนาการ
คลาย “กอนนํา้ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุ
เทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนนํา้ ที่สด
ุ และใช
เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสก
ิ สจาก Dublin’s Trinity College
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
วัดลามะ-ศูนยผลิตภัณฑยางพารา – ชอปปง ﻥตลาดหงเฉียว – ปกกิ่ง (สนามบิน
ปกกิง่ แคปตอลแอรพอรท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(TG615 :17.25 – 21.00 น.))
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเขาชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานทีม
่ ค
ี วามวิจต
ิ รและไดรับการบูรณะอยางยอด
เยี่ยมที่สุดในปกกิง่ สรางขึ้นในป ค.ศ.1694 แตเดิมเคยเปนตําหนักทีป
่ ระทับของ
จักรพรรดิหยงเจิ้น หรือองคชายสี่ผูเปนพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแหง
ราชวงศชงิ ตอมาตัง้ แตชวงกลางศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ที่นี่ไดกลายปนศูนยกลางของ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงาม
และสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันวาเปนงานแกะสลักจากไมจันทนเพียงชิ้นเดียว ซึ่ง
ประดิษฐานอยูภ
 ายในศาลาหมื่นสุข วานฟูเกอ นําทานเขาชมศูนยสินคา ผลิตภัณฑ
จากยางพารา เปนในลักษณะสินคาที่แปรรูป เชน หมอน ทีน
่ อน และสินคาเพือสุขภาพ
พรอมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล)
นําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉียว ใหทา นไดชอปปﻥงสินคาCOPY แบรนดเนมยีห
่ อดังใน
ราคายอมเยาว ทัง้ กระเปา เสื้อผา รองเทา และอื่นๆอีกมากมาย

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบิน
17.25 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615 (บริการอาหารบนเครื่อง)
21.00 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ : ปกกิ่ง พระราชวังหลวง กําแพงหมืน
่ ลี้ ชมสวนดอกไม
5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั 2-3
ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 20 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 20 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยว
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ 10-14 เม.ย.63

27,900-

30,900

30,900

5,000

13,900

วันที่ 11-15 เม.ย.63

28,900

31,900

31,900

5,000

13,900

วันที่ 12-16 เม.ย.63

28,900

31,900

31,900

5,000

13,900

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน(ไมรวมวีซาจีน)

ราคานีไ้ มรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บริบูรณ นับจากวันเดินทางกลับคิดคาบริการเพิม
่ ทานละ
3,000 บาท
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลก
ู คาตองการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ
เจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯ กอนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ ไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.

4.

การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เก็บคาใชจา ยทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุป
 ที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ องการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือคามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra
Flight และ Charter Flight จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเทีย
่ วบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมห
ี ัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
3. คาเขาชมสถานทีต
่ างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการที่ระบุ
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ ะบุ
6. คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทาน
ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินทานละ
200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

7.
8.

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนาํ้ มัน
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทาง
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800
บาท
3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีทน
ี่ ํ้าหนักเกินกวาที่สายการ
บินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํา้ หนักตามสายการบินกําหนด
4. คาทําหนังสือเดินทาง
5. คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ
่ งดืม
่ , คาอาหารที่สงั่
เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7. คาทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุสด
ุ วิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน
ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน
3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ ละจะไมรบ
ั ผิดชอบคาบริการทีท
่ านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่
หลังจากไดสํารองที่นงั่ บนเครือ
่ ง และโรงแรมทีพ
่ ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนีอ
้ าจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
6. ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครือ
่ งบินตามสถานการณ
ดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษท
ั ฯขนสง หรือ
หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสท
ิ ธิ์ในการใหคาํ สัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 อ
ี ํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี าร
คืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แตทงั้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก
์ ารจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจา ย
ใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับผูท
 ี่มีความประสงคตองการขอยืน
่ วีซาเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูท
 ี่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทํา 1,800 บาท
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มอ
ี ายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ
ไมชํารุด

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก
อยางนอย 2 หนาเต็ม
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง
ขาวเทานั้น**
และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2 ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
สําหรับผูท
 ี่ถอ
ื หนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ
Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบต
ั รตัวจริง, สําเนาสูติ
บัตรและสูตบ
ิ ัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่
http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศก
ึ ษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหนงงาน ทีอ
่ ยูปจจุบัน
ที่อยูที่ทาํ งาน ญาติที่ตด
ิ ตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมทีม
่ ีปญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพทสม
ุ ตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง)
โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิข์ องสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา

ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบต
ั ร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทําวีซา ทานจะตองรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนือ
่ งจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํ งานใน
ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานัน
้
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทท
ี่ างบริษัท
สามารถขอวีซาใหได
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม
่ 5,500 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม
่ 1,900 บาท
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารทีต
่ อ
 งเตรียม
1.พาสปอรต ทีม
่ ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6
เดือน [พื้นหลังขาวเทานั้น]
และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3. ใบอนุญาตการทํางาน
4. หนังสือวาจางในการทํางาน

5.
6.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส
ฉบับแปลรับรองตราประทับรานทีแ่ ปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายทีด
่ ูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ทีถ
่ า ยไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายทีม
่ วี ิวดานหลัง ทีถ
่ ายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่น
ทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซา ดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทาง
ลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,125 บาท
[ตางชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุม
 ขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:
ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด
อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได]
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซา โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม
่ ก
ี ารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน
้ ในอนาคต ซึง่ ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หมาย
หยา
ไมไดจดทะเบียน
จดทะเบียน ชือ
่ คู
สมรส .................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................
ตําแหนงงาน......................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ......................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถก
ู ตองทีส
่ ามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม
ไมเคย
เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม
ไมเคย
เคย โปรดระบุ
...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม
่ เติม อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทัง้ นี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

