ปักกิง่

3 มรดกโลก พระราชวังกู้กง , กาแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน “อีเ้ หอหยวน”
จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่ จิง่
ชมโชว์ อลังการ กายกรรมปักกิง่ อ่อนช้ อยสวยงาม

อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์ โกลเดนท์ จากัวร์ / สุ กมี้ องโกล / เป็ ดปักกิง่ ต้ นตารับ+ ชิมไวน์ แดง
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2556

( 5 วัน 3 คืน )

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.00 น.

 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริ เวณ
ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ – ปักกิง่ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน

01.00 น.
06.30 น.

เดินทางสู่ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980 
เดินทางถึง สนามบินกรุ งปักกิ่ง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์
เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้าง
ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช และการสูร้ บกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยั ชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาล
และกรุ งปั กกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่น้ นั มา และท่านจะได้สมั ผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” ซึ่ งสามารถ

กลางวัน

รองรับผูโ้ ดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิ่มเป็ น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินโฉมใหม่ที่มีขนาดกว่า 1 ล้านตาราง
เมตร ซึ่ งใหญ่กว่าเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กานี้ เป็ นฝี มือของผูอ้ อกแบบสนามบินเช็กแลพก๊อกของฮ่องกงด้วย นัน่
คือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เข้าถึงจิตใจผูโ้ ดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่ วนให้ส้ นั
ที่สุด ฟอสเตอร์ ได้แบ่งอาคารที่กว้างขว้างใหญ่โตของสนามบินนานาชาติปักกิ่งออกเป็ น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้
ไปสู่ทิศตะวันออก เพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดละมุนละไมได้ฉายส่ องเข้ามา
พร้อมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง นําท่านชม “โรงละครแห่ งชาติ” (ด้ าน
นอก) ซึ่ งตั้งอยูก่ ลางกรุ งปั กกิ่ง ใกล้กบั จัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกประกอบ
ขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนี่ยม ดูคล้ายกับทะเลสาบ ซึ่ งผูอ้ อกแบบจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลาง
ถนนและตึกรามแบบโบราณสําหรับผูอ้ อกแบบคือสถาปนิ กชาวฝรั่งเศสชื่อดัง พอล อังโดรที่มีผลงานออกแบบที่มี
ชื่อเสี ยง เช่น อาคาร 1 ของสนามบินชารลส์ เดอ โกลโรงละครแห่งชาติ แห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็ น ในโรงโอเปร่ า 2,416 ที่
นัง่ คอนเสิ ร์ตฮอล 2,017 ที่นงั่ และโรงภาพยนตร์ 1,040 ที่นงั่ จากนั้นนําท่าน
สู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุ
คนได้ถึง 2 ล้านคน เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ นสถานที่จดั งาน
พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณ
เจิ้งหยาง, อนุสาวรี ยว์ ีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม
จากจุดนี้ ท่านจะได้มองเห็นจุดสําคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเห
มิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ นไทยคําว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้านหนึ่ง อีกด้าน
หนึ่ง ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็ นรู ปท่านประทานเหมาเจ๋ อตุงติดอยูต่ รงกลางขนาดใหญ่
สถานที่แห่ งนี้เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็วา่ ได้ จากนั้นนําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง”
สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถานที่วา่ ราชการ และที่ประทับของ
จักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุ ดปี 2008 แต่ยงั คง
สถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก
นําท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร
ภายในพระราชวังแบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่ งเป็ นเขตหวงห้ามให้ผชู ้ ายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้ า มี 3
ตําหนัก 1. ตาหนักไท่ เหอ เป็ นตําหนักหน้าที่สาํ คัญที่สุด เป็ นสถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตาหนักจงเหอ
เป็ นสถานที่พกั รอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ตําหนักเป่ าเหอ เป็ นตําหนักสอบจอหงวน และเลี้ยงรับรองแขกบ้าน
แขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรื อเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดสําคัญคือ พระตาหนักพระนางซู สีไท
เฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่ าน อุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน ภายในพระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้างด้วยเครื่ องไม้ที่
ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้ าเทียนถาน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปั กกิ่งเยื้อง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็ นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง
ไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่ น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิง
และชิง กําแพงด้านเหนื อลักษณะกลม ด้านใต้ลกั ษณะสี่ เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ า
กลม พื้นดินสี่ เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย
หวานชิว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุงหยี่- สถานที่ต้ งั ป้ ายเทพเจ้า หิ น
3 เสี ยง และกําแพงส่ งเสี ยงสะท้อนเสี ยง (โทรศัพท์), ฉี เหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่ งปลูกสร้างทั้ง

ค่า

3 ตั้งอยูบ่ นเส้นแกนเดียวกัน จากนั้นแวะ ศูนย์ วิจยั ทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ
ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การนวดกดจุดฝ่ าเท้า การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการ
วินิจฉัยโรคโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ***จากนั้นนาท่ านชมกายกรรมปักกิง่ สุ ดหรรษา ที่มีชื่อเสี ยงบันลือโลกและ
งดงามเป็ นอันดับ 1 ในกรุ งปักกิ่ง
พักที่ YITEL HOTEL หรือ SPRING HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

กาแพงเมืองจีน – พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ – สนามกีฬาโอลิมปิ ค 2008 (ด้ านนอก) – ไนท์ ทวั ร์ หวังฝูจิ่ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ชานเมืองปั กกิ่ง ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้ อของฝากลํ้าค่าของ
ปักกิ่ง คือ หยกจีน ที่ข้ ึนชื่อ เลือกซื้ อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า เครื่ องประดับนําโชค จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
กาแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย
แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรก
เมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูร้ วบรวมประเทศจีนให้
เป็ นปึ กแผ่นตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้
ก่อสร้างกําแพงแห่งนี้มาสร้างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้
กําแพงที่มีความยาวรอบโลก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***ลองลิม้ ชิมรสสุ กมี้ องโกเลีย+พร้ อมนา้ จิม้ ไทยรสเด็ด
นําท่าน
ชม พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ของ กรุ งปักกิ่ง ซึ่ งเป็ นการจําลองเรื่ องราวประวัติศาสตร์จีน 16 จักรพรรดิ ในราชวงศ์หมิง โดย
เริ่ มตั้งแต่ปฐมกษัตริ ย ์ "จูหยวนจาง" จนถึงจักรพรรดิองค์สุดท้าย ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่ งสร้างไว้ใหญ่โตและ
งดงาม จากนั้นนําท่านไปชมและเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ ห
ลิง หรื อ “บัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่ท่านรู ้จกั ดี จากนั้นนําท่านชม (ด้ านนอก)

กลางวัน

สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก
(Bird Net) เป็ นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จกั กันดี ตั้งอยู่ใจกลาง โอลิมปิ ค คอมเพล็กซ์ ใน

ค่า

กรุ งปักกิ่ง ซึ่ งจะเป็ นที่จดั พิธีเปิ ดและปิ ด บริ ษทั สถาปนิกที่ชนะการออกแบบ
คือ Herzog & de Meuron ร่ วมกับ Arup Sport และ China Architecture Design
& Research Group จุผชู ้ มในช่วงแข่งขันโอลิมปิ คได้ 100,000 คน มีความยาว
330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ท้ งั หมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลักทําด้วยเหล็กความ
ยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็ นใย และกระจก ส่ วนของหลังคากันนํ้าฝนเพื่อนําไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลง
มาได้ถึง 50% ลักษณะเปิ ดปิ ดได้ พื้นที่ภายใน นอกจาก ล็อบบี้ ร้านอาหาร และร้านค้าทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ผเู ้ ข้าชม
สามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยูใ่ นรังนกแล้ว ยังติดตั้งจอแอลจีซีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทนั สมัย สนาม
กีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติน้ ี เริ่ มก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 กําหนดแล้วเสร็ จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500
ล้านหยวน แวะนําท่านไปชิมชาอวู่หลงและชาที่มีชื่อเสี ยงอื่นๆ เช่น ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ศู นย์ การค้ าหวังฟู่ จิง่ (Wangfujing) ซึ่ งเป็ นที่ชอ้ ปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุด
ในเมืองปั กกิ่ง เป็ นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีหา้ งสรรพสิ นค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อย
ใหญ่เรี ยงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสื อ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลิน
อย่างยิ่ง ส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้ อ
นอกจากนี้ บริ เวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่ งน่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้
ท่านได้อิสระถ่ายรู ป ช้อปปิ้ ง ชมวิว ตามอัธยาศัย พักที่ YITEL HOTEL หรือ SPRING HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน – ไข่ มุกนา้ จืด – นั่งสามล้ อหูถง – โรงงานผ้าไหม – บุฟเฟต์ โกลเดนท์ จากัวร์

เช้า

 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคน
ล้วน ชมที่ ประทับของพระนางซู สี ไ ทเฮาและจักรพรรดิ์ กวางสู ชมระเบี ย ง
กตัญํู เรื อหิ นอ่อน จากนั้นนําท่านแวะเลือกซื้ อไข่ มุก ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ
จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่าน นั่งสามล้ อ ชมกรุ งปั กกิ่ ง เมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจี น ซึ่ งมีประวัติกว่า 3,000 ปี มีประวัติของ
ชาวเมื องดั้งเดิ มกล่าวว่า “ไม่ เข้ าหู ถง เหมือนไม่ ได้ ไปปั กกิ่ง” หู ถง้ เป็ นชื่ อเรี ยก ตรอกซอกซอย สร้างขึ้ นในสมัย
ราชวงศ์หยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเป็ นมาที่ ยาวนาน มีวิวฒั นาการและการพัฒนามาหลายร้อยปี แล้ว
“หูถง้ ” ส่ วนใหญ่หนั ทิศทางในแนวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความกว้างไม่เกิน 9 เมตร สิ่ งปลูกสร้างใน “หูถง้ ”
ส่ วนใหญ่เป็ นบ้านจีนแบบโบราณที่เรี ยกว่า “ซื่ อเหอย่วน” เป็ นบ้านชั้นเดียวมีลานตรงกลาง และมีหอ้ งอยู่โดยรอบทั้ง
4 ทิศ ทางเดินที่อยูร่ ะหว่าง “ซื่ อเหอย่วน” ก็คือ “หูถง้ ” นัน่ เอง ท่านจะได้นงั่ รถสามล้อชมเมืองโบราณ ชมวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องคนในสมัยโบราณ จากนั้นนําท่านชม โรงงาน ผ้ าไหมจีน มีชื่อเสี ยงทางการผลิตและส่ งออกของโลก เพราะ
จีนเป็ นประเทศแรกที่รู้จกั การเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้น
ไหมออกมาเป็ นเส้นใยเส้นเล็กๆซึ่ งมีความเหนี ยว โดยใช้ท้ งั แบบเครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่ มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทาํ จากเส้นไหม ดูแล้วรู ้สึก
เพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตูโ้ ชว์ แสดงเสื้ อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน จากนั้น
นําท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ในใจกลางกรุ งปั กกิ่ง The Place หรื อ ลาสเวกัสน้ อย ท่านจะได้สัมผัสความ
สวยงามของแสงสี บนเพดานที่ ทนั สมัย ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสิ นค้าแบรนด์เนม
มากมาย
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดัง เพือ่ ให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่ า 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ
สเต๊ กเนือ้ เป็ ด ไก่ งวง แพะย่ าง กุ้งทอด ติม่ ซา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดืม่ ไม่ อ้นั เช่ น ชาเขียว
หลงจิง่ ชาอวู่หลง นา้ ผลไม้ เบียร์ ท้องถิ่น ไวน์ แดงท้ องถิ่น และ ไอศกรีม ยีห่ ้ อ Haagen Dazs
พักที่ YITEL HOTEL หรือ SPRING HOTEL หรื อเทียบเท่า

เที่ยง
บ่ าย

20.00 น.

วันที่ห้า

ประตูชัย – พิพธิ ภัณฑ์ ผเี ซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – กรุ งเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม จากนั้นนําท่านสู่ ประตูชัย เรี ยกเป็ นภาษาจีนว่า
ประตู "เต๋ อเซิ่ งเหมิน" ประตูน้ ีเมื่อก่อนใช้เวลาฮ่องเต้เสด็จไปสงครามก็จะออกจาก
เมืองโดยใช้ประตูแห่งนี้ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่ งมีอายุ 500 กว่าปี ในประตูชยั ยัง
มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจทั้งพิพธิ ภัณฑ์ เงินโบราณ และพิพธิ ภัณฑ์ ปี่เซี๊ยะอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นนําท่านไปช้อปปิ้ งที่
ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าขายส่ งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋ า
นาฬิกา ไม้กอล์ฟ เป็ นต้น ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นสิ นค้าก้อปปี้ คนไทยมักนิยมมาซื้ อของต่อราคากันที่นี่
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
อําลานครหลวงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979 (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…

กลางวัน

19.35 น.
23.40 น.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2556

ผู้ใหญ่

**เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี **

พักเดี่ยว

21,900.-

21,900.-

3,900.-

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ า
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทัว่ ไปได้ ร้ ู จักในนามของร้ านรั ฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ผ้ าไหม , ผีเซียะ
ทีต่ ้ องเข้ า เพือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นความรู้ ในด้ านของการค้ าขาย แนะนาสินค้ าหลักของประเทศจีน

เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อ ท่ านเดินทางไปกับ คณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีก าร
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริ ษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ างๆ
@ @ อัตรานีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่านา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด - ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท) - ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ10 หยวน/คน/วัน, คนขับรถวันละ 10 หยวน/คน/วัน และหัวหน้ าทัวร์ วันละ10 หยวน/คน/วัน
@ @ เงื่อนไขการสารองที่นั่ง @ @
- การจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาล มัดจําท่านละ 10,000 บาท) พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ

- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ การยกเลิก @ @
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ ตอ้ งการันตี มดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่ มี
การการันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%

@ @ เงื่อนไขและความรับผิดชอบ @ @
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้า
ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่น
ใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ @ เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

สาหรับผู้เดินทาง ทีม่ หี น้ าวีซ่าจีนเก่ามีอายุไม่ เกิน 2 ปี ในเล่ม
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาวีซ่าจีนเก่า (กรณี วีซ่าจีนเก่าอยูใ่ นพาสปอร์ตเล่มเก่า กรุ ณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเก่าแนบมาด้วย)

สาหรับผู้เดินทาง ทีไ่ ม่ มวี ซี ่ าจีนเก่าในเล่ม
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน มีเงินขั้นตํ่า 50,000 บาท

สาหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สูติบตั ร
สําเนาสมุดบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน มีเงินขั้นตํ่า 100,000 บาท ของบิดา หรื อมารดา
บัตรประจําตัวนักเรี ยน หรื อนักศึกษา

@ @ อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า @ @
ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,200 บาท
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

@ @ หมายเหตุ @ @
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่อยู่
เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหายหรื อสู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ

**ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสาหรับยืน่ วีซ่าจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)_______________________________________________________
เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้ าย □ หย่าร้ าง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั ___________________________________________________________________________________
เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น__________________________ เบอร์ ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

