อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์ โกลเดนท์ จากัวร์ / สุ กมี้ องโกล / เป็ ดปักกิง่ ต้ นตํารับ+ ชิมไวน์ แดง
บินตรงโดยสายการบินศรีลงั กัน แอร์ ไลน์ (UL)
ด้ วยเครื่องบินแอร์ บัส A340 และ A330 พร้ อมด้ วยจอทีวี โทรศัพท์ และเกมส์ ส่ วนตัวในทุกๆ ที่นั่ง
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 7-11 , 14-18 , 21-25 , 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2556
( 5 วัน 3 คืน )
วันที่ 18 – 22 ต.ค. 2556 ราคา 19,900.- บาท
วันแรก
05.00 น.
07.25 น.
13.20 น.

กรุ งเทพฯ – สนามบินนานาชาติกรุ งปักกิง่ – หอฟ้าเทียนถาน (หอบวงสรวงเทวดา)-กายกรรมปักกิง่
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ S สาย
การบินศรีลงั กา แอร์ ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
เหิ นฟ้ าสู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบินศรี ลงั กา แอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL888 (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุ งปักกิง่ เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อน
คริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้างระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช และการสูร้ บ
กลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยั ชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาล
และกรุ งปั กกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่น้ นั มา จากนั้นนําท่านผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางผ่านสู่ตวั เมือง
ปักกิ่งปัจจุบนั เมืองปักกิ่งได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วเพื่อต้อนรับโอลิมปิ ค 2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปิ ค
ท่านจะได้เห็นตึกสูงรู ปร่ างแปลกตา อาทิเช่น ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ บ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปั กกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม จากนั้นเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดา
ฟ้ าเทียนถาน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปักกิ่งเยื้องตะวันออกเฉี ยงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็ นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้
ฟ้ าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่ น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กําแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้
ลักษณะสี่ เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ ากลม พื้นดินสี่ เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่น
ประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุ งหยี่- สถานที่ต้ งั ป้ ายเทพเจ้า หิ น 3 เสี ยง และกําแพงส่ งเสี ยงสะท้อนเสี ยง (โทรศัพท์), ฉี
เหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่ งปลูกสร้างทั้ง 3 ตั้งอยูบ่ นเส้นแกนเดียวกัน จากนั้นนําท่านชม โรงงานผ้ า
ไหมจีน มีชื่อเสี ยงทางการผลิตและส่ งออกของโลก เพราะจีนเป็ นประเทศแรกที่รู้จกั การเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติ
พิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็ นเส้นใยเส้นเล็กๆซึ่ งมีความเหนียว โดยใช้ท้ งั แบบ

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน

เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่ มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก
มีผลงานศิลปะที่ทาํ จากเส้นไหม ดูแล้วรู ้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตโู้ ชว์ แสดงเสื้ อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัย
โบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร ***จากนั้นนําท่ านชมกายกรรมปักกิง่ สุ ดหรรษา ที่มีชื่อเสี ยงบันลือโลกและงดงามเป็ น
อันดับ 1 ในกรุ งปั กกิ่ง
พักที่ CITYINN HOTEL หรื อเทียบเท่า

โรงละครแห่ งชาติ (ด้ านนอก) - จัตุรัสเทียนอันเหมิน– พระราชวังกู้กง– พระราชวังฤดูร้อน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นําท่านชม “โรงละครแห่ งชาติ” (ด้ านนอก) ซึ่ งตั้งอยูก่ ลางกรุ งปักกิ่ง ใกล้กบั จัตุรัสเทียน
อันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนี่ยม ดูคล้ายกับทะเลสาบ ซึ่ ง
ผูอ้ อกแบบจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนนและตึกรามแบบโบราณสําหรับผูอ้ อกแบบคือสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศสชื่อดัง พอล อังโดรที่มีผลงานออกแบบที่มีชื่อเสี ยง เช่น อาคาร 1 ของสนามบินชารลส์ เดอ โกลโรงละคร
แห่งชาติ แห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็ น ในโรงโอเปร่ า 2,416 ที่นงั่ คอนเสิ ร์ตฮอล 2,017 ที่นงั่ และโรงภาพยนตร์ 1,040 ที่นงั่ พื้นผิว
ของผนังที่ก่ ึงโปร่ งแสงจะทําให้ผคู ้ นที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืนจะมองเห็นการแสดงด้านในวับๆ แวบๆซึ่ งเป็ น
ลักษณะเด่นจากนั้นนําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปั กกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้าน
คน เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ นสถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
พิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรี ยว์ ีรชน, หอระลึกประธานเหมา
เจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสําคัญของจัตุรัสแห่ งนี้คือ พลับพลา
เทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ น
ไทยคําว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ”
ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลก
จงเจริญ” ตรงกลางเป็ นรู ปท่านประทานเหมาเจ๋ อตุงติด
อยูต่ รงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็วา่ ได้
จากนั้นนําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สร้างในสมัย
จักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถานที่วา่ ราชการ
และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุ ดปี
2008 แต่ยงั คงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนาน
ที่สุดในโลก นําท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตาราง
เมตร ภายในพระราชวังแบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่ งเป็ นเขตหวงห้ามให้ผชู ้ ายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้ า มี 3
ตําหนัก 1. ตําหนักไท่ เหอ เป็ นตําหนักหน้าที่สาํ คัญที่สุด เป็ นสถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตําหนักจงเหอ เป็ น
สถานที่พกั รอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ตําหนักเป่ าเหอ เป็ นตําหนักสอบจอหงวน และเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขก
เมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรื อเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดสําคัญคือ พระตําหนักพระนางซู สีไทเฮา
สถานที่ว่าราชการหลังม่ าน อุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน ภายในพระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้างด้วยเครื่ องไม้ที่
ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง จากนั้นแวะ ศูนย์ วิจยั ทางการแพทย์ แผน
โบราณ ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การนวดกดจุด
ฝ่ าเท้า การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการ
วินิจฉัยโรคโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุดของ
ประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปี ก่อน ในสมัยโบราณกษัตริ ยร์ าชวงศ์ชิงใช้
แปลราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้ นําท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และ
จักรพรรดิกวางสู นําท่านชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขดุ ขึ้นด้วยแรงงานคนล้วนจําลองมาจากทะเลสาบซี หูที่หางโจว เดินชม
ระเบียงกตัญํู บนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่ องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความ

คํ่า

ยาวระเบียงรวม 777 เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่ อน มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า “เรื อของคนโง่” พระนางซูสี
ไทเฮา เป็ นผูเ้ นรมิตสิ่ งก่อสร้างเหล่านี้ท้ งั หมด และทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินหลวงทั้งสิ้ น สถานที่แห่ งบอกเล่าถึงความ
เป็ นมาของซูสีไทเฮาได้อย่างลึกซึ้ ง แล้วแวะเลือกซื้ อไข่มุก ครีมไข่ มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงใน
ทะเลสาบ
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พกั CITYINN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ชานเมืองปักกิ่ง ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้ อของฝากลํ้าค่าของปักกิ่ง คือ หยกจีน
ที่ข้ ึนชื่อ เลือกซื้ อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า เครื่ องประดับนําโชค จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กาํ แพงเมืองจีน สิ่ ง
มหัศจรรย์หนึ่ งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่น
คน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี
ก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูร้ วบรวมประเทศจีนให้เป็ นปึ กแผ่นตัวกําแพงสูงราว 7
เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่ งนี้มาสร้างกําแพงที่มี
ความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มีความยาวรอบโลก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร ***ลองลิม้ ชิมรสสุ กมี้ องโกเลีย+พร้ อม
นํา้ จิม้ ไทยรสเด็ด นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ของ กรุ งปักกิ่ง ซึ่ งเป็ นการจําลองเรื่ องราวประวัติศาสตร์จีน 16
จักรพรรดิ ในราชวงศ์หมิง โดย เริ่ มตั้งแต่ปฐมกษัตริ ย ์ "จูหยวนจาง" จนถึงจักรพรรดิองค์สุดท้าย ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้
ซึ่ งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงาม จากนั้นนําท่านไปชมและเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยาแก้
นํ้าร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง หรื อ “บัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่ท่านรู ้จกั ดี จากนั้นนําท่าน
ชม (ด้ านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติ 2008 (Olympic National Stadium)
หรือ “รังนก (Bird Net) เป็ นอีกชื่อหนึ่ งที่รู้จกั กันดี ตั้งอยูใ่ จกลาง โอลิมปิ ค คอม
เพล็กซ์ ในกรุ งปั กกิ่ง ซึ่ งจะเป็ นที่จดั พิธีเปิ ดและปิ ด บริ ษทั สถาปนิกที่ชนะการ
ออกแบบ คือ Herzog & de Meuron ร่ วมกับ Arup Sport และ China Architecture
Design & Research Group จุผชู ้ มในช่วงแข่งขันโอลิมปิ คได้ 100,000 คน มีความ
ยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ท้ งั หมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลักทําด้วยเหล็ก
ความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็ นใย และกระจก ส่ วนของหลังคากันนํ้าฝนเพื่อนําไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่าน
ลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิ ดปิ ดได้ พื้นที่ภายใน นอกจาก ล็อบบี้ ร้านอาหาร และร้านค้าทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ผเู ้ ข้าชม
สามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยูใ่ นรังนกแล้ว ยังติดตั้งจอแอลจีซีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทนั สมัย สนามกีฬา
โอลิมปิ คแห่ งชาติน้ ี เริ่ มก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 กําหนดแล้วเสร็ จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้าน
หยวน ใกล้เคียงกันให้ท่านชม “สระว่ ายนํ้าแห่ งชาติ” (GYMNASIUM ฟองนํ้า) ซึ่ งสระว่ายนํ้าแห่งชาติน้ ี สร้างขึ้น
สําหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก 2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้ อนนํา้ สี่ เหลีย่ มขนาดใหญ่ " ซึ่ ง PTW
and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสั ดุเทฟลอนทําเป็ นโครงร่ าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนํามาใช้เดินเครื่ องกรอง
นํ้าเสี ยของสระนํ้าที่ใช้เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่ฝั่งไว้ใต้ดิน นอกจากนั้น เพื่อให้ดูเหมือนนํ้า
ที่สุด สถาปนิกยังใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยั ของนักฟิ สิ กส์จาก Dublin's Trinity College ที่สามารถทําให้กาํ แพงอาคารดู
เหมือนฟองนํ้าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งนอกจากจะทําสระว่ายนํ้าแห่งแดนมังกรนี้ดูดีเป็ นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถ
ต้านทานกับแรงสัน่ สะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ดว้ ย แล้วนําท่านไปชิมชาอวู่หลงและชาที่มีชื่อเสี ยงอื่นๆ เช่น ชา
ผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์ การค้ าหวังฟู่ จิ่ง (Wangfujing) ซึ่ งเป็ นที่ชอ้ ปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองปั กกิ่ง เป็ นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีหา้ งสรรพสิ นค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรี ยง
รายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสื อ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิง่ ส่ วน
ใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้ อ นอกจากนี้ บริ เวณ

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้า

กลางวัน

คํ่า

วันที่ห้า
04.35 น.
09.00 น.

ใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่ งน่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ป ช้อป
ปิ้ ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
พักที่ CITYINN HOTEL หรื อเทียบเท่า
ประตูชัย - วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนําท่านสู่ ประตูชัย เรี ยกเป็ นภาษาจีนว่าประตู
"เต๋ อเซิ่ งเหมิน" ประตูน้ ีเมื่อก่อนใช้เวลาฮ่องเต้เสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใช้
ประตูแห่งนี้ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่ งมีอายุ 500 กว่าปี ในประตูชยั ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่
น่าสนใจทั้งพิพธิ ภัณฑ์ เงินโบราณ และพิพธิ ภัณฑ์ ปี่เซี๊ยะอีกด้วย นําท่านชม วัดลามะ วัด
ใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงในกรุ งปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็ นวังที่ประทับขององค์ชายสี่
ชมพระแกะสลักจากไม้จนั ทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ได้ถกู บันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร อิ่มไม่อ้นั กับบุฟเฟต์สุดหรู โกลเดนท์จากัวร์ ที่มีอาหารให้ท่านเลือกชิมกว่า 300
อย่าง เครื่ องดื่มเสิ ร์ฟไม่อ้นั ไอศครี มรสเด็ด ฯลฯ จากนั้นนําท่านไปช้อปปิ้ งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าขายส่ งราคา
ถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ไม้กอล์ฟ เป็ นต้น ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นสิ นค้าก้อปปี้ คนไทยมักนิยมมาซื้ อ
ของต่อราคากันที่นี่ หรื อให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

สนามบิน – กรุ งเทพฯ
อําลานครหลวงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL899 (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

รายการท่ องเทีย่ วนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีถ้ ือเป็ นเอกสิ ทธิ์ของผู้จัด
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ ของท่านเป็ นสํ าคัญ

อัตราค่าบริการ
วันที่

วันที่ 7-11 , 14-18 มิ.ย. 13
21-25 , 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2556
วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2556

ผู้ใหญ่

**ราคาพิเศษ ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

14,900.16,900.19,900.-

14,900.16,900.19,900.-

2,500
2,900.3,900.-

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ 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 แนะนําสินค้ าหลักของประเทศจีน

**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
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 ท่านชําระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวหังโจวและร้ านค้ าต่ างๆ
@ @ อัตรานีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสื อเดินทางไทย)

- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ าํ้ หนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ 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 มัดจําท่ 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%

@ @ 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

@ @ สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ @ @
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

@ @ 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

เนื่องด้ วยสถานทูตจีนได้ เปลีย่ นกฎการยืน่ วีซ่าใหม่ กรุณาเตรียมเอกสารให้ ครบถ้ วนด้ วยนะคะ
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุการใช้ งานไม่ ตาํ่ กว่ า 6 เดือน
1.1สําหรับผู้ทเี่ คยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด วีซ่าอายุไม่เกิน 2 ปี (กรณี วซี ่าจีน
อยูใ่ นหนังสื อเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสื อเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
1.2 สําหรับผู้ทไี่ ม่ เคยเดินทางเข้ าประเทศจีน
- กรณี บุคคลทัว่ ไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั (สําเนา)
(ควรมียอดไม่ต่าํ กว่า 30,000 บาทขึ้นไป)
- กรณี เด็ก (อายุต่าํ กว่า 15 ปี ) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบตั รและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า 3 เดือน ของพ่อหรื อแม่
ควรปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั (สําเนา)
- กรณี ผสู ้ ูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั
(สําเนา) (ควรมียอดไม่ต่าํ กว่า 200,000 บาทขึ้นไป
2. ถ้ าผู้สูงอายุทไี่ ม่ มสี มุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ บุตรหรือญาติ (นามสกุลเดียวกัน) ทําหนังสือรับรองออกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางครั้งนีแ้ ละขอ
เอกสารเพิม่ เติมของผู้รับรองดังนี้
2.1.สําเนาสูติบตั รของผูร้ ับรอง (เช่นบุตร รับรอง บิดา หรื อมารดา ต้องใช้สาํ เนาสูติบตั รของลูก หากไม่มีรบกวนขอคัดลอกจากอําเภอ)
2.2.สําเนาทะเบียนบ้าน ของผูร้ ับรอง
2.3.สําเนาบัตรประชาชน ของผูร้ ับรอง
2.4.สําเนาเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผูท้ ี่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั (สําเนา) และต้องมีเงินใน
บัญชีไม่ต่าํ กว่า 80,000 บาท
***กรณีทลี่ ูกค้ ามีเงินในบัญชีไม่ ถงึ 30,000 บาท ต้ องใช้ แบงค์ การันตี***
3. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่ าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่ างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
4. รู ปสี หน้ าตรงขนาด 2 นิว้ 2 ใบ พืน้ หลังสีขาวเท่ านั้น **สําคัญมาก** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรื อพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
5. กรณีหนังสือเดินทางคนต่ างชาติ *** หมายเหตุ!!! ลูกค้ าต้ องโชว์ ตวั กับทางสถานทูต ***
4.1.หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ต + รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู่
+ ใบอนุญาตการทํางาน (ถ้ามี)
4.2. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
4.3.หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,700 บาท
6. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซ่าจีน ท่ านจะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้
เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้ บัตร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่ านเอง
หากท่ านทําบัตรหายในระหว่ างเดินทาง ท่ านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่ างน้ อย 2 สัปดาห์
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า

@ @ 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

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิ ดที่ มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติ ดตัวขึ้ นเครื่ องและขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
ณาเลือกซื้อบัตา้ รโดยสารภายในประเทศประเภทที
นและเวลาในการเดิ
นทางได้
เนืกรุ
่องจากสภาวะนํ
มันโลกที่มีความแปรปรวน ทําให้่สสามารถเลื
ายการบิอ่ นนวัอาจมี
การปรับราคาภาษี
นํา้ มันขึน้ ในอนาคต
นี้เพื่อป้ษองกั
ปัญหาเที่ยวบิ
าให้นตํา้อ้ มังซืน้ อเพิบัม่ ตรโดยสารเพื
เดินทางใบใหม่
ซึทั่ง้ งทางบริ
ัทฯนขอสงวนสิ
ทธิน์เก็ล่บาช้ค่าาทํภาษี
ตามความเป็่อนจริ
ง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่อนออกตั๋ว

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

กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยืน่ 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______________________

