(บินโดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิ ฟิค แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง)

จัตรุ ัสเทียนอั นเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-พิพธิ ภัณฑ์ห่นุ ขี้ผ้งึ
ช้อปปิ้ งถนนหวังฟู่ จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซี ย

วันแรก (14 ต.ค.) สุ วรรณภูมิ
– ฮ่ องกง - ปักกิง่
04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
06.40 น. ออกเดินทาง โดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เทีย่ วบิน CX616 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
10.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ฮ่ องกง เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง
12.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเทีย่ วบินที่ CX5992
15.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุ งปักกิง่ ท่านจะได้สมั ผัสกับ “สนามบินนานาชาติ ” TERMINAL 3 ซึ่งเปิ ด
ให้บริ การเพื่อต้อนรับโอลิมปิ ก 2008 สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิม่ เป็ น 55 ล้านคนในปี
2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริ กา ออกแบบโดย FOSTER
& PARTNERS (ผูอ้ อกแบบสนามบินเช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผูโ้ ดยสาร ด้วย
การออกแบบทางเดินแต่ละส่ วนให้ส้ นั ที่สุด อาคารของสนามบินนานาชาติปักกิ่งถูกแบ่งเป็ น 2 ข้าง ทอดตัวจาก
ทิศใต้ไปสู่ ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ฉายส่ องเข้ามา ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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วันทีส่ อง (15 ต.ค.) จัตุรัสเทียนอันเหมิน
– พระราชวังกู้กง – ตลาดรัสเซีย
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ตวั เมืองใจกลางกรุ งปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการชมทัศนียภาพของเมืองปั กกิ่ง พร้อมฟังประวัติความเป็ นมาอันน่าสนใจ นําท่านเที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเห
มิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็ นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรด
ทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ท้ งั สิ้ น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากร
ได้ถึง 1,000,000 คน ปั จจุบนั จัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็ นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของ
ประเทศจีนใหม่ซ่ ึงเป็ นสถานที่จดั พิธีฉลองเนื่องในโอกาสสําคัญต่างๆซึ่งบริ เวณนั้นยังเป็ นที่ต้ งั ของ อนุสาวรี ยว์ ีร
ชนศาลาประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเห
มินที่ต้ งั อยูท่ างทิศเหนือสุ ดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยูเ่ หนือเสาธงกลางจัตุรัส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้ องห้ ามกู้กง THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่ง
ราชวงศ์หมิง เป็ นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้ น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่
ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กูก้ ง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ‘จื่อจิ้นเฉิ ง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรี ยกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการ
สร้างวังว่า จักรพรรดิเปรี ยบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่ งสวรรค์จึงต้องเป็ น ‘ที่ตอ้ งห้าม’ คน
ธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงลํ้าเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งนี้เป็ นสิ่ งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่
สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําท่านชมอาคารเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชม
ตําหนักว่าราชการพระตําหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซู
สี ไทเฮา จากนั้นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วย การนวดฝ่ าเท้ า เป็ นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และ
นวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจยั ทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั
การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผผู ้ เู ้ ชี่ยวชาญ นําท่ごาน
น ธีการนําเสさนไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้さาทั้งใช้さเครื่ องจักร และแรงงานค
แวะชมโรงงานผลิตผ้ さาไหมของจีชมวิ
ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่ごจริ ง) เพื่อมาทําใส้さนวมผ้さาห่ ごมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากแ
เอง นําท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย Xiushui สถานที่นิยมสําหรับการช้อปปิ้ ง และยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของสิ นค้า
แบรนด์เนมทั้งของจริ ง และของเลียนแบบยีห่ อ้ ดังต่าง หรื อของที่ระลึก และสิ นค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ
หรื อจะซื้อเป็ นของฝาก
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
***ลิม้ รสเป็ ดปักกิง่ ต้ นตํารับ 2 ตัว/โต๊ ะ
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วันทีส่ าม (16 ต.ค.)
พระราชวังฤดูร้อน – หอฟ้าเทียนถาน – ถนนหวังฟู่ จิ่ง - ตลาดตงหัวเหมิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน “อีเ้ หอหยวน ” ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปั จจุบนั นี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปี แล้ว ย้อนหลังไปราวคริ สต์ศกั ราชที่ 11
สมัยราชวงศ์จิน (ค.ศ. 1115-1234)พื้นที่ในเขตไห่ เตี้ยนนอกกรุ งปักกิ่ง มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม ประดุจ
ภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้งไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก จึงเหมาะเป็ นสถานที่ที่

เจ้านายผูป้ กครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ และก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนขึ้นในสมัย
จักรพรรดิหย่งเจิ้งแห่ งราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) พระราชวังฤดูร้อนได้ทวีความสําคัญขึ้น โดยจักรพรรดิต่อมา
อีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินที่พระราชวังฤดูร้อนนอกเขต
พระราชฐาน จนทําให้พระราชวังฤดูร้อนมีบทบาทสําคัญในด้านเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองกล่าวกันว่า การ
ก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนนอกพระราชฐานนี้ดาํ เนินมาตลอดเวลา 800 ปี จวบจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดกาลสมัยของ
ราชวงศ์แมนจู ทําให้พระราชวังฤดูร้อนบริ เวณชานกรุ งปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได้แก่ เขาเซียงซัน เขาอี้วเ์ ฉวียนซัน
และเขาวัน่ โซ่วซัน มีพ้นื ที่กว้างใหญ่รวมทั้งสิ้ นกว่า 100 ตารางกิโลเมตร ก่อนอุทยานแห่ งนี้เป็ นที่ประทับของ
พระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยูช่ มความงามของทะเลสาปจําลองคุนหมิงที่ขดุ ขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมเรือ
หินอ่อน ระเบียงกตัญ�ู ในอดีตอุทยานแห่ งนี้ถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรั่งเศสเผาทําลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ.
1888 พระนางซูสีไทเฮาได้ใช้งบประมาณของกองทหารเรื อของชาติมาสร้างอุทยานขึ้นใหม่ จากนั้นนําท่านแวะ
พลั่ งอํานาจในการดูดกลืนสิ่ งชัว่ ร้ายทั้งหลายให้さหมดไป มักจะวางหัน
ชม ผีชิว ซึ่งเป็ ぜนลูกหลานมังกรรุ่ ご
9 มีนที
หนさาออกตัวอาคารหรื อห้องเพื่อป้ องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้さท่ごานได้さเลือกซื้อเป็ ぜนของฝากให้さกับ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ร้ านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย นําท่าน
เดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน เดิมเรี ยก 'หอสักการะฟ้ าดิน ' แรกเริ่ มเป็ นสถานที่ที่จกั รพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้า
ฟ้ าและดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปี ที่ 9 แห่ งรัชกาลหมิงเจียจิ้ง (ค.ศ.1530) ได้มีการสร้าง 'หอสักการะดิน'ขึ้นทาง
ทิศเหนือชานกรุ งปั กกิ่ง สถานที่แห่ งนี้จึงเป็ นที่สาํ หรับเซ่นไหว้สกั การะเฉพาะเทพเจ้าแห่ งฟ้ า แล้วเปลี่ยนมาใช้
นาม เทียนถันทั้งนี้ การประกอบพิธีสกั การะ และสวดมนต์ภาวนาต่อสวรรค์ของกษัตริ ยร์ าชวงศ์หมิง (ค.ศ. 13681644) และชิง (ค.ศ. 1644-1911) กระทําขึ้นเพื่อขอความสิ ริมงคลแก่ตน ขอฟ้ าขอฝนให้พืชผลในไร่ นาอุดม
สมบูรณ์ พสกนิกรอยูร่ ่ มเย็นเป็ นสุ ขบนพื้นที่กว่า 2 ล้านตารางเมตรของเทียนถันใหญ่กว่า ‘กูก้ ง-พระราชวัง
ต้องห้าม’ 4 เท่า นําท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่ มุก นํ้าจืดของเมืองจีน เช่นเครื่ องประดับ ครี มไข่มุก หรื อผง
ไข่มุก และนําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ ตลาดตงหัวเหมิน ศูนย์รวมอาหารพื้นเมือง และอาหารว่างมากมายให้ท่านได้
ศูนย์ การค้ าหวังฟู่ จิ่ง
เลือกชิ ม รวมไปถึงซึ่งมีสินค้ามากมาย หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ นําท่านสู่
(Wangfujing) ซึ่งเป็ นที่ชอ้ ปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปั กกิ่ง เป็ นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่ง
ผ่าน มีหา้ งสรรพสิ นค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรี ยงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้าน
หนังสื อ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิง่ ส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรอง
ไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริ เวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่า
ชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ป ช้อปปิ้ ง ชมวิวตามอัธยาศัย
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
แบบบุฟเฟ่ ต์ ภัตตาคาร 6 ดาว โกลเด้ นท์ จากัวร์ อิม่ ไม่ อ้นั กับเมนู หูฉลาม
เป๋ าฮือ้ ร้ งนก ไวน์ แดง ฯลฯ ภัตตาคารโกลเด้ นจากัวร์ ซึ่งเป็ นภัตตาคารเลิศหรู และมีอาหารนานาหลายชนิด
ภายในภัตตาคารแห่ งนี้ จะเเบ่ งเป็ นโซนๆ มีท้งั หมด 12 โซน โซนอาหารจีน โซนอาหารยุโรป โซนติ๋มซําฉบับ
กวางตุ้ง โซนอาหารไต้ หวัน โซนอาหารอินเดีย โซนอาหารเกาหลี โซนอาหารญีป่ ุ่ น โซนอาหารไทย โซนผลไม้
และเครื่องดื่ม
พักที่ CITI INN HOTEL / TAIHUASHANHYUE HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*
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วันทีส่ ี่ (17 ต.ค.) กําแพงเมืองจีน – พิพธิ ภัณฑ์ หุ่นขีผ้ งึ้ – ผ่ านชมสนามกีฬารังนก – สระว่ ายนํา้ - กายกรรมปักกิง่
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัย
จักรพรรดิ จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคน มีความยาว 6,350 กม. ก่อสร้าง
ขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1987 สร้างในปี – ราว 700 ปี ก่อน
คริ สตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ. 1368-1644 อาณาเขต – ความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญานาม
‘กําแพงหมื่นลี้’ปัจจุบนั ส่ วนที่หลงเหลือให้เห็นเป็ นรู ปกําแพงตามดินแดนตอนเหนือของจีน ได้แก่ กรุ งปักกิ่ง(18
ด่าน) นครเทียนจิน(2 ด่าน) มณฑลกันซู่(20 ด่าน) มณฑลเหอเป่ ย(43 ด่าน) มณฑลเหลียวหนิง( 2 ด่าน) มณฑลห
นิงเซี่ย( 15 ด่าน) มณฑลซันซี( 61 ด่าน) และมณฑลส่ านซี( 24 ด่าน) ล้วนเป็ นกําแพงเมืองที่ก่อสร้างในสมัย
ราชวงศ์หมิงทั้งสิ้ น โดยสุ ดด้านตะวันออก คือ ด่านซันไห่ กวน ในมณฑลเหอเป่ ย และสุ ดด้านตะวันตก คือ
ด่านเจียอี้วก์ วน ในมณฑลกันซู่ ระหว่างทางแวะชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคําแนะนําและ
วิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็ นของฝากลํ้าค่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ สุ กมี้ องโกลพร้ อมนํา้ จิม้ รสเด็ด
หลังอาหารนําท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์ หุ่นขีผ้ งึ้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ชื่อว่า Beijing Waxworks Palace of Ming
Dynasty หมายถึง พระราชวังหุ่นขึ้ผ้ งึ ราชวงศ์หมิง แห่งนครปักกิ่ง เป็ นอาคารชั้นเดียว จัดแสดงประวัติและ
ผลงานตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งราชวงศ์โดยใช้หุ่นขี้ผ้ งึ ขนาดเท่าตัวคนจริ ง นําโดยจูหยวนจาง จนรุ่ งเรื องและล่มสลายที่น่า
เศร้า รวมทั้งสิ้ น 26 ฉาก แต่ละฉากมีขนาดสมจริ งมีคาํ บรรยายให้ทราบความเป็ นมา เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์ได้เป็ นอย่างดี นําท่านผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติ 2008 (Olympic National Stadium)
หรื อ “รังนก (Bird Net) เป็ นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จกั กันดีซ่ ึงเป็ นที่จดั พิธีเปิ ด และปิ ดพร้อมนําท่านผ่านชม สระว่ ายนํา้
แห่ งชาติ (Gymnasium) ซึ่งสร้างขึ้นสําหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก 2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการ
คล้าย "ก้อนนํ้าสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่" โดยใช้วสั ดุเทฟลอนทําเป็ นโครงร่ าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และยังใช้
เทคโนโลยีจากที่สามารถทําให้กาํ แพงอาคารดูเหมือนฟองนํ้าที่เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทําสระ
ว่ายนํ้าแห่ งแดนมังกรนี้ดูดีเป็ นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับแรงสัน่ สะเทือน อันเกิดจากแผ่นดินไหวได้
ด้วย นําท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรและครี มยาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่ าฟู่ หลิง หรือบัวหิมะ เหมาะ
กับการเก็บเป็ นยาสามัญประจําบ้าน
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมโชว์ กายกรรมปักกิง่ ศิลปะแห่งการโชว์ที่งดงามและอ่อนช้อย ต้น
ตําหรับกายกรรมทุกแขนงของประเทศจีน พร้อมตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงชุดต่างๆ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
วันทีห่ ้ า (18 ต.ค.)
ปักกิง่ – สุ วรรณภูมิ
03.10 น. ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX5997
06.25 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ฮ่ องกง แวะเปลีย่ นเครื่อง
08.15 น. ออกเดินทาง โดยเทีย่ วบินที่ CX705 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
10.05 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ.- รายละเอียดของไฟล์ บินอาจจะมีการปรับเปลีย่ นขึน้ อยู่กบั สายการบิน
ทางบริษัทฯ จะคํานึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ
0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

42

0

42

พีเรียตเดินทาง

วันที่ 14-18 ต.ค 58

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

17,555.-

17,555.-

3,000.-

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ –ฮ่องกง-ปักกิ่ง//ฮ่องกง –ปักกิ่ง-กรุ งเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการ
เดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่
เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนยืน่ ปกติ 4 วันทําการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน
***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 150 หยวน/ท่าน***
ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
/ ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนทีเ่ หลือจ่ ายก่อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้ องพัก เพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้ า
**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที 1 ชั่วโมง***
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการทีจ่ ะไม่ ท่องเทีย่ วตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณา
ให้ ท่านชําระเงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ ว
ปักกิง่ และร้ านค้ าต่ างๆ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
เอกสารทีใ่ ช้ ในการยืน่ วีซ่า ***ใช้ เวลายืน่ 4 วันทําการ***
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายสี พ้ืนหลังสี ขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษสําหรับอัดภาพเท่านั้น

***กรณีท่านทีเ่ คยเดินทางไปประเทศจีนแล้ ว และมีวซี ่ าจีนติดในเล่ มพาสปอร์ ต
ภายใน 2 ปี ทีผ่ ่ านมาไม่ ต้องใช้ เอกสาร ถ้ าหน้ าวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มเก่ าต้ องใช้ เล่มเก่าในการยืน่ วีซ่าด้ วย***
เอกสารเพิม่ เติมในกรณีต่างๆ
- กรณีมีอาชีพอิสระ / วัยเกษียณอายุ / แม่ บ้าน
( ) สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ปรับปรุ งยอด ณ วันปั จจุบนั และ มียอดเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน มียอดเงินในบัญชีล่าสุ ด
ขั้นตํ่า 50,000 บาท
- กรณีผู้เดินทางเป็ นเด็กทีเ่ ดินทางโดยลําพัง
( ) หนังสื อออกค่าใช้จ่ายจากพ่อ / แม่ / ผูป้ กครองพร้อมเอกสารของผูอ้ อกหนังสื อ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสื อยินยอมให้ลูกเดินทาง ทางอําเภอเป็ นคนออกให้ (ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 18 ปี )
- กรณีผู้เดินทางเป็ นเด็กโดยมีบิดา มารดา / ผู้ปกครองเดินทางไปด้ วย
( ) สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรนักเรี ยนหรื อบัตรประชาชน / สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ อัพเดท
ล่าสุ ดย้อนไป 6 เดือน ของบิดา หรื อมารดา หรื อผูป้ กครอง
( ) หนังสื อยินยอมให้ลูกเดินทาง ทางอําเภอเป็ นคนออกให้ (ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 18 ปี )
- กรณีทมี่ ีการออกค่ าใช้ จ่ายให้ โดย
( ) ญาติ .... หนังสื อออกค่าใช้จ่าย/ ทะเบียนที่สามารถระบุได้วา่ เป็ นญาติกนั จริ ง พร้อมเอกสารของผูอ้ อกหนังสื อ เสมือนว่า
เดินทางด้วย
( ) บุคคลอื่น .... หนังสื อออกค่าใช้จ่ายพร้อมระบุความสัมพันธ์ พร้อมเอกสารของผูอ้ อกหนังสื อ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) บริ ษทั .... จดหมายนําและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝากบริ ษทั
- กรณีเป็ นแม่ บ้าน (สามีไม่ ได้ เดินทางด้ วย)
( ) หนังสื อออกค่าใช้จ่ายจากสามี พร้อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสื อรับรองความเป็ นภรรยา (ในกรณี ที่ไม่ได้จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ามี)
กรณียนื่ ด่ วน
1 วันจ่ายเพิ่ม 1,400 บาท // 2-3 วันจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
กรณีหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติ
1. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 300 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ต+รู ปถ่ายสี ขนาด 2
นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทํางาน (ถ้ามี)
2. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
3. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม่ 3,650 บาท
สถานทูตจีน ไม่ รับเล่มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนีค้ อื
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิว
ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติคเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์หนังสื อเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

กรอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME....................................................
สถานภาพ �
โสด �
แต่งงาน
○ หม้าย
○ หย่า
○○ ไม่ได้จดทะเบียน �
จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส.....................................................................................................
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ................................. โทรศัพท์บา้ น..............................................มือถือ.................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .....................................................โทรศัพท์บา้ น..........................................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ....................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...........................................................โทร..................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถ่ี ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ○ ไม่เคย ○ เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมือ่ วันที.่ ............. เดือน............................ปี................... ถึง วันที.่ ............เดือน.............................ปี.....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ○ ไม่เคย ○ เคย โปรดระบุ
เมือ่ วันที.่ ............. เดือน.............................ปี................. ถึง วันที.่ .............เดือน.............................ปี......................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ทา่ นเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มกี ารประชาสัมพันธ์สนิ ค้าพืน้ เมืองให้
นักท่องเทีย่ วทัวไปได้
่
รจู้ กั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝา่ เท้า, ไข่มกุ , ผีเซียะ ซึง่ จําเป็ นต้องบรรจุ
ในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ใน
อนาคต ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวม
ภาษีน้ํามันใหม่ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อน
การเดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่า
ทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านหยก ร้านไข่มกุ ร้านนวดเท้า ร้านผีเซีย๊ ะ ร้านชา หาก
ท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไข
ดังกล่าวแล้ว

