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จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอ
ฟ้ า เ ที ย น ถ า น พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปั กกิ่ง-กาแพงเมืองจีน-สวนผลไม้
ช้ อปปิ ้ งถนนหวังฟู่ จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย

วันแรก
21.30 น.
23.50 น.
วันที่สอง
05.30 น.

เช้ า

สุวรรณภูมิ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
เหินฟ้าสูก่ รุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่TG674(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ปั กกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-ร้ านไข่ มุก-พระราชวังกู้กง–กายกรรมปั กกิ่ง
เดินทางถึงสนามบินปั กกิ่ง ประเทศจีน สนามบินนานาชาติแห่งนี เ้ ปิ ดให้ บริ การเพื่อต้ อนรับโอลิมปิ ก 2008 สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ 55 ล้ านคนมีขนาดกว่า 1 ล้ านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรั ฐอเมริ กา ออกแบบโดย FOSTER &
PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินเช็คแลปก๊ อกที่ฮ่องกง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูต่ วั เมืองใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองประวัตศิ าสตร์ เก่าแก่ ระหว่างทางให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพ
ของเมือ งปั กกิ่ง พร้ อ มฟั งประวัติความเป็ นมาอันน่าสนใจ นาท่านเที่ยวชมจัตุรัสเที ยนอั นเหมิน (ความหมายประตูของ
สันติภ าพอย่างสวรรค์ ) เป็ นจัตุรัสที่ใหญ่ ที่สุดในโลก มีความยาวตัง้ แต่ทิศเหนือ จรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศ
ตะวันตก 500 เมตร พื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ ถึง 1,000,000 คน ปั จจุบนั จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน
นับเป็ นจัตรุ ัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก สัญลักษณ์ ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็ นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสาคัญ
ต่างๆซึ่งบริ เวณนัน้ ยังเป็ นที่ ตงของ
ั้
อนุสาวรี ย์วีรชนศาลาประชาคม จัตุรัสเที ยนอันเหมิน ล้ อ มรอ บด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ มี
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ความสาคัญ ได้ แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตงอยู
ั ้ ่ทางทิศเหนือสุดของจัตรุ ัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสา
ธงกลางจัตรุ ัส
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนันเที
้ ่ยวชมพระราชวังต้ องห้ ามกู้กงTHEFORBIDDEN CITYสร้ างขึ ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็ นทัง้
บ้ านและชีวติ ของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทังสิ
้ ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 500
ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิน้ เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้ องห้ าม’ เหตุ
ที่เรี ยกพระราชวังต้ องห้ าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้ างวังว่า จักรพรรดิเปรี ยบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนัน้ วังของ
บุตรแห่งสวรรค์จึงต้ อ งเป็ น ‘ที่ต้องห้ าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงลา้ เข้ าไปได้ โบราณสถานแห่งนีเ้ ป็ นสิ่งก่อสร้ าง
ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ ที่สร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ 720,000 ตารางเมตร นาท่านชมอาคารเครื่ องไม้ ที่ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ ถึง
9,999 ห้ อง ชมตาหนักว่าราชการพระตาหนักชันใน
้ ห้ องบรรทมของจักรพรรดิ และห้ องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ ไผ่ของพระนางซูสี
ไทเฮานาท่านเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์จากไข่ มุกน ้าจืดของเมืองจีน เช่นเครื่ องประดับ ครี มไข่มกุ หรื อผงไข่มกุ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารนาท่านชมโชว์ กายกรรมปั กกิ่ง ศิลปะแห่งการโชว์ที่งดงามและอ่อนช้ อยแต่แข็งแรง ต้ นตา
หรับกายกรรมทุกแขนงของประเทศจีน พร้ อมความตื่นเต้ นเร้ าใจกับการแสดงชุดต่างๆ มากมาย
พักที่ CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเท่ า 4*
พระราชวังฤดูร้อน-ร้ านผีเซียะ-หอฟ้ าเทียนถาน-ร้ านหมอน-ถนนหวังฟู่ จิ่ง-ตลาดตงหัวเหมิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสูพ
่ ระราชวังฤดูร้อน “อีเ้ หอหยวน”ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เห
อหยวนในปัจจุบนั นี ้ มีประวัตศิ าสตร์ มาเกือบพันปี แล้ ว ย้ อนหลังไปราวคริ สต์ศกั ราชที่ 11 สมัยราชวงศ์จิน (ค.ศ. 1115-1234)
พื ้นที่ในเขตไห่เตี ้ยนนอกกรุงปักกิ่ง มีภมู ปิ ระเทศของขุนเขางดงาม ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน อีก
ทังไม่
้ ไกลจากเมืองหลวงมากนัก จึงเหมาะเป็ นสถานที่ที่เจ้ านายผู้ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ และ
ก่อสร้ างพระราชวังฤดูร้อนขึ ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเจิ ้งแห่งราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) พระราชวังฤดูร้อ นได้ ทวีความสาคัญ
ขึ ้น โดยจักรพรรดิตอ่ มาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินที่พระราชวังฤดูร้อนนอกเขต
พระราชฐาน จนทาให้ พระราชวังฤดูร้อนมีบทบาทสาคัญในด้ านเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองกล่าวกันว่า การก่อสร้ างพระราชวัง
ฤดูร้อนนอกพระราชฐานนี ้ดาเนิ นมาตลอดเวลา 800 ปี จวบจนกระทั่งสิ ้นสุดกาลสมัยของราชวงศ์แมนจู ทาให้ พระราชวังฤดู
ร้ อนบริเวณชานกรุงปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได้ แก่ เขาเซียงซัน เขาอีว้ ์เฉวียนซัน และเขาวัน่ โซ่วซัน มีพื ้นที่กว้ างใหญ่รวมทัง้ สิ ้นกว่า
100 ตารางกิโลเมตร ก่อนอุทยานแห่งนี ้เป็ นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ชมความงามของทะเลสาปจาลอง
คุนหมิงที่ ขุดขึ ้นด้ วยแรงงานคนล้ วน ชมเรื อหิน อ่ อ นระเบียงกตัญ ญู ในอดีตอุทยานแห่งนี ถ้ ูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ
ฝรั่งเศสเผาทาลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซูสีไทเฮาได้ ใช้ งบประมาณของกองทหารเรื อของชาติมาสร้ างอุทยานขึ ้นใหม่
จากนันน
้ าท่านแวะชมผีเซียะ ซึ่งเป็ นลูกหลานมังกรรุ่นที่ 9 มีพลังอานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ ายทัง้ หลายให้ หมดไป มักจะวาง
หันหนาออกตัวอาคารหรื อห้ องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากให้ กบั คนทางบ้ าน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร***ลิม้ รสเป็ ดปั กกิ่งต้ นตารับ 2 ตัว/โต๊ ะ
นาท่านเดินทางสู่หอฟ้ าเทียนถาน เดิมเรี ยก 'หอสักการะฟ้าดิน' แรกเริ่ มเป็ นสถานที่ที่จักรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้ เทพเจ้ าฟ้า
และดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปี ที่ 9 แห่งรัชกาลหมิงเจียจิ ้ง (ค.ศ.1530) ได้ มีการสร้ าง 'หอสักการะดิน'ขึ ้นทางทิศเหนือชานกรุง
ปักกิ่ง สถานที่แห่งนี ้จึงเป็ นที่สาหรับเซ่นไหว้ สกั การะเฉพาะเทพเจ้ าแห่งฟ้า แล้ วเปลี่ยนมาใช้ นาม เทียนถันทัง้ นี ้ การประกอบพิธี
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สักการะ และสวดมนต์ภาวนาต่อสวรรค์ของกษัตริย์ราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) และชิง(ค.ศ.1644-1911) กระทาขึ ้นเพื่อขอ
ความสิริมงคลแก่ตน ขอฟ้าขอฝนให้ พืชผลในไร่นาอุดมสมบูรณ์ พสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็ นสุขบนพื ้นที่กว่า 2 ล้ านตารางเมตรของ
เทียนถันใหญ่กว่า ‘กู้กง-พระราชวังต้ องห้ าม’ 4 เท่า นาท่านแวะร้ านหมอนยางพารา ให้ ท่านได้ เลือกชมสินค้ าและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆและนาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าที่ตลาดตงหัวเหมินศูนย์รวมอาหารพื ้นเมืองและอาหารว่างมากมายให้ ท่านได้
เลือกชิมรวมไปถึงซึ่งมีสนิ ค้ ามากมาย หลากหลายให้ ท่านได้ เลือกซือ้ นาท่านสู่ ศูนย์ การค้ าหวังฟู่ จิ่ง (Wangfujing)ซึ่งเป็ นที่ช้
อปปิ ง้ ที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองปักกิ่ง เป็ นถนนเส้ นยาวๆ สาหรับคนเดินห้ ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้ า พลาซ่า และร้ านค้ า
น้ อยใหญ่เรี ยงรายสองข้ างถนน รวมทังร้้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลิน
อย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็ นร้ านค้ าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้ อป ราคาย่อมเยาให้ เลือกซือ้ นอกจากนี ้
บริเวณใกล้ เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ ท่านได้ อิสระถ่ายรูป ช้
อปปิ ง้ ชมวิวตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร
พักที่ CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเท่ า 4*
กาแพงเมืองจีน-ร้ านบัวหิมะ-สวนผลไม้ -ร้ านหยก-ผ่ านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ ายนา้ -ตลาดรัสเซีย
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่กาแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิ๋นซี
ฮ่องเต้ สร้ างด้ วยแรงงาน เลือดเนื ้อ และชีวิตของคนนับล้ านคน มีความยาว 6,350 กม. ก่อสร้ างขึ ้นครัง้ แรกเมื่อประมาณกว่า
2,000 ปี เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1987 สร้ างในปี – ราว 700 ปี ก่อนคริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644
อาณาเขต – ความยาว 14,600 ลี ้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญานาม‘กาแพงหมื่นลี ้’ปั จจุบันส่วนที่ หลงเหลือให้ เห็นเป็ นรู ป
กาแพงตามดินแดนตอนเหนือของจีน ได้ แก่ กรุงปั กกิ่ง (18 ด่าน) นครเทียนจิน(2 ด่าน) มณฑลกันซู่(20 ด่าน) มณฑลเหอเป่ ย
(43 ด่าน) มณฑลเหลียวหนิง( 2 ด่าน) มณฑลหนิงเซี่ย(15 ด่าน) มณฑลซันซี (61 ด่าน) และมณฑลส่านซี (24 ด่าน) ล้ วนเป็ น
กาแพงเมืองที่ ก่อสร้ างในสมัยราชวงศ์หมิงทัง้ สิ ้น โดยสุดด้ านตะวันออก คือ ด่านซันไห่กวน ในมณฑลเหอเป่ ย และสุดด้ าน
ตะวันตก คือ ด่านเจียอี ้ว์กวน ในมณฑลกันซู่นาท่านเลือกซือ้ ยาสมุนไพรและครี มยาที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของรัฐบาลจีน คือเป่ าฟู่ ห
ลิงหรือบัวหิมะ เหมาะกับการเก็บเป็ นยาสามัญประจาบ้ าน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร***พิเศษ สุกีม้ องโกลพร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชมสวนผลไม้ ของเกษตรกรชาวจีนให้ ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ ระลึกกับความสวยงามของสวนผลไม้ ที่ปลูกเรี ยก
รายกันในพื ้นที่กว้ างใหญ่ ซึ่งมีผลไม้ ต่างๆ ตามฤดูกาล เช่น สตรอเบอร์ รี่, เชอร์ รี่, ลูกท้ อ, แอปริ คอต, ลูกไหนแวะชมหยกของ
เมืองจีนพร้ อมทังให้
้ ท่านได้ รับคาแนะนาและวิธีการดูหยก และให้ ท่านเลือกชมและเลือกซื ้อหยกไว้ เป็ นของฝากล ้าค่า
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรื อ “รังนก (Bird Net) เป็ นอีกชื่อหนึ่งที่ร้ ูจักกันดี
ซึ่งเป็ น ที่ จัดพิธีเปิ ด และปิ ด ผ่านชมสระว่ า ยนา้ แห่ งชาติ (Gymnasium) โดยมีรู ปลักษณ์ เหนื อ จินตนาการคล้ าย"ก้ อ นน า้
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่" โดยใช้ วสั ดุเทฟลอนทาเป็ นโครงร่างเน้ นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์และยังใช้ เทคโนโลยีที่สามารถทาให้ กาแพง
อาคารดูเหมือ นฟองนา้ ที่ เคลื่อ นไหวอยู่ ตลอดเวลาซึ่งนอกจากจะทาสระว่ายนา้ แห่งแดนมังกรนี ด้ ูดีเป็ นเอกลักษณ์ แล้ วยัง
สามารถต้ านทานกับแรงสัน่ สะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ ด้วยนาท่านเดินทางสู่ตลาดรั สเซีย Xiushuiสถานที่นิยมสาหรับ
การช้ อปปิ ง้ และยังเป็ น แหล่งช้ อปปิ ง้ ของสินค้ าแบรนด์เนมทัง้ ของจริ ง และของเลียนแบบยี่ห้ อดังต่าง หรื อของที่ ระลึก และ
สินค้ าหลากหลายให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ หรื อจะซื ้อเป็ นของฝาก
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ค่า

รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร
พักที่ CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเท่ า 4*
วันที่ห้า
ปั กกิ่ง–สุวรรณภูมิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
06.45 น.
เดินทางโดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG675(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
10.55 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ
อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
22-26 ส.ค.
29 ส.ค.-2 ก.ย.
6-10 ก.ย.
19-23 ก.ย.
24-28 ต.ค.
31 ต.ค.-4 พ.ย.
7-11 พ.ย.
21-25 พ.ย.
6-10 ธ.ค.

ราคาผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999

รา ค า เด็ ก เสริ ม เตี ย ง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999

ราคาเด็ ก ไม่ เสริ ม เตี ย ง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999

พั ก เ ดี่ ย ว
จ่ ายเพิ่ม
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
5,000

ลูกค้ าที่เคยเดินทางไปประเทศดังต่ อไปนี จ้ ะต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่ านัน้ !!
(นับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นมา)
อิสราเอล / อัฟกานิสกาถน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน
อิหร่ าน / อิรัก / ตุรกี / อียปิ ต์ / ซาอุดีอาระเบีย / ซีเรีย / เลบานอน / จอร์ แดน / อินเดีย / ศรีลังกา
ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คาซัคสถาน /โซมาเรีย/เยเมน/โอมาน / รัฐปาเลสไตน์
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ/ ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้
ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็ นเตียงเสริ ม) / ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 30 กิโลกรัม / ค่า
บัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้ / ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวซึ่งต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านัน้ (กรณี ที่
ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยวปกติ 4 วันทาการ จะต้ องชาระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท)
อัตราดังกล่าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยเท่านัน้ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรม
ธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 150 หยวน/ท่าน*** / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้
ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ /ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่นา้ หนักเกิน / ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มิได้
ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้ งล่วงหน้ าตังแต่
้ ทาการ
จองกรณี ต้องการใบกากับภาษี /ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่ าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวจ่ ายเพิ่มท่ านละ
1,500 บาท กรณีทางรัฐบาลจีนยกเลิกการใช้ วีซ่ากรุ๊ป
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาทพร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 21 วัน
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป
1. สแกนสีหน้ าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้ าที่มีรูปและรายละเอียด ตามตัวอย่าง)
2. หนังสือเดินทางต้ องที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
มีหน้ าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
***เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซือ้ ตั๋วรถไฟ, ซือ้ ตั๋วรถโดยสาร และ
จองห้ องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้ า
**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่ องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนาเสนอประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง*** เนื่องจาก
เป็ นราคาพิเศษ เมื่ อ ท่ า นเดินทางไปกั บ คณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่ า นตามคณะท่ อ งเที่ ย วตามรายการ ซึ่ งอาจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่าน
ชาระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ านเนื่ องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซึ่ งได้ รับการสนั บสนุ นจากการท่ องเที่ยวปั กกิ่ง และ
ร้ านค้ าต่ างๆ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริง
/ เก็บค่าใช้ จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้ วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทังหมด
้
100 %

โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการยื่นวีซ่าจีนบ่ อยครั ง้ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
กรณีย่ นื วีซ่าเดี่ยว เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่า ***ใช้ เวลายื่น 4 วันทาการ***
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
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3. รูปถ่ายสีพื ้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ ้ว 2 ใบ **ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน** อัดภาพด้ วยกระดาษสาหรับอัดภาพเท่านัน้ ห้ ามยิม้ ห้ ามใส่ เสือ้ สีขาว
ภาพถ่ ายหน้ าตรง และต้ องเห็นหู ห้ ามใส่ เครื่องประดับ
(ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรี ยมหนังสือรับรองจากต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง)
เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ
- กรณีมีอาชีพอิสระ / วัยเกษียณอายุ / แม่ บ้าน
( ) สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ปรับปรุงยอด ณ วันปัจจุบนั และ มียอดเคลื่อนไหวย้ อนหลัง 6 เดือน มียอดเงินในบัญชีล่าสุดขันต
้ ่า 50,000
บาท
- กรณีผ้ ูเดินทางเป็ นเด็กที่เดินทางโดยลาพัง
( ) หนังสือออกค่าใช้ จ่ายจากพ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง พร้ อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้ วย
( ) หนังสือยินยอมให้ ลกู เดินทาง ทางอาเภอเป็ นคนออกให้ (ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี )
- กรณีผ้ ูเดินทางเป็ นเด็กโดยมีบดิ า มารดา / ผู้ปกครองเดินทางไปด้ วย
( ) สาเนาสูตบิ ตั ร / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรนักเรี ยนหรื อบัตรประชาชน / สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ อัพเดท
ล่าสุดย้ อนไป 6 เดือนของบิดา หรื อมารดา หรื อผู้ปกครอง
( ) หนังสือยินยอมให้ ลกู เดินทาง ทางอาเภอเป็ นคนออกให้ (ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี )
- กรณีท่ ีมีการออกค่ าใช้ จ่ายให้ โดย
( ) ญาติ .... หนังสือออกค่าใช้ จ่าย/ ทะเบียนที่สามารถระบุได้ วา่ เป็ นญาติกนั จริง พร้ อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้ วย
( ) บุคคลอื่น .... หนังสือออกค่าใช้ จ่ายพร้ อมระบุความสัมพันธ์ พร้ อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้ วย
( ) บริษัท .... จดหมายนาและจุดประสงค์การออกค่าใช้ จ่าย / หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝากบริษัท
- กรณีเป็ นแม่ บ้าน (สามีไม่ ได้ เดินทางด้ วย)
( ) หนังสือออกค่าใช้ จ่ายจากสามี พร้ อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้ วย
( ) หนังสือรับรองความเป็ นภรรยา (ในกรณีที่ไม่ได้ จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ ามี)
กรณีย่ นื ด่ วน2 วันจ่ ายเพิ่ม 1,000 บาท(ต่ างชาติฝรั่งเศสไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
กรณีหนังสือเดินทางคนต่ างชาติ
1.
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิม่ 300 บาท (ยกเว้ น ไต้ หวัน / อเมริ กัน) เอกสารพาสปอร์ ต+รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จานวน 2
ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทางาน (ถ้ ามี)
2.
หนังสือเดินทางคนไต้ หวัน (ต้ องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทางาน)
3.
หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
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สถานทูตจีน ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง ไว้ ผมยาว แต่งหน้ า ทาปาก นารูปเก่าที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ นารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้ านหลัง ยืน
เอียงข้ าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า นารูปที่เป็ นกระดาษสติคเกอร์ หรื อ รูปที่ใช้ กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ - หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนด
อายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
กรอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME....................................................
สถานภาพ โสด แต่งงาน
○ หม้ าย
○ หย่า
○ ○ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส.....................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย์
.................................. โทรศัพท์บ้าน..............................................มือถือ.................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.....................................................โทรศัพท์บ้าน..........................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตาแหน่งงาน.................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ....................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ รหัส ไปรษณี ย์
...........................................................โทร..................................................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถกู ต้ องที่สามารถติดต่อท่านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่ ○ ไม่เคย ○ เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่.............. เดือน............................ปี ................... ถึง วันที่.............เดือน.............................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่ ○ ไม่เคย ○ เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่.............. เดือน.............................ปี ................. ถึง วันที่..............เดือน.............................ปี ......................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1 . ( MISS.
/
MRS.
/
MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION..................................................................................................................... ..........................................
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2 . ( MISS.
/
MRS.
/
MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
เงื่อนไข และข้ อควรทราบในการจองทัวร์
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าพื ้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ ร้ ูจกั ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้ า, ไข่มกุ , ผีเซียะ ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุ
ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมี การปรับราคาภาษี นา้ มันขึ ้นในอนาคต ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้ รวมภาษีน ้ามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี
ที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5.
การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อ ชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่องเที่ยวประเทศจีนนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้ านหยก
ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านหยก ร้ านไข่มกุ ร้ านนวดเท้ า ร้ านผีเซี๊ยะ ร้ านชา หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
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