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ปักกิง โปรโมช น
ั
5 ว ัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

เริมต้นเพียง






15,900.-

เทียวกําแพงเมืองจีน...หนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของโลก
ชมความงดงามและยิงใหญ่ ของพระราชวังกู ้กง
นังสามล ้อซอยหูถัง.. ชมบรรยากาศเมืองเก่า
เมนูพเิ ศษ...อาหารกวางตุ ้ง, สุก ีมองโกล,เป็ ดปั กกิง

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 04-08 ก.ค. 61 พิเศษ ลด 2,000 บาท ตอทาน
วันที่ 05-09 ก.ค. 61
วันที่ 06-10 ก.ค. 61
วันที่ 16-20 ส.ค. 61
วันที่ 23-27 ส.ค. 61
วันที่ 24-28 ส.ค. 61
วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
วันที่ 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
วันที่ 05-09 ก.ย. 61
วันที่ 06-10 ก.ย. 61
วันที่ 07-11 ก.ย. 61
วันที่ 12-16 ก.ย. 61
วันที่ 13-17 ก.ย. 61
วันที่ 14-18 ก.ย. 61

15,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
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วันที่ 19-23 ก.ย. 61
วันที่ 20-24 ก.ย. 61
วันที่ 21-25 ก.ย. 61
วันที่ 14-18 ต.ค. 61
วันที่ 18-22 ต.ค. 61
วันที่ 19-23 ต.ค. 61
วันที่ 24-28 ต.ค. 61
วันที่ 25-29 ต.ค. 61
วันที่ 26-30 ต.ค. 61
วันที่ 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61
วันที่ 07-11 พ.ย. 61
วันที่ 08-12 พ.ย. 61
วันที่ 09-13 พ.ย. 61
วันที่ 10-14 พ.ย. 61
วันที่ 14-18 พ.ย. 61
วันที่ 15-19 พ.ย. 61
วันที่ 16-20 พ.ย. 61
วันที่ 21-25 พ.ย. 61
วันที่ 22-26 พ.ย. 61
วันที่ 23-27 พ.ย. 61
วันที่ 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.61
วันที่ 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61

18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
อายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เก็บเพิ่มทานละ 3,000 บาท
ราคารวมคาวีซาแบบเดี่ยว 4 วันทําการ
ราคานี้ยังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 200 หยวนตอทริป
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เสนทางการเดินทาง
กรุงเทพฯ

เชา

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ปกกิ่ง

โรงแรมที่พัก

✈
YITEL HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับ 4 ดาว
YITEL HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับ 4 ดาว
YITEL HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับ 4 ดาว

2 ปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก ง – หอฟาเทียนถาน
ศูนยผลิตภัณฑยางพารา – นั่งสามลอซอยหูถงั ชมเมือง – ศูนยใบชา –
พระราชวังฤดูรอน –– ถนนหวังฝูจิ่ง
ศูนยหยก – กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน – ศูนยยาบัวหิมะ – ผานชมสนาม
4
กีฬารังนกและสระวายน้ํา – ตลาดรัสเซีย
5 ปกกิ่ง – กรุงเทพ ฯ

เที่ยง ค่ํา

3

✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
21.00น.
23.59น.
วันที่ 2
04.45น.

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ปกกิ่ง
คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคานเตอร D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
ออกเดินทางสู กรุงปกกิ่ง โดยเทีย่ วบินที่ TG 674
ปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง – หอฟาเทียนถาน
เดินทางถึงสนามบิน กรุงปกกิ่ง สนามบินนี้ไดเปดสวนขยายแหงใหม เพื่อเปดใหบริการ ตอนรับกีฬาโอลิมปก 2008 คาดวา
สามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 55 ลานคนในป 2015 สนามบินมีขนาดใหญกวาแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบ
โดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึงจิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสู
ทิศตะวันออกเพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติดสกายไลทให แสงแดดไดและใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอน
ภาย ในตัวอาคาร นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองปกกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีชื่อยอวา จิง ตั้งอยูที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเปย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจานกั๋วเปนเมืองหลวงของแควนยัน
สมัยราชวงศเหลียว เปนเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เปนเมืองหลวงของจีนตั้งแตสมัยราชวงศจิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน
เคยใชชื่อจงตู ตาตู เปยผิงและเปยจิง เริ่มตั้งเปนเมืองตั้งแตป 1928 ปจจุบัน แบงเปน 16 เขตและ 2 อําเภอ เปนนครที่ขึ้นตรงตอ
สวนกลาง พื้นที่ทั่วนครเปยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปกกิ่งเปนศูนยการเมืองวัฒนธรรม วิทยาศาสตร การศึกษาและ
เขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปจจุบันปกกิ่งเปนเขตการ
ปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหงของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเทากับมณฑล หลังจากปกกิ่งไดรับการจัดตั้งเปนเมืองหลวงของ
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เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา
วันที่ 3
เชา

กลางวัน

สาธารณรัฐประชาชนจีนในป 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปกกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเชื่อ มี
การเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ ปจจุบันนี้ปกกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณ และยัง
แสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเปนเมืองใหญของโลก
รับประทานอาหารเชา เซ็ตเมนู ติ่มซํา
นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง
ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถ
จุป ระชากรไดถึ ง 1,000,000 คน ป จ จุบั น จัตุ รั ส เที ย นอั น เหมิ น นับ เปน จั ตุรั ส ใจกลางเมือ งที่ ใหญ ที่สุ ด ในโลก ล อมรอบด ว ย
สถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบก
สะบั ดอยู เหนื อเสาธงกลางจัตุ รัส อนุส าวรียวี รชนใจกลางจัตุรั ส มหาศาลาประชาคมด านทิ ศตะวั นตกของจัตุ รัส ตลอดจน
พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและพิพิธภัณฑประวัติศาสตรชาติจีนทางฝงตะวันออก นอกจากนี้ทางดานทิศใตยังมี หอรําลึกทาน
ประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ใหทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหง
ราชวงศหมิง เปนทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 500 ป มีชื่อในภาษาจีนวา ‘กูกง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ‘จื่อจิ้นเฉิง ’ ซึ่งแปลวา
‘พระราชวังตองหาม’ เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหง
สวรรค ดังนั้นวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ‘ที่ตองหาม’ คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงล้ําเขาไปได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปกกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร เปนสถานซึ่งจักรพรรดิแหง
ราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกป พระจักรพรรดิจะ
เสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดม ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่
และลานหยวนชิว เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ YITEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ศูนยผลิตภัณฑยางพารา – นั่งสามลอซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนยใบชา – พระราชวังฤดูรอน –– ถนนหวังฝูจิ่ง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
เขาชมศูนยสินคา ผลิตภัณฑจากยางพารา เปนในลักษณะสินคาที่แปรรูป เชน หมอน ที่นอน และสินคาเพื่อสุขภาพพรอม
วิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑจากนั้นนําทาน นั่งสามลอชมกรุงปกกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งมี
ประวัติกวา 3,000 ป มีประวัติของชาวเมืองดั้งเดิมกลาววา “ไมเขาหูถง เหมือนไมไดไปปกกิ่ง ” หูถง เปนชื่อเรียก ตรอกซอกซอย
สรางขึ้นในสมัยราชวงศหยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการและการพัฒนามาหลายรอยป
แลว “หูถง” สวนใหญหันทิศทางในแนวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความกวางไมเกิน 9 เมตร สิ่งปลูกสรางใน “หูถง” สวน
ใหญเปนบานจีนแบบโบราณที่เรียกวา “ซื่อเหอยวน” เปนบานชั้นเดียวมีลานตรงกลาง และมีหองอยูโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเดินที่
อยูระหวาง “ซื่อเหอยวน” ก็คือ “หูถง” นั่นเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บาย

ค่ํา

วันที่ 4
เชา

กลางวัน
บาย

นําทานสู ศูน ยใบชา ชิมชาอวูหลงของปกกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงเชน ชาแดง ชาผลไม ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯนําทานเขาชม
พระราชวัง ฤดูรอนอวี้เ หอหยวน ตั้งอยูในเขตชานเมือ งดานทิศตะวันตกเฉีย งเหนือของกรุงปกกิ่ง หางจากตัว เมืองปกกิ่ ง
ประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวนเดิมเปนสวนฤดูรอนและสวนดอกไมในสมัยกุบไลขาน ตอมาในป ค.ศ.
1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซอมแซมจนเปนลักษณะที่เห็นในปจจุบัน ภายในพระราชวัง
ประกอบดวย ตําหนักเลอโชวถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตําหนักเริ่นโชวเตี้ยน สถานที่ว าราชการของพระนางฉือซี
ไทเฮา ภูเขาวานโสวซาน ทะเลสาบคุนหมิง เกงพระหอม ตําหนักเรียงเมฆ เตอเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตาม
ริมทะเลสาบคุนหมิงตกแตงดวยภาพวาดตางๆ) และตําหนักตางๆ อีกมากมาย นําทานสู ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเปนศูนยกลางสําหรับ
การชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปกกิ่งรวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ และรานคา รานอาหารศูนยกลางความ
บันเทิงมากมายที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มาจับจายบนถนนคนเดินแหงนี้เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสู ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปกกิ่งรวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดัง
ตางๆ และรานคา รานอาหารศูนยกลางความบันเทิงมากมายที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มาจับจายบนถนนคนเดินแหงนี้เชิญทาน
อิสระชอปปงตามอัธยาศัย
พักที่ YITEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ศูนยหยก – กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน – ศูนยยาบัวหิมะ – ผานชมสนามกีฬารังนกและสระวายน้ํา – ตลาดรัสเซีย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มี
ชื่อเสียง นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน เปนกําแพงที่มีปอมคั่นเปนชวง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สรางในสมัย
พระเจาจิ๋นซีฮองเตเปนครั้งแรก กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ทั้งนี้เพื่อปองกันการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเติรก หลังจากนั้นยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายครั้งดวยกันแตภายหลังก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและ
แมนจูเรียสามารถบุกฝากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของ
โลกยุคกลางดวย เชื่อกันวา หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนไดกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่
เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาฟงบรรยาย ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม น้ํารอนลวก เปนที่พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย ๆ เหตุการณ
ที่เกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกาย สามารถใชยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบรอนได นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนาม
กีฬาโอลิมปครังนก สนามกีฬาโอลิมปครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอย
สนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม ในสนามจุได 91,000 ที่นั่ง ใชจัดพิธเี ปด-ปดการ
แขงขันโอลิมปก2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับ “รังนก”ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไม เพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุ
โปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผานชม
สระวายน้าํ แหงชาติ สระวายน้าํ แหงชาติ สรางขึ้นเหนือจินตนาการคลาย “กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ” ซึ่ง PTW and Ove Arup
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ค่ํา

ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุด และใชเทคโนโลยีจากงานวิจยั
ของนักฟสิกสจาก Dublin’s Trinity College นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ใหทานไดชอปปงของ COPY ยี่หอดังมากมาย ทัง้
กระเปา เสื้อผา รองเทา และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
02.30น.
03.50น.
06.05น.
11.10น.

พักที่ YITEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ปกกิ่ง – กรุงเทพ ฯ
MORNING CALL
นําทานออกเดินทางสูสนามบินปกกิ่ง
อําลากรุงปกกิง่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 675
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลียนแปลงรายการท่องเทียว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการและจะต ้องมีจํานวนผู ้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท ีมจ
ี ํานวนผู ้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ไทย

โปรแกรม ปกกิ่ง โปรโมชัน่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (GO1PEK-TG003)
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
ผูเดินทางอายุต่ํา ผูเดินทางอายุต่ํากวา
พักหองละ 2-3
กําหนดการเดินทาง
กวา 20 ป
20 ป
ทาน
(เสริมเตียง)
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ
วันที่ 04-08 ก.ค. 61
พิเศษ ลด 2,000 บาท ตอ
15,900
18,900
18,900
ทาน
วันที่ 05-09 ก.ค. 61
17,900
20,900
20,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

ราคา
(จอยแลนด)
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

5,900

5,900.-

5,900

5,900.-

วันที่ 06-10 ก.ค. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900.-

วันที่ 16-20 ส.ค. 61

19,900

22,900

22,900

5,900

7,900.-

วันที่ 23-27 ส.ค. 61

19,900

22,900

22,900

5,900

7,,900

วันที่ 24-28 ส.ค. 61

19,900

22,900

22,900

5,900

7,900

วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61

19,900

22,900

22,900

5,900

7,900
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วันที่ 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61

19,900

22,900

22,900

5,900

7,900

วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61

19,900

22,900

22,900

5,900

7,900

วันที่ 05-09 ก.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 06-10 ก.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 07-11 ก.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 12-16 ก.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 13-17 ก.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 14-18 ก.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 19-23 ก.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 20-24 ก.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 21-25 ก.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 14-18 ต.ค. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 18-22 ต.ค. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 19-23 ต.ค. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 24-28 ต.ค. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 25-29 ต.ค. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 26-30 ต.ค. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 07-11 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 08-12 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 09-13 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 10-15 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 14-18 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 15-19 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 16-20 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 21-26 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900
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วันที่ 22-26 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 23-27 พ.ย. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 28 พ.ย. -02 ธ.ค.61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61

18,900

21,900

21,900

5,900

6,900

*** ราคาทัวรขางตนรวมคาวีซา จีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,500 บาท ***
*** ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิน่ ทานละ 200 หยวนตอทริป ***
*** ทิปหัวหนาทัวรไทย ขึ้นอยูก ับความพึงพอใจในบริการ ***
*** อายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เก็บเพิ่มจากราคาทัวร 3,000 บาท ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ขอควรทราบ : รานที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝาเทา (ขอความรวมมือลูกคาทุกทานแชเทา ), ไขมุก, รานผาไหม ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกท าน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความ
ถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
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4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด
2. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
4. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน แบบเดี่ยว 4 วันทําการ 1,500 บาท
7.
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทาง
2. กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด
3. คาทําหนังสือเดินทาง
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7. คาทิปยกกระเปาสัมภาระของพนักงานโรงแรม
8. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 200 หยวนตอทริป ในกรณีที่ผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน เก็บเพิ่มทานละ 50 หยวน
เปนทานละ 250 หยวนตอทริป
หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความ
ลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิ น
ตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
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10.

11.

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 400 หยวน/คน/ราน
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา -ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวี
ซา
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง
หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจ มีการระงับ
การออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วัน
ทําการ (กอนออกเดินทาง)
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8.

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรั บผิดชอบ
9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยาง
นอย 2 อาทิตย
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย
เทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทาง
จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,060 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตองเตรียม
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเทานั้น**
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจ
ปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
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อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,050 บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเปนจริง

GO1PEK-TG003

หน้า 14 จาก 16

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ โสด แตงงาน
หมาย
หยา
ไมไดจดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคูสมรส .................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) .......................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)...................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) .................................................................
ตําแหนงงาน.................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)......................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. (สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่
ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
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..........................................................................................................................
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หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
** ถาเอกสารสงถึงบริษทั แลวไมครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
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