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New experience！
เจาะลึกปักกิง ลิมรสไวน์แดง
5 ว ัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

เริมต้นเพียง






29,900.-

เทียวกําแพงเมืองจีน...หนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของโลก
ล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร ้อน ....พิเศษแถมฟรีแต่งชุดชาววังหลวงถ่ายรูป ท่านละ 1 ใบ
ชมความงดงามและยิงใหญ่ ของพระราชวังกู ้งกง…เข ้าชมห ้องเก็บสมบัตจิ ักรพรรดิ
เมนูพเิ ศษ...อาหารกวางตุ ้ง, สุก ีมองโกล, อาหารแมนจู, เป็ ดปั กกิง
ลิมรสชาติไวน์แดง .... ฟรีบรันดีทา่ นละ 1 ขวด

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 02 – 06 สิงหาคม 2561
วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2561
วันที่ 01 – 05 กันยายน 2561
วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2561
วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2561
วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2561

29,900.30,900.31,900.32,900.29,900.33,900.31,900.29,900.31,900.-

เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เก็บเพิ่มทานละ 3,000 บาท
ราคารวมคาวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ
ราคานี้ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น+ คนขับรถทานละ 150 หยวนตอทริป
*กรณีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทานเก็บทิปเพิ่มเปนทานละ 200 หยวน/ทริป*
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เสนทางการเดินทาง
กรุงเทพฯ
1 กรุงเทพฯ – ปกกิง่ – ผานชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาวายน้าํ

2

3
4
5

พระราชวังฤดูรอน (นั่งเรือชมวิว+แถมรูปทานละ 1 ใบ ฟรีแตงชุดโบราณ) –
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง (พิเศษเขาชมหองเก็บสมบัติจักรพรรดิ+
กําแพง 9 มังกร) – พิพิธภัณฑอาหารจักรพรรติ (งานเลี้ยงแบบฮงแต+รวมโชว
แมนจู)
ศูนยแพทยแผนจีน+บัวหิมะ – สวนผลไมตามฤดูกาล – กําแพงเมืองจีน (ดาน
จีหยงกวน) – ถนนหวังฝูจงิ่
กําแพงเการาชวงศหมิง –พิพิธภัณฑผี่เซียะ – ตลาดหงเฉียว – ศูนยหยก –
ซอยหูถง (นั่งรถสามลอชมวิว) – ตลาดรัสเซีย
ไรองุน (ผานชม) – พิพิธภัณฑไวนแดง+หมูบานยุโรป+แถมฟรีบรัน่ ดี ทานละ
1ขวด (ปริมาณ 100ML.) – ปกกิง่

เชา

เที่ยง ค่ํา

โรงแรมที่พัก
EASELF HOTEL
OR SAME

✈

EASELF HOTEL
OR SAME
EASELF HOTEL
OR SAME
EASELF HOTEL
OR SAME
✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
07.30น.
10.10น.
15.50น.

กรุงเทพฯ – ปกกิ่ง – ผานชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาวายน้ํา
คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคานเตอร D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
ออกเดินทางสู กรุงปกกิ่ง โดยเทีย่ วบินที่ TG 614
เดินทางถึงสนามบิน กรุงปกกิ่ง สนามบินนี้ไดเปดสวนขยายแหงใหม เพื่อเปดใหบริการ ตอนรับกีฬาโอลิมปก 2008 คาดวา
สามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 55 ลานคนในป 2015 สนามบินมีขนาดใหญกวาแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบ
โดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึงจิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสู
ทิศตะวันออกเพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติดสกายไลทใหแสงแดดไดและใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอน
ภาย ในตัวอาคาร
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองปกกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อยอวา
จิง ตั้งอยูที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเปย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจานกั๋วเปนเมืองหลวงของแควนยัน สมัยราชวงศ
เหลียว เปนเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เปนเมืองหลวงของจีนตั้งแตสมัยราชวงศจิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใชชื่อจง
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ค่ํา
วันที่ 2
เชา

ตู ตาตู เปยผิงและเปยจิง เริ่มตั้งเปนเมืองตั้งแตป 1928 ปจจุบัน แบงเปน 16 เขตและ 2 อําเภอ เปนนครที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง
พื้นที่ทั่วนครเปยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปกกิ่งเปนศูนยการเมืองวัฒนธรรม วิทยาศาสตร การศึกษาและเขตชุม
ทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปจจุบันปกกิ่งเปนเขตการปกครอง
พิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง ของจี น ซึ่ง มีฐ านะเที ยบเท ากั บมณฑล หลัง จากป กกิ่ งไดรั บการจัดตั้ งเปน เมื องหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในป 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปกกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเชื่อ มี
การเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ ปจจุบันนี้ปกกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณ และยัง
แสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเปนเมืองใหญของโลก นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปกรังนก สนาม
กีฬาโอลิมปกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก
“โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม ในสนามจุได 91,000 ที่นั่ง ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก2008 มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ “รังนก”ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไม เพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมี
ลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ
สระวายน้ําแหงชาติ สรางขึ้นเหนือจินตนาการคลาย “กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุ
เทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่ สุด และใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสิกสจาก
Dublin’s Trinity Collegeที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวได
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ EARSELF HOTEL OR SAME
พระราชวังฤดูรอน (รวมนั่งเรือ) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง (พิเศษเขาชมหองเก็บสมบัติจักรพรรดิ +
กําแพง 9 มังกร) – โชวแมนจู
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานเขาชม พระราชวังฤดูรอน อวี้เหอหยวน (นั่งเรือชมวิว) ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปกกิ่ง
หางจากตัวเมืองปกกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวนเดิมเปนสวนฤดูรอนและสวนดอกไมในสมัยกุบไล
ขาน ตอมาในป ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซอมแซมจนเปนลักษณะที่เห็นใน
ปจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดวย ตําหนักเลอโชวถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตําหนักเริ่นโชวเตี้ยน สถานที่วา
ราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาวานโสวซาน ทะเลสาบคุนหมิง เกงพระหอม ตําหนักเรียงเมฆ เตอเหอหยวน ฉางหลาน
(ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแตงดวยภาพวาดตางๆ) และตําหนักตางๆ อีกมากมาย พิเศษ!!! แถมรูปทาน
ละ 1 ใบ (ฟรีแตงชุดโบราณ) โปรดทราบ : เนื่องจากฤดูหนาวในแตละปนั้นทะเลสาบ อวี้เหอหยวน จะกลายเปนน้ําแข็งและไม
สามารถลองเรือได ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนั่งเรือชมวิว และยังคงเขาเที่ยว ชมอวี้เหอหยวน ตามรายการปกติ
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กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันที่ 3
เชา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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 ใจกลางเมื อ 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 ศตะวันตกของจัตุ รัส ตลอดจน
พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและพิพิธภัณฑประวัติศาสตรชาติจีนทางฝงตะวันออก นอกจากนี้ทางดานทิศใตยังมี หอรําลึกทาน
ประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน จากนั้นเดินสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหง
ราชวงศหมิง เปนทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 500 ปมีชื่อในภาษาจีนวา ‘กูกง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวัง
ตองหาม’ เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค
ดังนั้นวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ‘ที่ตองหาม’ คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงล้ําเขาไปได
พิเศษ!!!! นําทานเขาชมหองเก็บสมบัติจักรพรรดิ เปนหองที่เก็บของล้ําคาของฮองเต ดานในเต็มไปดวยสิ่งล้ําคา อาทิ
เพ็ชร จิวเวอรรี่ เครื่องเงินเครื่องทอง ยังมีหยก มรกต ไขมุก มงกุฎทอง งาชาง และจุดเดนของหองนี้มีเจดยหยก ที่
หนักกวา 5,000 กิโลกรัม และชมความงามของกําแพง 9 มังกร สรางขึ้นในป คศ. 1756 กําแพงมีความสุง 1.2 เมตร
และยาววกวา 27 เมตร เปนการแสลักสามมิติ ทําดวยกระเบื้องแกวเกาสี คลายมังกรที่วายอยูผืนทะเลอันกวางใหญ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเที่ยวชมพิพิธภัณฑอาหารจักรพรรติ หลังจากนั้น ลิ้มรสอาหารฮองเต ระหวาง
รับประทานอาหาร ใหทานไดชมโชวแมนจู สัมผัสกับวัฒนธรรมความเปนอยูของชนเผาแมนจู
พักที่ EARSELF HOTEL OR SAME
ศูนยแพทยแผนจีน + บัวหิมะ – สวนผลไมตามฤดูกาล – กําแพงเมืองจีน (ดานจวีหยงกวน) – ถนนหวังฝูจิ่ง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม น้ํารอนลวก เปนที่พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย ๆ เหตุการณที่เกิดไฟไหม
แลวมีแผลไฟไหมรางกาย สามารถใชยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบรอนได
นําทานแวะชมสวนผลไม ตามฤดูกาล เชน ชมสวนสตรอเบอรี่ สวนเชอรี่ หรือสวนแอปเปล หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม
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กลางวัน
บาย

ค่ํา

เอื้ออํานวย..มีผลทําใหทางสวนผลไมประกาศปดไมใหนักทองเที่ยวเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินหรือ เปลี่ยนแปลง
รายการใดๆ ทดแทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน เปนกําแพงที่มีปอมคั่นเปนชวง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สรางในสมัยพระ
เจาจิ๋นซีฮองเตเปนครั้งแรก กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ทั้งนี้เพื่อปองกันการรุกรานจากพวก
มองโกล และพวกเติรก หลังจากนั้นยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายครั้งดวยกันแตภายหลังก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและ
แมนจูเรียสามารถบุกฝากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของ
โลกยุคกลางดวย เชื่อกันวา หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานสู ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปกกิ่งรวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดัง
ตางๆ และรานคา รานอาหารศูนยกลางความบันเทิงมากมายที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มาจับจายบนถนนคนเดินแหงนี้เชิญทาน
อิสระชอปปงตามอัธยาศัย
วันที่ 4
เชา

พักที่ EASELF HOTEL OR SAME
กําแพงเการาชวงศหมิง – พิพิธภัณฑผี่เซียะ – ตลาดหงเฉียว – ศูนยหยก – ซอยหูถง (นั่งรถสามลอชมวิว) – ตลาด
รัสเซีย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําทานสู ประตูชัย หรือกําแพงเการาชวงศหมิง เรียกเปนภาษาจีนวาประตู "เตอเซิ่งเหมิน" ประตูนี้เมื่อกอนใชเวลา
ฮองเตเสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใชประตูแหงนี้ สรางในสมัยราชวงศหมิง ซึ่งมีอายุ 500 กวาป พาทานสู พิพิธภัณฑผี่
เซียะ หรือผี่ซิว หรือปเซี๊ยะ ถือเปนสัตวเทพชนิดหนึ่ง และเปนลูกตัวที่เกาของมังกร ผี่เซียะถือเปนสัตวดุรายชนิดหนึ่ง แบงเปนเพศ
ผู เพศเมีย เพศเมียเรียกวา “ผี่” สวนเพศผูเรียกวา “ซิว” โดยผี่เซี๊ยะตัวผูจะหาทรัพย สวนตัวเมียก็เฝาทรัพย ดังนั้น คนจีนจึงนิยม
เก็บสะสมไวเปนคู ที่คนจีนเชื่อวา ผี่เซียะ สามารถนําเงินทองและโชคลาภใหกับผูเปนเจาของและชวยเก็บรักษาทรัพยที่หามาได
นําทานสู ตลาดหงเฉียว ตั้งอยูใจกลางของเมืองปกกิ่ง หรือที่เรียกวา ตลาดมุกหงเฉียว เนื่องจากวา ที่นี่เปนศูนยกระจายสินคาที่
เกี่ยวกับมุกที่ใหญที่สุดในภาคเหนือของประเทศจีน และของขายอื่นๆๆมากมาย ยังมีอาคารสํานักงาน โรงแรม รานอาหาร
ธนาคาร และสํานักงานไปรษณียอีกดวย นําทานแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไร
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กลางวัน

บาย

หยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทาน นั่งสามลอชมกรุงปกกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึง่ มีประวัตกิ วา 3,000 ป หูถง เปนชื่อเรียก
ตรอกซอกซอย สรางขึ้นในสมัยราชวงศหยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน มีวิวฒ
ั นาการและการพัฒนา
มาหลายรอยปแลว สิ่งปลูกสรางในหูถง สวนใหญเปนบานจีนแบบโบราณที่เรียกวา ซื่อเหอยวน เปนลักษณะบานชั้นเดียวมีลาน
ตรงกลาง และมีหองอยูโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเดินที่อยูระหวางซื่อเหอยวนก็คือ หูถง นั่นเอง ทานจะไดนั่งรถสามลอชมเมือง
โบราณ ชมวิถีชวี ิตความเปนอยูของคนในสมัยโบราณ **ใหทา นนั่งสามลอ คันละ 2 ทาน** นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ให
ทานไดชอปปงของ COPY ยี่หอดังมากมาย ทั้งกระเปา เสื้อผา รองเทา และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ค่ํา
วันที่ 5
เชา

กลางวัน
17.05น.
21.15น.

พักที่ EASELF HOTEL OR SAME
ไรองุน – พิพิธภัณฑไวนแดง + หมูบานยุโรป – ปกกิ่ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานสู ไรองุน ภายในไรจะมีผูเชียวชาญ อธิบายประวัติของไร และนําทานชมองุนพันธุตา งๆนานาชนิด หลังจากนั้น นําทานดู
ขบวนการผลิตไวนชนิดตางๆ ที่พพิ ิธภัณฑไวนแดง ใหทา นไดลิ้มรสไวนดานใน หลังจากนั้นนําทานสู หมูบานยุโรป ที่เพิ่งสราง
เสร็จเมื่อป 2007 ใหทา นไดชมบานเรือนที่ตกแตงสไตลตา งๆ เชน ฝรั่งเศส, อเมริกา,อิตาลี,่ โปรตุเกส เปนตน ถือเปนจุดชมวิวและ
สถานที่พักผอนระดับ 4A มีพื้นที่โดยรวมกวา 1,500 ไร (ที่ประกอบไปดวยไรองุน โรงงานบมไวน และโรงกลั่นสุรา)
พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ทานละ 1ขวด (ปริมาณ 100ML)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
อําลากรุงปกกิง่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลียนแปลงรายการท่องเทียว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการและจะต ้องมีจํานวนผู ้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท ีมจ
ี ํานวนผู ้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ไทย
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New experience เจาะลึกปกกิง่ ลิ้มรสไวนแดง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (GO1PEK-TG001)
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
ผูเดินทางอายุต่ํา ผูเดินทางอายุ
พักเดี่ยวเพิ่ม
กําหนดการเดินทาง
พักหองละ 2-3 ทาน
กวา 20 ป
ต่ํากวา 20 ป
ทานละ
ทานละ
(เสริมเตียง)
(ไมเสริมเตียง)
วันที่ 12 – 16 ก.ค. 61
29,900
32,900
32,900
6,500
วันที่ 27 – 31 ก.ค. 61
30,900
33,900
33,900
6,500
วันที่ 02 – 06 ส.ค. 61
31,900
34,900
34,900
6,500
วันที่ 16 – 20 ส.ค. 61
32,900
35,900
35,900
6,500
วันที่ 01 – 05 ก.ย. 61
29,900
32,900
32,900
6,500
วันที่ 20 – 24 ต.ค. 61
33,900
36,900
36,900
6,500
วันที่ 27 – 31 ต.ค. 61
31,900
34,900
34,900
6,500
วันที่ 10 – 14 พ.ย. 61
29,900
32,900
32,900
6,500
วันที่ 01 – 05 ธ.ค. 61
31,900
34,900
34,900
6,500

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ
11,400
12,400
13,400
14,400
11,400
15,400
13,400
11,400
13,400

*** ราคาทัวรขางตนรวมคาวีซา จีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,500 บาท ***
*** ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิน่ ทานละ 150 หยวนตอทริป ***
*กรณีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทานเก็บทิปเพิ่มเปนทานละ 200หยวน/ทริป*
*** 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 ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
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
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4.

3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
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 (พาสปอรตไทย) 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
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9.

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

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 150 หยวนตอทริป ในกรณีที่ผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน เก็บเพิ่มทานละ 50 หยวน
เปนทานละ 200 หยวนตอทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

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 สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
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9.

10.

11.

หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
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 อาจมีการระงับ
การออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
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7.

เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วัน
ทําการ (กอนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซ าในรายละเอียด / 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 3,560 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
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3.
4.

นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

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
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
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**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 กรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน)
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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