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ปักกิง ภ ัตตาคารเติงลวีจวิน
หอคอยโอลิมปิ กทาวเวอร์
5 ว ัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

เริมต้นเพียง







20,900.-

ชมหนึงในสิงมหัศจรรย์ของโลก...กําแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)
เทียวครบไฮไลท์ พระราชวังกู ้กง และพระราชวังฤดูร ้อน
ชมวิวตัวเมืองปั กกิง ยามคําคืน บนตึกโอลิมปิ คทาวเวอร์
รับประทานอาหารมือคําสุดพิเศษ ดืมดําบรรยากาศวันวาน ณ ภัตราคาร เติง ลี จวิน
เมนูข ึนชือ เป็ ดปั กกิง สุก ีมองโกล

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 11 – 15 ต.ค. 61
วันที่ 19 – 23 ต.ค. 61
วันที่ 20 – 24 ต.ค. 61
วันที่ 26 – 30 ต.ค. 61
วันที่ 01 – 05 พ.ย. 61
วันที่ 08 – 12 พ.ย. 61

22,900.22,900.22,900.22,900.20,900.21,900.GO1PEK-CA001
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วันที่ 15 – 19 พ.ย. 61
วันที่ 22 – 26 พ.ย. 61
วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61
วันที่ 01 – 05 ธ.ค. 61
วันที่ 07 – 11 ธ.ค. 61
วันที่ 21 – 25 ธ.ค. 61
วันที่ 27 – 31 ธ.ค. 61
วันที่ 28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
วันที่ 30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62

21,900.21,900.24,900.23,900.23,900.22,900.24,900.28,900.29,900.28,900.-

ผูเดินทางอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เก็บเพิ่มทานละ 3,000 บาท
ราคารวมคาวีซาแบบเดี่ยวทานละ 1,500 บาท
ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 150 หยวน/ทาน/ทริป

เสนทางการเดินทาง
กรุงเทพฯ
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (CA980/01.05 – 06.20 )
ปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก ง – ศูนยนวดฝาเทา – กายกรรม
ปกกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง
ศูนยไขมุก – พระราชวังฤดูรอน – ศูนยผีเซียะ – วัดเจาแมกวนอิมกูถา – พิเศษ
3
อาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน
ศูนยผลิตภัณฑบัวหิมะ-กําแพงเมืองจีนดานจวียงหวน-ศูนยหยก-ผานชม
4
สนามกีฬารังนก –ขึ้นตึกโอลิมปกทาวเวอร ชมวิวยามค่าํ คืน
ผลิตภัณฑยางพารา – ตลาดรัสเซีย – ปกกิ่ง – กรุงเทพฯ
5
(CA979/19.35 – 23.40)

เชา

เที่ยง ค่ํา

โรงแรมที่พัก

✈
HOLIDAY INN EXPRESS
HOTEL OR SAME 4*
HOLIDAY INN EXPRESS
HOTEL OR SAME 4*
HOLIDAY INN EXPRESS
HOTEL OR SAME 4*

2

✈
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
22.00 น.
วันที่ 2
01.05 น.
06.20 น.

เชา

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร U สายการบินแอรไชนา(CA) โดย
มีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดิ นทางใหกับทุกทาน
ปกกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-รานนวดฝาเทา-กายกรรมปกกิ่ง-ถนนหวังฝูจิ่ง
ออกเดินทางสูมหานครปกกิง่ โดยสายการบินแอรไชนา เที่ยวบินที่ CA980
เดินทางถึงสนามบิน กรุงปกกิ่ง สนามบินนี้ไดเปดสวนขยายแหงใหม เพื่อเปดใหบริการตอนรับกีฬาโอลิมปก 2008 คาด
วาสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 55 ลานคนในป 2015 สนามบินมีขนาดใหญกวาแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา
ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึงจิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบใหแบงเปน 2 ขาง
ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออกเพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติดสกายไลทใหแสงแดดได และใชนวัตกรรม
ใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร นําทานผ านพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้น เดินทางเขาสูตัวเมือง
ปกกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อยอวา จิง ตั้งอยูที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเปย มหานคร
ปกกิ่งเปนศูนยการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เปนเมือง
ทองเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปจจุบันปกกิ่งเปนเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหงของจีน
ซึ่งมีฐานะเทียบเทากับมณฑลหลังจากปกกิ่งไดรับการจัดตั้งเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 1949
โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปกกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหนา
มือเปนหลังมือ ปจจุบันนี้ปกกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพ
เมืองที่ทันสมัย กลายเปนเมืองใหญของโลก
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรุง
ปกกิ่ง ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000
ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึง 1,000,000 คน ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญที่สุด
ในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธง
แดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัดอยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดานทิศ
ตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและพิพิธภัณฑประวัติศาสตรชาติจีนทางฝงตะวันออก
นอกจากนี้ทางดานทิศใต ยังมี หอรําลึกทานประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ใหทานเดินสู
พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปนทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิง
และชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีชื่อในภาษาจีนวา ‘กูกง’ หมายถึง
พระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวังตองหาม’ เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม
เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดังนั้นวังของบุตรแหงสวรรคจึงตอง
เปน ‘ที่ตองหาม’ คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงล้ําเขาไปได
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กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันที่ 3
เชา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู รานนวดฝาเทา ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การส งเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มี
มานานนับพันป รับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ พรอมผอนคลายนวดฝาเทา หมายเหตุ : ขอความรวมมือ
....กรุณาแชเทาทุกทาน (ไมมีคาใชจายในการแช) นําทานชม กายกรรมปกกิ่ง การแสดงโชวกายกรรมที่ตื่นเตน ระทึกใจ
พรอมแสง สี เสียง กายกรรมปกกิ่งเปนการแสดงผสมผสาน ทั้งหวาดเสียวและตื่นเตน หลากหลายชุดการแสดง และการ
แสดงจะแตกตางกันไป โชวความสามารถหลายๆ ดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนที่สูง แต
ไฮไลนคือการขับมอเตอรไซคมากกวา 4 คัน ในลูกโลกดวยความเร็วในพื้นที่จํากัดทานไมควรพลาดชมกายกรรมปกกิ่งที่มี
ชื่อเสียงกองโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร..เมนูพิเศษ...เปดปกกิ่ง
นํ า ท า นสู ถนนหวั ง ฝู จิ่ ง ซึ่ ง เป น ศู น ย ก ลางสํ า หรั บ การช อ ปป ง ที่ คึ ก คั ก มากที่ สุ ด ของเมื อ งหลวงป ก กิ่ ง รวมทั้ ง
หางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ และรานคา รานอาหารศูนยกลางความบันเทิงมากมายที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มาจับจายบน
ถนนคนเดินแหงนี้เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4*
รานไขมุก-พระราชวังฤดูรอน-รานผีเซียะ-วัดเจาแมกวนอิมกูถา-อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก ไขมุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เชน เครื่องประดับจากไขมุก ครีมไขมุก ผงไขมุก เปนตน
นําทานชมพระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปกกิ่งเปนพระ
ราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแหงหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290 เฮกตาร ประกอบดวยเนื้อที่ที่เปนนํ้า 3 สวน เนื้อที่
ที่เปนดิน 1 สวน ประกอบดวยสองสวนคือ เขา “วานโซวซาน” และทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขาวานโซวซานไดสราง
วิหาร ตําหนัก พลับพลา และเกงจีนอันงดงามไวหลายรูปหลายแบบตั้งอยูลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียง
ทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มี
สะพาน 17 โคงอันสวยงามเชื่อมติดกับฝงทั่วทั้งอุทยานจัดไวไดสัดสวนงดงามตระการตา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ
ของศิลปะในการสรางอุทยานของจีน
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กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…เมนูพิเศษ...สุกี้มองโกล
นําทานชม รานผีเซียะ เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน นําทานชม วัดเจาแมกวนอิมกูถา ภายในวัด จะ
มีเจาแมกวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจงตั้งอยูภายในสวนกูถากงหยวน มีอายุราวๆ 470 กวาปเปนเจาแม
กวนอิมที่ชุบดวยทองทั้งองค

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ...พิเศษมื้อค่ํา ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน เมมโมเรียล ดื่มด่ําบรรยากาศ
และฟงดนตรีสดจากศิลปนเงาเสียง รานอาหารดนตรี เติ้งลีจ่ วิน กอตัง้ โดย นองชายคนที่ 3 ของ เติง้ ลี่ จวิน และยัง
เปนภัตตาคารแหงแรกนอกแผนดินไตหวันที่เอาชื่อของเติ้งลี่จวินมาตัง้ ชื่อ ภัตตาคารตัง้ อยู เขตซื่อจิงวาน ถนนไตหวัน
เปนอาคารผสมผสานศิลปะตะวันออกและตะวันตก ภายในตกแตงออกเปนโซนตางๆ เชน โซน VIP โซน กาแฟและไวน
ทั้งนี้ ยังมีจุดเดนในเรื่องอาหาร ซึ่งเปนจุดเดนของภัตตาคารนี้ "รสชาติแหงความทรงจํา" เปนคํานิยามภัตตาคารนี้ หาก
ทาน อายุมากกวา 80 ป จะเหมือนอยูในเทพนิยาย หากทาน อายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป ทานจะมีความสุขหลังจากทาน
อาหาร กับการรื้อฟนความทรงจําของทานในอดีตอยางแนนอน ตลอดทุกค่ําคืน พบกับศิลปนหลากหลายที่มชี ื่อเสียง
ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาขับกลอมบรรเลงเพลงดังในอดีต เชน เพลงพระจันทรแทนใจฉัน เถียนหมีมี่ และอื่นๆ และหากโชค
ดีทานจะไดฟง ศิลปนที่โดงดังจากการประกวด The Voice of China สัญชาติไทยแทอีกดวย ใหทา นไดอิ่มหนําสําราญกับ
เสียงดนตรีและอาหารที่แสนจะอรอยไปกับค่ําคืนที่แสนพิเศษ

วันที่ 4
เชา

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4*
ร า นบั ว หิ ม ะ-กํ า แพงเมื อ งจี น ด า นจวี ย งหวน-ร า นหยก-ผ า นชมสนามกี ฬ ารั ง นก- ชมวิ ว ยามค่ํ า คื น บนตึ ก
โอลิมปกทาวเวอร
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
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นําทานชมยาบัวหิมะที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวกเปนที่พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลายๆ เหตุการณที่เกิด
ไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกายสามารถใชยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบรอนได นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน
ดานจวีหยงกวน เปนกําแพงที่มีปอมคั่นเปนชวง ๆของจีนสมัยโบราณสรางในสมัยพระเจาจิ๋นซีฮองเตเปนครั้งแรก
กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัย ราชวงศหมิง ทั้งนี้เพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวก
เติรกหลังจากนั้นยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายครั้งดวยกันแต ภายหลังก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและแมนจู เรีย
สามารถบุกฝากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของ
โลกยุคกลางดวย เชื่อกันวา หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได

กลางวัน
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นแวะชม รานหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สัตวมงคลที่มีชื่อเสียง นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปกรังนก สนามกีฬาโอลิมปกรังนกออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายาม
ใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม ในสนามจุได 91,000 ที่นั่ง ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอก
คลายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไมเพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุ โปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะ
รูปทรงชามสีแดงดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ
สระวายน้ําแหงชาติ สรางขึ้นเหนือจินตนาการคลาย “กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบ
โดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของ
นักฟสิกสจาก Dublin’s Trinity College ที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สามารถ
ตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได จากนั้นนําทานชม หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปกกิ่งยามค่ําคืน
โดย หอคอยโอลิมปก เปนอีกหนึ่งแลนดมารคของปกกิ่ง สรางขึ้นเพื่อตอนรับ มหกรรมโอลิมปก ป 2008 แตไดทําการเปด
ใหเขาชมในป 2014 เปนหนึ่งในผลงานการออกแบบที่ไดรับรางวัลการออกแบบประจําชาติ ดวยความสูง 258 เมตร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
เชา

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4*
ศูนยผลิตภัณฑยางพารา – ตลาดรัสเซีย – ปกกิ่ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
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กลางวัน
บาย
19.35 น.
23.40 น.

นําทานแวะชม ศูนยผลิตภัณฑยางพารา เปนสินคาของใชตางๆในบานที่ทํามาจากผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ใหทานไดชอปปง สินคาตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนกระเปา เสื้อผา รองเทา และอื่นๆ
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
อําลามหานครปกกิง่ เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรไชนา เที่ยวบินที่ CA979
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

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

โปรแกรม : ปกกิ่ง ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน หอคอยโอลิมปคทาวเวอร 5 วัน 3 คืนโดย แอรไชนา GO1PEK-CA001)
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
พักหองละ 2 – 3
ทานละ

ผูเดินทางอายุต่ํา
กวา 20 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

ผูเดินทางอายุต่ํา
กวา 20 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

ราคา
(จอยแลนด)
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ 11 – 15 ต.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 19 – 23 ต.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 20 – 24 ต.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 26 – 30 ต.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 01 – 05 พ.ย. 61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

7,200.-

วันที่ 08 – 12 พ.ย. 61

21,900.-

24,900.-

24,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 15 – 19 พ.ย. 61

21,900.-

24,900.-

24,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 22 – 26 พ.ย. 61

21,900.-

24,900.-

24,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

4,500.-

10,200.-

วันที่ 01 – 05 ธ.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

4,500.-

9,200.-

วันที่ 07 – 11 ธ.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

4,500.-

9,200.-

กําหนดการเดินทาง
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วันที่ 21 – 25 ธ.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 27 – 31 ธ.ค. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

4,500.-

10,200.-

วันที่ 28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62

28,900.-

31,900.-

31,900.-

5,000.-

ไมรับ

วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62

29,900.-

32,900.-

32,900.-

5,000.-

ไมรับ

วันที่ 30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62

28,900.-

31,900.-

31,900.-

5,000.-

ไมรับ

*** ราคาเด็กทารก (อายุไมเกิน 2 ขวบ) ราคา 6,900 ***
***ราคาทัวรขางตนรวมคาวีซาจีนแบบเดี่ยว ทานละ 1,500 บาท***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทอ งถิน่
ทานละ 150 หยวน /ทริป /หัวหนาทัวร แลวแตดลุ ยพินิจของลูกคา***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ขอควรทราบ : รานที่ระบุในโปรแกรม คือ ยางพารา ,ผีเซียะ , บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝาเทา (ขอความรวมมือลูกคาทุกทานแชเทา ), ไขมุก,
รานผาไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทุกรานจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชม 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
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
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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. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบเดี่ยว (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%
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทาง
2. กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด
3. คาทําหนังสือเดินทาง passport
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม , คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
GO1PEK-CA001
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6.
7.

คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
คาทิปไกดทองถิ่น และ คนขับรถ ทานละ 150 หยวน/ทาน/ทริป...หัวหนาทัวรืแลวแตดุลยพินิจของลูกคา

กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

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 สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่อง บิน
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

GO1PEK-CA001

หน้า 11 จาก 16

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 2 ขาง
- 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)
7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วัน
ทําการ (กอนออกเดินทาง)
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8.

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ
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 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท (ยกเวน บราซิล แคนาดา อารเจนตินา)
- 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
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เก็บคาภาษีนา้ํ มันเพิ่มตามความเปนจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง กรอกขอมูลใหครบโดยเฉพาะเบอรติดตอ เเละกรณีทํา
ลูกคาธุรกิจสวนตัวกรุณาระบุใหชัดเจนดวยวาทําอะไร**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คูสมรส
.................................................................................................................................... .................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) .....................................................................................................
รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพท............................. มือถือ............................................
ที่อยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).................................................................................
รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน............................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)……………………………………………………..
ตําแหนงงาน .......................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพหญ)........................................................................
รหัสไปรษณีย ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับ
ทาน)
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 อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง
ทั้งนีเ้ พื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
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