ปกกิ่ง

3 มรดกโลก พระราชวังกูกง , กําแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูรอน “อีเ้ หอหยวน”
จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน หอฟาเทียนถาน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟูจิ่ง
ชมโชวอลังการ กายกรรมปกกิ่งออนชอยสวยงาม

**สนุกและทาทายความหนาว ณ สกี เซ็นเตอร**พักหรู 5 ดาว**
อาหารพิเศษ : บุฟเฟตโกลเดนทจากัวร / สุกี้มองโกล / เปดปกกิ่ง / อาหารกวางตุง
กําหนดการเดินทาง
วันแรก
20.00 น.
23.59 น.

วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2558

( 5 วัน 4 คืน )

สนามบินสุวรรณภูมิ
 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ ดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 2 เคาเตอร
D สายการบินไทย ( TG ) โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
เหินฟาสูปกกิ่ง โดยสายการบิน ไทย เทีย่ วบินที่ TG 674 บริการอาหารบนเครื่อง

วันที่สอง

กรุงปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง – ผานชมตึก CCTV – หอฟาเทียนถาน – กายกรรมปกกิ่ง

05.40 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงปกกิ่ง นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองถึงทาอากาศยานนครปกกิ่ง เมืองประวัติศาสตร
เกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัตลิ มลาง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาล
และกรุงปกกิ่งเปนเมืองหลวงของประเทศนับแตนั้นมา และทานจะไดสมั ผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” ซึ่งสามารถ
รองรับผูโดยสารได 43 ลานคน และจะเพิม่ เปน 55 ลานคนในป 2015 สนามบินโฉมใหมทมี่ ีขนาดกวา 1 ลานตาราง
เมตร ซึ่งใหญกวาเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้ เปนฝมือของผูออกแบบสนามบินเช็กแลพกอกของฮองกงดวย นั่น
คือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เขาถึงจิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบทางเดินแตละสวนใหสั้น
ที่สุด ฟอสเตอร ไดแบงอาคารที่กวางขวางใหญโตของสนามบินนานาชาติปกกิ่งออกเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใต
ไปสูทิศตะวันออก เพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตย แตติดสกายไลทใหแสงแดดละมุนละไมไดฉายสองเขามา
พรอมทั้งใชนวัตกรรมใหมทชี่ ว ยลดปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร
หลังผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองแลว
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองปจจุบันเมืองปกกิ่งไดเปลีย่ นแปลงพัฒนา
ไดอยางรวดเร็วเพื่อตอนรับโอลิมปค 2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปคทานจะ
ไดเห็นตึกสูงรูปรางแปลกตา อาทิเชน ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก
สายตานักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ บงบอกถึงความทันสมัยของเมือง
หลวงปกกิ่งยุคใหมไดอยางนาชื่นชม จากนั้นนําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ตั้งอยูใจกลางเมืองปกกิ่งที่ใหญที่สุดในโลก สามารถจุคนไดถงึ 2 ลานคน เปน
สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม เปนสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสพิเศษตางๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรียวีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลา
ประชาคม จากจุดนี้ทานจะไดมองเห็นจุดสําคัญของจัตุรัสแหงนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองขางมีเขียน
ภาษาจีนแปลเปนไทยคําวา “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ดานหนึ่ง อีกดานหนึ่ง ”ความสามัคคี
ประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเปนรูปทานประทานเหมาเจอตุงติดอยูตรงกลางขนาดใหญ สถานที่แหงนี้
เปรียบเสมือนสัญลักษณประเทศจีนก็วาได จากนั้นนําทานผานประตูเขาสู พระราชวังตองหาม “กูกง” สรางในสมัย
จักรพรรดิหยงเลอในสมัยราชวงศหมิง เมื่อป ค.ศ. 1406 เปนสถานที่วาราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24
พระองค ในสมัยราชวงศหมิง และชิง มีการบูรณะซอมแซมไปหลายครั้ง ครั้งลาสุดป 2008 แตยังคงสถาปตยกรรมเดิม
มีความสมบูรณแบบที่สุด ใหญที่สุด รักษาไดดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นําทานเดินชม
โบราณสถานและสิ่งกอสรางที่คงคุณคาทางประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวัง
แบงเปน 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่งเปนเขตหวงหามใหผูชายเขา ยกเวนขันทีเทานั้น 2. เขตวังหนา มี 3 ตําหนัก 1. ตํา
หนักไทเหอ เปนตําหนักหนาทีส่ ําคัญที่สุด เปนสถานที่ฮองเตออกวาราชกาลแผนดิน 2. ตําหนักจงเหอ เปนสถานที่พัก
รอกอนออกวาราชกาลแผนดิน 3. ตําหนักเปาเหอ เปนตําหนักสอบจอหงวน
และเลี้ยงรับรองแขกบานแขกเมือง ผานเขาไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรือ
เขตหวงหาม ประกอบดวย จุดสําคัญคือ พระตําหนักพระนางซูสีไทเฮา สถาน
ที่วาราชการหลังมาน อุทยานหลวงอวี้เหอหยวน ภายในพระราชวังนี้อาคาร
ทั้งหมดสรางดวยเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆ ถึง 9,999 หอง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

กลางวัน

ค่ํา

เดินทางสู หอบวงสรวงเทวดาฟาเทียนถาน ตั้งอยูใจกลางเมืองปกกิ่งเยื้องตะวันออกเฉียงใต สรางเมื่อป ค.ศ.1420 เปน
สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหวฟา เพื่อขอใหลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณในสมัยราชวงศหมิงและชิง
กําแพงดานเหนือลักษณะกลม ดานใตลักษณะสี่เหลี่ยม หมายถึง ฟากลม พื้นดินสี่เหลี่ยม ตามความเขาใจของคน
โบราณ ภายในประกอบดวย หวานชิว-แทนประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุงหยี-่ สถานที่ตั้งปายเทพเจา หิน 3 เสียง
และกําแพงสงเสียงสะทอนเสียง (โทรศัพท), ฉีเหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหวฟา สิ่งปลูกสรางทั้ง
3 ตั้งอยูบนเสนแกนเดียวกัน จากนั้นแวะ ศูนยวิจยั ทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณ
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การนวดกดจุดฝาเทา การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป พรอมรับฟงการ
วินิจฉัยโรคโดยผูเชี่ยวชาญ
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ***จากนั้นนําทานชมกายกรรมปกกิ่ง สุดหรรษา ที่มีชอื่ เสียงบันลือโลกและ
งดงามเปนอันดับ 1 ในกรุงปกกิ่ง จบการแสดงนําทานเดินทางกลับที่พัก
พักที FENG DA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา 5 ดาว

วันที่สาม พระราชวังอี้เหอหยวน – ผานชมสนามกีฬารังนก +Water Cube – ชอปปง The Place – บุฟเฟตโกลเดน จากัวร
เชา

กลางวัน

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม จากนั้นเดินทางสูชานเมืองปกกิ่ง นําทานเที่ยวชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอห
ยวน อุทยานที่ใหญและงดงามที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้นประมาณ 800 กวาปกอน ในสมัยโบราณกษัตริยราชวงศ
ชิงใชแปลราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แหงนี้ นําทานชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา
และจักรพรรดิกวางสู นําทานชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลวนจําลองมาจากทะเลสาบซีหูทหี่ างโจว
เดินชม ระเบียงกตัญู บนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่องมีคณ
ุ คาทางประวัติศาสตร
วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777 เมตร เดินถัดมาไมไกลทานจะไดเห็น เรือหินออน มีชื่อเรียกอีกอยางวา “เรือของ
คนโง” พระนางซูสีไทเฮา เปนผูเนรมิตสิ่งกอสรางเหลานี้ทั้งหมด และทั้งหมดนี้สรางขึ้นโดยใชเงินหลวงทั้งสิ้น
สถานที่แหงบอกเลาถึงความเปนมาของซูสีไทเฮาไดอยางลึกซึง้ แลวแวะเลือกซื้อไขมกุ ครีมไขมุกบํารุงผิว ที่ทําจาก
ไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนําทานชม (ด้ านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติ 2008 (Olympic
National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เปนอีกชื่อหนึ่งที่รูจักกันดี ตั้งอยูใจกลาง โอลิมปค คอมเพล็กซ ในกรุง
ปกกิ่ง ซึ่งจะเปนที่จัดพิธีเปดและปด บริษัทสถาปนิกที่ชนะการออกแบบ คือ Herzog & de Meuron รวมกับ Arup
Sport และ China Architecture Design & Research Group จุผชู มในชวง
แขงขันโอลิมปคได 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กวาง 220 เมตร และ
สูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตร โครงสรางหลักทํา
ดวยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเปนใย และกระจก สวนของ
หลังคากันน้ําฝนเพื่อนําไปใชใหมได และยังกันแสงแดดผานลงมาไดถึง
50% ลักษณะเปดปดได พื้นที่ภายใน นอกจาก ล็อบบี้ รานอาหาร และ
รานคาทั่วไป ซึ่งเปนพื้นที่ที่ผูเขาชมสามารถเดินเลนไดเหมือนเดินอยูในรัง
นกแลว ยังติดตั้งจอแอลจีซีขนาดใหญ พรอมทั้งระบบดิจิตอลที่ทันสมัย สนามกีฬาโอลิมปคแหงชาตินี้ เริ่มกอสราง
เมื่อ ธันวาคม 2546 กําหนดแลวเสร็จภายในป 2550 มูลคาการกอสรางรวม 3,500 ลานหยวน ใกลเคียงกันใหทานชม
“สระวายน้ําแหงชาติ” (GYMNASIUM ฟองน้ํา) ซึ่งสระวายน้ําแหงชาตินี้ สรางขึ้นสําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก
2008 โดยมีรูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย " กอนน้ําสี่เหลีย่ มขนาดใหญ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช
วัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตย โดยจะนํามาใชเดินเครื่องกรองน้ําเสียของสระน้ําที่ใชเติมใน
สระจะถูกกักเก็บไวในอางเก็บน้ําขนาดใหญที่ฝงไวใตดิน นอกจากนั้น เพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุด สถาปนิกยังใช
เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสิกสจาก Dublin's Trinity College ที่สามารถทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่
เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทําสระวายน้ําแหงแดนมังกรนี้ดูดีเปนเอกลักษณแลว ยังสามารถตานทานกับ

20.00 น.

แรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผนดินไหวไดดว ย แวะนําทานไปชิมชาอวูห ลงและชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เชน ชาผลไม ชา
มะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
จากนันนําท่านไปชมสถานทีท่องเทียวแห่ งใหม่ในใจกลางกรุ งปักกิง The Place หรือ ลาสเวกัสน้ อย ท่านจะได้สมั ผัส
ความสวยงามของแสงสี บนเพดานทีทันสมัย ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสิ นค้าแบรนด์
เนมมากมาย
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟูด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ที่อยูย า นชอปปงชื่อดัง เพื่อใหทา นจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ
สเตกเนื้อ เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไมอั้น เชน ชาเขียว
หลงจิ่ง ชาอวูหลง น้ําผลไม เบียรทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม ยี่หอ Haagen Dazs
พักที FENG DA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา 5 ดาว

วันที่สี่

กําแพงเมืองจีน (ดานจูหยงกวน) – ลานสกี Ski Center – ถนนหวังฝูจิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน

เชา

 รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม จากนั้นเดินทางสูชานเมืองปกกิ่งให
ทานมีโอกาสเลือกซือ้ ของฝากล้าํ คาของปกกิ่ง คือ หยกจีน ที่ขนึ้ ชื่อ เลือก
ซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา เครือ่ งประดับนําโชค จากนั้นนําทาน
เดินทางสู กําแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่
สรางขึ้นดวย แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร
กอสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2,000 ปกอน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู
รวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผนตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กวาง 6 เมตร วากันวาถานําวัสดุที่ใชกอสรางกําแพงแหงนี้
มาสรางกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดกําแพงที่มีความยาวรอบโลก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสสุกี้มองโกเลีย+พรอมน้ําจิ้มไทยรสเด็ด นําทานชม พิพธิ ภัณฑ์
หุ่นขีผึงของ กรุงปกกิ่ง ซึ่งเปนการจําลองเรื่องราวประวัติศาสตรจีน 16 จักรพรรดิ ในราชวงศหมิง โดย เริ่มตั้งแตปฐม
กษัตริย "จูหยวนจาง" จนถึงจักรพรรดิองคสุดทาย ในพิพธิ ภัณฑแหงนี้ได ซึ่งสรางไวใหญโตและงดงาม

กลางวัน

ค่ํา

** นําท่านเดินทางสู่อาํ เภอมีหยู สกีเซ็นเตอร์ อยูท่ างทิศใต้ ของเมืองปักกิง เขตท่องเทียวนีเป็ นเขตท่องเทียวทีใหญ่ทีสุ ดและ
ทันสมัยทีสุดทางภาค เหนือของจีน มีเครื องสกีกว่า 3,000 ชุดทีซือจากประเทศออสเตรี ยมีความยาวถึง 1,318 เมตร ภายในมี 3
ระดับ โดยจัดแบ่งเป็ นลานสกีสาํ หรับผูห้ ดั เล่นโดยเฉพาะ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลาน
หิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี แคร่ เลือนรถม้าลาก ท่ามกลาสงบรรยากาศเมืองหนาวกับทิวทัศน์ธรรมชาติอนั งดงามทีถูกแต่งแต้ม
ด้วย สีขาวของเกล็ดหิมะ (ไม่รวมค่าเช่ าอุปกรณ์ )
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานสู ศูนย์การค้าหวังฟู่ จิง (Wangfujing) และตลาดตงหัวเหมิน ซึ่ง

เปนที่ชอปปงที่ใหญที่สุด ในเมืองปกกิ่ง เปนถนนเสนยาวๆ สําหรับคนเดินหามรถทุกชนิดวิ่งผาน มีหางสรรพสินคา
พลาซา และรานคานอยใหญเรียงรายสองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และรานหนังสือ ครบครัน พาทาน
จับจายกันอยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง สวนใหญเปนรานคาแบรนดเนมราคาตายตัวตอรองไมได และยังมีรานกิฟ๊ ชอป
ราคายอมเยาใหเลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกลเคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งนาชมแตเปนสัตวแปลกๆ ที่ไมถูก
ปากคนไทยเทาไหร ใหทานไดอิสระถายรูป ชอปปง ชมวิว ตามอัธยาศัย
พักที FENG DA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา 5 ดาว

วันที่หา

ชอปปงตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เชา

 รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม หลังอาหาร นําทานชมพิพิธภัณฑปเซี๊ยะ เทพเจานําโชคที่คนจีนนิยมมีไว
ครอบครองเพื่อโชคลาภ และการคาขายเจริญรุงเรือง จากนั้น อิสระชอปปงตลาด Xiushui แหลงชอปปงยอดฮิต
แหงหนึ่งในปกกิ่ง มีสินคาใหทา นเลือกมากมาย ไมวาจะเปนเสื้อผารองเทากระเปานาฬิกา ของเด็กเลนฯลฯที่นี่มีให
ทานไดเลือกซื้อหมดซึ่งเปนที่นิยมมากของชาวปกกิ่ง เนื่องจากสินคาที่นี่มีคุณภาพและราคาถูกใหทา นไดชอปปงเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร หลังอาหารมีเวลาใหทานชอปปงสินคาราคาถูกไดอีก สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสูสนามบิน
อําลานครหลวงปกกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…

เที่ยง
17.05 น.
21.20 น.

อัตราคาบริการ
วันที่ 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 57

ผูใหญ

**ทัวรราคาพิเศษ ไมมีราคาเด็ก **

พักเดี่ยว

29,900.-

29,900.-

4,000.-

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝาเทา , ไขมุก , ผาไหม , ผีเซียะ
ที่ตองเขา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู ในดานของการคาขาย แนะนําสินคาหลักของประเทศจีน
เนื่องจากเปนราคาพิเศษ เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว ขอความกรุณาใหทานตามคณะทองเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากทานตองการที่จะไมทองเที่ยวตามรายการในแตละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาใหทาน
ชําระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ตอวันตอทาน เนื่องจากราคาทัวร เปนราคาพิเศษซี่งไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวและรานคา
ตางๆ
@ @ อัตรานี้รวม @ @
- คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศชัน้ ประหยัด
- คาโรงแรมที่พัก
- คาภาษีสนามบิน
- คาธรรมเนียมวีซาจีน (หนังสือเดินทางไทย)
- คาอาหารตามรายการ
- คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามที่ระบุไวในรายการ
- คาประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- คารถโคชปรับอากาศตามที่ระบุไวในรายการ
*** คาน้ําหนักกระเปา ทานละ 20 กิโลกรัม/ ทาน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระคาใชจายสวนน้ําหนักที่เกินเอง ***

@ @ อัตรานี้ไมรวม @ @
- คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท มินิบาร อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ คาซักรีด
- คาภาษีบริการ 3%, คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
- คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ, คาวีซาดวน 2-3 วันทําการ (เพิ่มทานละ 1,200 บาท)
- คานํ้าหนักกระเปาเกิน 20 กิโลกรัม
- คาทิปไกดทองถิ่นวันละ10 หยวน/คน/วัน, คนขับรถวันละ 10 หยวน/คน/วัน และหัวหนาทัวร วันละ10 หยวน/คน/วัน
@ @ เงื่อนไขการสารองที่นั่ง @ @
- การจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาล มัดจําทานละ 10,000 บาท) พรอมสงรายชื่อสมาชิกผูเดินทางใหกับทางบริษัทฯ
- เตรียมเอกสารใหพรอม เพื่อยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระคาใชจายสวนที่เหลือกอนการเดินทาง อยางนอย 15 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักคาใชจายบางสวนสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตี
คามัดจําที่พัก ไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป
เก็บคาใชจาย 10,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
5.ยกเวน กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

@ @ เงือ่ นไขและความรับผิดชอบ @ @
1. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคา
ใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น
3. ผูจองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง
รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑที่สายการ
บินกําหนด และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริง เชน คาวีซา เปนตน
@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซาจีน @ @

สําหรับผูเดินทางพาสปอรตไทย
1. ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกฟอรมเอกสารเบื้องตน (ตามที่แนบทายรายการ)

สําหรับผูเดินทางที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
1.
2.
3.
4.

ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา 6 ป ใชฉบับจริง)
กรอกฟอรมเอกสารเบื้องตน (ตามที่แนบทายรายการ)
กรณีหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติ
**อาจจะมีการเปลียนแปลงแล้ วแต่ สถานฑูตจีนกําหนด **
4.1.หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิม 500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ ต + รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิว
จํานวน 2 ใบ + ทีอยูท่ ีเมืองไทย และทีอยูท่ ีประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทํางาน (WORK PERMIT)
4.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง

4.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริ งเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4.4. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดทีอยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
4.5.หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม 3,600 บาท
หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลียนแปลงการยืนวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติดังนี
1. ชาวต่างชาติพม่ า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ทีมีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกค้าต้ องเดินทาง
ไปยืนวี ซ่าเอง เนืองจากบริษัททัว ร์ ไม่ สามารถยืนวี ซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ และกรณีทีลูกค้ าเป็ นนักท่ องเทียวไม่ มีใบอนุ ญาตทํางาน(WORK
PERMIT) ลูกค้าต้ องเดินทางกลับไปยืนวีซ่าทีสถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเท่านัน
2. ชาวต่างชาติยุโรป ทีมีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) บริษัททัวร์ สามารถยืนวีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ ค่ะ(แต่ วีซ่าจะผ่ านหรือไม่ นัน
ขึนอยู่กับสถานทูตพิจารณา) กรณีถ้าลูกค้าเป็ นนักท่องเทียวทีไม่ มีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกค้าต้ องเดินทางกลับไปยืน วีซ่า
ทีสถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเท่านัน

@ @ อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา @ @
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่ม ทานละ 800 บาท
@ @ หมายเหตุ @ @
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบินและตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหาย
ตางๆที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชาหรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน หรือเกิด
ปญหาทางการเมืองจนไมสามารถออกเดินทางได
-กรุณาอยานําสิ่งของมีคาติดตัวหรือนําใสกระเปาเดินทาง มากเกินความจําเปน หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหวางการ
เดินทาง กรณีกระเปาสัมภาระของทานไดรับความเสียหายระหวางโดยสารเครื่องบิน การเรียกรองคาชดเชยตางๆ ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของสายการบินทีจ่ ะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําใหมิสามารถ
เดินทางได รวมถึงกรณียื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนคาใชจา ยเปนกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผูเดินทางถูกปฏิเสธ เขา-ออกเมือง ของเจาหนาที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไมถูกตอง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกคาบริการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงเพื่อความสะดวกสําหรับยื่นวีซาจีน
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)_______________________________________________________
2. เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
3. สถานภาพ □ โสด □ แตงงานจดทะเบียน □ แตงงานไมจดทะเบียน □ หมาย □ หยาราง
4. สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
5. วัน/เดือน/ปเกิด_________________________________________________________________________________
6. หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
7. ที่อยูปจจุบัน ___________________________________________________________________________________
8. เบอรโทรบาน__________________ เบอรมือถือ___________________ E MAIL ____________________________
9. ชื่อที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
10. ที่อยูที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
11. เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________
12. สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
13. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอรติดตอ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ป คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบาง ถาไปใหระบุชื่อประเทศ และระบุวันที่เดินทางเขา /ออกดวย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________

