สถานทีเ่ ทีย่ วสํ าคัญ... 4 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กําแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
“อีเ้ หอหยวน” และ หอฟ้ าเทียนถาน สถานทีไ่ หว้ ขอพรฟ้ าดินของกษัตริย์โบราณ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน วัดลามะ ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่ จิ่ง

ชมและชิมสวนผลไม้ ตามฤดูกาล

อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ / สุก้ ีมองโกล / เป็ ดปักกิ่งต้นตํารับโต๊ะละ 2 ตัว
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 28 พ.ค.

วันที่ 7-12, 14-19, 21-26 พ.ค. 58
– 2 มิ.ย. // 4-9, 11-16, 18-23, 25-30 มิ.ย. 58

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
23.30 น.

คณะพร้ อมกัน ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ N สายการบิน แอร์ มาเก๊ า พบ
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั คอยให้ การต้ อนรับ

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ – ปักกิง่ – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – กายกรรมปักกิง่

02.55 น. เดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเทีย่ วบินที่ NX 879 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
06.30 น. แวะเปลีย่ นเครื่องทีม่ าเก๊ า
07.00 น. เดินทางสู่ ปักกิง่ โดยเทีย่ วบินที่ NX 006 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
10.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิง่ เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของ
อาณาจักรเยีย่ นเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้างระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราช และการสู ้รบกลางเมือง ค.ศ
1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยั ชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ งปักกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่น้ นั มา
จากนั้นนําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางผ่านสู่ ตวั เมืองปักกิ่งปัจจุบนั เมืองปักกิ่งได้
เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วเพื่อต้อนรับโอลิมปิ ค 2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปิ คท่านจะได้เห็นตึกสู งรู ปร่ าง
แปลกตา อาทิเช่น ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคารหลังอาหารนําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ นสถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสพิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรี ยว์ ีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลา
ประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสําคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลา
เทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ นไทยคําว่า
“ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ ” ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง ”ความสามัคคี
ประชาชนทัว่ โลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็ นรู ปท่านประทานเหมาเจ๋ อตุงติดอยูต่ รง
กลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็วา่ ได้ นํา
ท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่ง
เล่อในสมัยราชวงศ์ หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถานที่วา่ ราชการ และที่ประทับ
ของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุ ดปี 2008 แต่ยงั คง
สถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นํา
ท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายใน
พระราชวังแบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่งเป็ นเขตหวงห้ามให้ผชู ้ ายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้ า มี 3 ตําหนัก 1.
ตําหนักไท่ เหอ เป็ นตําหนักหน้าที่สาํ คัญที่สุด เป็ นสถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตําหนักจงเหอ เป็ นสถานที่พกั
รอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ตําหนักเป่ าเหอ เป็ นตําหนักสอบจอหงวน และเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้า
ไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรื อเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดสําคัญคือ พระตําหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานทีว่ ่ าราชการ
หลังม่ าน อุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน ภายในพระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้างด้วยเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง
9,999 ห้อง จากนั้นแวะ ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั
การนวดกดจุดฝ่ าเท้า การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ทีภ่ ตั ตาคาร ***จากนั้นนําท่ านชมกายกรรมปักกิง่ สุ ดหรรษา ที่มีชื่อเสี ยงบันลือโลกและงดงาม
เป็ นอันดับ 1 ในกรุ งปักกิ่ง จบการแสดงนําท่านกลับที่พกั อิสระพักผ่อน
พักที่ RIVERSIDE HOTEL or FENG DA INTERTIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม วัดลามะ
เช้ า

– พระราชวังฤดูร้อน (อวีเ้ หอหยวน) – ผ่ านชมสนามกีฬารังนก +Water Cube

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ วัดลามะ หรือ หย่ งเหอกง (Yonghegong or Lama Temple)วัด
ที่สาํ คัญที่สุดในพุทธศาสนาของปักกิ่ง สร้างในปี ค.ศ. 1694 เดิมเป็ นตําหนักที่ประทับขององค์ชายหย่งเจิ้ง (องค์ชายสี่ )
เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ทรงยกให้เป็ นที่ก่อตั้งวัดลามะ ล่วงมาถึงรัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนห
ลงวัดนี้กลายเป็ นศูนย์กลางที่สาํ คัญของพุทธศาสนานิกายเกลุกปา ( Gelukpa) หรื อหมวกเหลืองแบบทิเบต ที่ก่อตั้งโดย
พระซองกาปา (Tsong Khapa) ซึ่งเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรก วัดนี้เป็ นวัดใหญ่มีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม (ด้วย
ศิลปะมองโกล ทิเบต และฮัน่ ) ปัจจุบนั มีพระลามะอาศัยอยูถ่ ึง 200 รู ป ภายในวัดมีเนื้อที่จดั แบ่งเป็ น 5 ส่ วน มีหอบูชาใหญ่
5 หลัง มีกระถางธูปใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในปักกิ่ง ตั้งอยูร่ ะหว่างหอหลังแรก (ประดิษฐานพระศรี อาริ ยเมตไตย) กับหลังที่ 2

กลางวัน

คํา่

วันทีส่ ี่
เช้ า

(ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ อดีต ปัจจุบนั อนาคต) หอบูชาหลังที่ 4 (ฝ่ าหลุนเตี้ยน) เป็ นที่เก็บรักษาพระแท่น
บัลลังก์ขององค์ดาไลลามะ เป็ นที่สวดมนต์ ศึกษาพระธรรมของลูกศิษย์ 2 องค์ของพระซองกาปาคือ ดาไลลามะองค์ที่ 2
และปัญเชนลามะองค์ที่ 2 หอบูชาหลังสุ ดท้ายนั้นใหญ่โตและสวยที่สุด เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปยืน สู ง 26 เมตร
(รวมฝังอยูใ่ นพื้นดิน 8 เมตร) แกะสลักจากไม้จนั ทน์หอมต้นเดียวที่นาํ มาจากทิเบตเมื่อปี ค.ศ. 1990 (เป็ นพระพุทธรู ป
แกะสลักที่สูงที่สุดในโลก ได้บนั ทึกไว้ในเรกคอร์ด) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ใช้เวลาแกะสลักถึง 10 ปี แล้วสร้างวิหาร
หอบูชาครอบองค์พระพุทธรู ป สู ง 36 เมตร ในภายหลัง เศียรพระพุทธรู ป (เชื่อว่าเป็ นพระศรี อาริ ยเมตไตย) สู งพ้นมาถึง
ชั้นที่ 3 ของอาคารบูชา สู งใหญ่มากจนต้องแหงนคอมองแต่กย็ งั ไม่เห็นพระพักตร์ได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยมีแสง
สว่างค่อนข้างน้อย จึงสร้างความขลังและความน่าเลื่อมใสเป็ นอย่างยิง่ นอกจากนี้ขอแนะนําให้ชมภูเขาพระอรหันต์ 500
องค์ซ่ ึงแกะสลักจากไม้จนั ทน์หอม สู ง 5 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 30 เซนติเมตร องค์พระอรหันต์หล่อด้วยโลหะผสมกัน
ถึง 5 ชนิดคือ ทอง เงิน ทองแดง เหล็ก และดีบุก ประดิษฐานอยูใ่ นหอบูชาหลังที่ 4 จากนั้นนําท่านชม โรงงานผ้ าไหมจีน
มีชื่อเสี ยงทางการผลิตและส่ งออกของโลก เพราะจีนเป็ นประเทศแรกที่รู้จกั การเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็ นเส้นใยเส้นเล็กๆซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ท้ งั แบบเครื่ องจักร
และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงาน
ศิลปะที่ทาํ จากเส้นไหม ดูแล้วรู ้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตโู ้ ชว์ แสดงเสื้ อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอ
มาจากเส้นไหมจีน
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน อุทยานที่ใหญ่
และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปี ก่อน ในสมัยโบราณกษัตริ ยร์ าชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนี
ความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้ นําท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู นํา
ท่านชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขดุ ขึ้นด้วยแรงงานคนล้วนจําลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว เดินชม ระเบียงกตัญ�ู บน
หลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่ องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777
เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่ อน มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า “เรื อของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็ นผูเ้ นรมิต
สิ่ งก่อสร้างเหล่านี้ท้ งั หมด และทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินหลวงทั้งสิ้ น สถานที่แห่งบอกเล่าถึงความเป็ นมาของซูสี
ไทเฮาได้อย่างลึกซึ้ง แล้วแวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่ มุกบํารุงผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนํา
ท่านชม (ด้ านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็ นอีกชื่อหนึ่งที่
รู ้จกั กันดี ตั้งอยูใ่ จกลาง โอลิมปิ ค คอมเพล็กซ์ ในกรุ งปักกิ่ง ซึ่งจะเป็ นที่จดั พิธีเปิ ดและปิ ด บริ ษทั สถาปนิกที่ชนะการ
ออกแบบ คือ Herzog & de Meuron ร่ วมกับ Arup Sport และ China Architecture Design & Research Group จุผชู ้ ม
ในช่วงแข่งขันโอลิมปิ คได้ 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสู ง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ท้ งั หมด
250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลักทําด้วยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็ นใย และกระจก ส่ วนของหลังคากัน
นํ้าฝนเพื่อนําไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิ ดปิ ดได้ พื้นที่ภายใน นอกจาก ล็อบบี้
ร้านอาหาร และร้านค้าทัว่ ไป ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่ผเู ้ ข้าชมสามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยูใ่ นรังนกแล้ว ยังติดตั้งจอแอลจีซี
ขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทนั สมัย สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่งชาติน้ ี เริ่ มก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 กําหนดแล้ว
เสร็ จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้านหยวน
รับประทานอาหารคํา่ ทีภ่ ตั ตาคาร หลังอาหารสมควรแก่เวลาเข้าสู่ ที่พกั CHUNHUIYUAN WARM SPRING
HOTELให้ท่านอาบนํ้าแร่ ภายในโรงแรมตามอัธยาศัย ให้เลือกอาบตามความพอใจรวมทั้งท่านที่
พักที่ CHUNHUIYUAN WARM SPRING HOTELหรื อเทียบเท่า

กําแพงเมืองจีน – ชมสวนผลไม้ ตามฤดูกาล – The Place - GOLDEN JAGUAR
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ ชานเมืองปักกิ่ง ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากลํ้าค่าของ
ปักกิ่ง คือ หยกจีน ที่ข้ ึนชื่อ เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า เครื่ องประดับนําโชค จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
กําแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว
6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูร้ วบรวมประเทศจีนให้เป็ น

กลางวัน

20.00 น.

วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน

คํา่

วันทีห่ ก
เช้ า

กลางวัน
16.10 น.
23.25 น.

ปึ กแผ่นตัวกําแพงสู งราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่งนี้มาสร้างกําแพงที่มีความหนา
1 เมตร สู ง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มีความยาวรอบโลก จากนั้นแวะ ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟังเรื่ องราว
เกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การนวดกดจุดฝ่ าเท้า การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี
พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร***ลองลิม้ ชิมรสสุ กมี้ องโกเลีย+พร้ อมนํา้ จิม้ ไทยรสเด็ด
ท่านสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของปักกิ่ง ถ่ายรู ปเก็บความประทับใจ ให้ท่านเด็ดชิมลูกสดๆจากต้น หรื อจะสัง่ ซื้อเป็ นของ
ฝาก แวะนําท่านไปชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่นๆ เช่น ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯล ฯ จากนั้น นําท่านไปชม
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในใจกลางกรุ งปักกิ่ง The Place หรือ ลาสเวกัสน้ อย ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามของแสงสี
บนเพดานที่ทนั สมัย ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติระดับ 6
ดาว ทีอ่ ยู่ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดัง เพือ่ ให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่ า 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ กเนือ้ เป็ ด ไก่ งวง แพะ
ย่ าง กุ้งทอด ติม่ ซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดืม่ ไม่ อ้นั เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํา้ ผลไม้
เบียร์ ท้องถิน่ ไวน์ แดงท้ องถิน่ และ ไอศกรีม ยีห่ ้ อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามนโยบายของ
ภัตตาคาร โดยทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า)
พักที่ RIVERSIDE HOTEL or FENG DA INTERTIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่า

หอฟ้าเทียนถาน – หวังฟู่ จิ่ง – ตงหัวเหมิน

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปักกิ่งเยื้อง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็ นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่ น ธัญญาหารอุดม
สมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กําแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้ลกั ษณะสี่ เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ ากลม พื้นดิน
สี่ เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุงหยี-่ สถาน
ที่ต้ งั ป้ ายเทพเจ้า หิ น 3 เสี ยง และกําแพงส่ งเสี ยงสะท้อนเสี ยง (โทรศัพท์), ฉี เหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า
สิ่ งปลูกสร้างทั้ง 3 ตั้งอยูบ่ นเส้นแกนเดียวกัน นําท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึง
สรรพคุณของสมุนไพรจีน
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ศูนย์ การค้ าหวังฟู่ จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็ นที่ชอ้ ปปิ้ งที่
ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็ นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีหา้ งสรรพสิ นค้า พลาซ่า และร้านค้า
น้อยใหญ่เรี ยงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสื อ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่าง
เพลิดเพลินอย่างยิง่ ส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือก
ซื้อ นอกจากนี้ บริ เวณ ใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้
ท่านได้อิสระถ่ายรู ป ช้อปปิ้ ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ทีภ่ ตั ตาคาร หลังอหารนําท่านกลับที่พกั อิสระพักผ่อน
พักที่ RIVERSIDE HOTEL or FENG DA INTERTIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่า
พิพธิ ภัณฑ์ ผเี ซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิง่ - มาเก๊า – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งเปรี ยบเสมือนเทพเจ้านําโชคของคนจีนใน
เรื่ องการค้าขายรุ่ งเรื อง ให้ท่านฟังประวัติและเลือกเช่าซื้อเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลนําท่าน อิสระช้ อปปิ้ งตลาด Xiushui
แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตแห่งหนึ่งในปักกิ่ง มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้ารองเท้ากระเป๋ านาฬิกา
ของเด็กเล่นฯลฯที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็ นที่นิยมมากของชาวปักกิ่ง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูกให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิ นฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ NX001 (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ เทีย่ วบินที่ NX880

01.35+1 น. ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ^_^

กําหนดวันเดินทาง
7-12 , 14-19 , 21-26 พ.ค. // 28 พ.ค.-2 มิ.ย.58
4-9 , 11-16 , 18-23 , 25-30 มิ.ย.58

ผู้ใหญ่

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี

พักเดีย่ ว

17,999

20,999

4,900

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ า
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ูจักในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ผ้ าไหม , ผีเซียะ
ทีต่ ้ องเข้ า เพือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นความรู้ ในด้ านของการค้ าขาย แนะนําสิ นค้ าหลักของประเทศจีน
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการทีจ่ ะไม่ ท่องเทีย่ วตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่าน
ชําระเงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ วและร้ านค้าต่ างๆ
@ @ อัตรานีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิม่ ท่านละ 1,200 บาท)
- ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ10 หยวน/คน/วัน, คนขับรถวันละ 10 หยวน/คน/วัน และหัวหน้ าทัวร์ วันละ10 หยวน/คน/วัน
@ @ เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง @ @
- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
@@ การยกเลิก @@

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีกา รการันตี
ค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

@ @ เงื่อนไขและความรับผิดชอบ @ @
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกแบบฟอร์มเบื้องต้นสําหรับเป็ นข้อมูล แนบยืน่ วีซ่าจีน
สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสูติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 5 ขวบ ขอเอกสารสูติบตั รตัวจริ ง)
3. สําเนาสมุดบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
4. สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน มีเงินขั้นตํ่า 100,000 บาท ของบิดา หรื อมารดา
5. บัตรประจําตัวนักเรี ยน หรื อนักศึกษา
@ @ อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า @ @
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท
@ @ หมายเหตุ @ @
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหายหรื อสูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีส่ิ งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อ่ืนๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน

1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)_______________________________________________________
2. เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
3. สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้ าย □ หย่ าร้ าง
4. สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
5. วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________________________________
6. หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
7. ที่อยูป่ ัจจุบนั ___________________________________________________________________________________
8. เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
9. ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
10. ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
11. เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________
12. สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

