จัตรุ ัสเทียนอั นเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง-กาแพงเมืองจีน-สวนผลไม้
ช้อปปิ้ งถนนหวังฟู่ จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย
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สุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย
แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
23.50 น. เหินฟ้าสูก่ รุงปกั กิง่ โดยเที่ยวบิ นที่ TG674(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
วันที่สอง ปักกิ่ ง-จัตุรสั เทียนอันเหมิ น-ร้านไข่มกุ -พระราชวังกู้กง–กายกรรมปักกิ่ ง
05.30 น. เดินทางถึงสนามบิ นปักกิ่ ง ประเทศจีน สนามบินนานาชาติแห่งนี้เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008
สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 55 ล้านคนมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของ
สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผูอ้ อกแบบสนามบินเช็คแลปก๊อกทีฮ่ ่องกง) ผ่านพิธ ี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ตวั เมืองใจกลางกรุงปกั กิง่ เมืองประวัตศิ าสตร์เก่าแก่ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การชมทัศนียภาพของเมืองปกั กิง่ พร้อมฟงั ประวัตคิ วามเป็ นมาอันน่ าสนใจ นาท่านเทีย่ วชมจัตรุ สั เทียนอัน
เหมิ น (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรสั ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก มีความยาวตัง้ แต่ทศิ เหนือ
จรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ ทีท่ งั ้ สิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ
ประชากรได้ถงึ 1,000,000 คน ปจั จุบนั จัตุรสั เทียนอันเหมินนับเป็ นจัตุรสั ใจกลางเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก
สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซง่ึ เป็นสถานทีจ่ ดั พิธฉี ลองเนื่องในโอกาสสาคัญต่างๆซึง่ บริเวณนัน้ ยังเป็นทีต่ งั ้
ของ อนุสาวรียว์ รี ชนศาลาประชาคม จัตุรสั เทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปตั ยกรรมทีม่ คี วามสาคัญ ได้แก่
หอประตูเทียนอันเหมินทีต่ งั ้ อยูท่ างทิศเหนือสุดของจัตุรสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยูเ่ หนือเสา
ธงกลางจัตุรสั
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เทีย่ วชมพระราชวังต้องห้ามกู้กงTHEFORBIDDEN CITYสร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่ง
ราชวงศ์หมิง เป็นทัง้ บ้านและชีวติ ของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้ สิน้ 24 พระองค์ พระราชวัง
เก่าแก่ทม่ี ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่อื ในภาษาจีนว่า ‘กูก้ ง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีช่อื เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า ‘จือ่ จิน้ เฉิง’ ซึง่ แปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุทเ่ี รียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีน
ถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนัน้ วังของบุตรแห่งสวรรค์จงึ ต้องเป็ น ‘ที่
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้าเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งนี้เป็ นสิง่ ก่อสร้างทรงคุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ทส่ี ร้างขึน้ บนพืน้ ที่ 720,000 ตารางเมตร นาท่านชมอาคารเครือ่ งไม้ทป่ี ระกอบด้วยห้องต่างๆ
ถึง 9,999 ห้อง ชมตาหนักว่าราชการพระตาหนักชัน้ ใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลัง
มูล่ ไ่ี ม้ไผ่ของพระนางซูสไี ทเฮานาท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากไข่มุกน้ าจืดของเมืองจีน เช่นเครือ่ งประดับ
ครีมไข่มกุ หรือผงไข่มกุ
วันแรก
21.30 น.
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รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารนาท่านชมโชว์กายกรรมปักกิ่ ง ศิลปะแห่งการโชว์ทง่ี ดงามและอ่อนช้อย
แต่แข็งแรง ต้นตาหรับกายกรรมทุกแขนงของประเทศจีน พร้อมความตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงชุดต่างๆ
มากมาย
พักที่ CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเท่า 4*
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน-ร้านผีเซียะ-หอฟ้ าเทียนถาน-ร้านหมอน-ถนนหวังฟู่ จิ่ ง-ตลาดตงหัวเหมิ น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านสู่พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน”ของพระนางซูสไี ทเฮา อุทยานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศจีน
พระราชวังฤดูรอ้ นอีเ๋ หอหยวนในปจั จุบนั นี้ มีประวัตศิ าสตร์มาเกือบพันปีแล้ว ย้อนหลังไปราวคริสต์ศกั ราชที่
11 สมัยราชวงศ์จนิ (ค.ศ. 1115-1234)พืน้ ทีใ่ นเขตไห่เตีย้ นนอกกรุงปกั กิง่ มีภูมปิ ระเทศของขุนเขางดงาม
ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทัง้ ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก จึงเหมาะเป็น
สถานทีท่ เ่ี จ้านายผูป้ กครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ และก่อสร้างพระราชวังฤดูรอ้ นขึน้ ใน
สมัยจักรพรรดิหย่งเจิง้ แห่งราชวงศ์ชงิ (ค.ศ.1644-1911) พระราชวังฤดูรอ้ นได้ทวีความสาคัญขึน้ โดย
จักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินทีพ่ ระราชวังฤดู
ร้อนนอกเขตพระราชฐาน
จนทาให้พระราชวังฤดูรอ้ นมีบทบาทสาคัญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมือง
กล่าวกันว่า การก่อสร้างพระราชวังฤดูรอ้ นนอกพระราชฐานนี้ดาเนิ นมาตลอดเวลา 800 ปีจวบจนกระทัง่
สิน้ สุดกาลสมัยของราชวงศ์แมนจู ทาให้พระราชวังฤดูรอ้ นบริเวณชานกรุงปกั กิง่ บนเขา 3 ลูก ได้แก่ เขา
เซียงซัน เขาอีว้ เ์ ฉวียนซัน และเขาวันโซ่
่ วซัน มีพน้ื ทีก่ ว้างใหญ่รวมทัง้ สิน้ กว่า 100 ตารางกิโลเมตร ก่อน
อุทยานแห่งนี้เป็ นทีป่ ระทับของพระนางซูสไี ทเฮาสมัยยังมีชวี ติ อยูช่ มความงามของทะเลสาปจาลองคุนหมิงที่
ขุดขึน้ ด้วยแรงงานคนล้วน ชมเรือหิ นอ่อนระเบียงกตัญญู ในอดีตอุทยานแห่งนี้ถูกทหารสัมพันธมิตร
อังกฤษ ฝรังเศสเผาท
่
าลาย ต่อมาเมือ่ ค.ศ. 1888 พระนางซูสไี ทเฮาได้ใช้งบประมาณของกองทหารเรือของ
ชาติมาสร้างอุทยานขึน้ ใหม่ จากนัน้ นาท่านแวะชมผีเซียะ ซึง่ เป็ นลูกหลานมังกรรุ่นที่ 9 มีพลังอานาจในการ
ดูดกลืนสิง่ ชัวร้
่ ายทัง้ หลายให้หมดไป มักจะวางหันหนาออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตราย
ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากให้กบั คนทางบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร***ลิ้ มรสเป็ ดปักกิ่ งต้นตารับ 2 ตัว/โต๊ะ
นาท่านเดินทางสู่หอฟ้ าเทียนถาน เดิมเรียก 'หอสักการะฟ้าดิน' แรกเริม่ เป็นสถานทีท่ จ่ี กั รพรรดิเสด็จมา
เซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้าและดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีท่ี 9 แห่งรัชกาลหมิงเจียจิง้ (ค.ศ.1530) ได้มกี ารสร้าง
'หอสักการะดิน'ขึน้ ทางทิศเหนือชานกรุงปกั กิง่ สถานทีแ่ ห่งนี้จงึ เป็ นทีส่ าหรับเซ่นไหว้สกั การะเฉพาะเทพเจ้า
แห่งฟ้า แล้วเปลีย่ นมาใช้นาม เทียนถันทัง้ นี้ การประกอบพิธสี กั การะ และสวดมนต์ภาวนาต่อสวรรค์ของ
กษัตริยร์ าชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) และชิง(ค.ศ.1644-1911) กระทาขึน้ เพื่อขอความสิรมิ งคลแก่ตน ขอ
ฟ้าขอฝนให้พชื ผลในไร่นาอุดมสมบูรณ์ พสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็ นสุขบนพืน้ ทีก่ ว่า 2 ล้านตารางเมตรของเทียน
ถันใหญ่กว่า ‘กูก้ ง-พระราชวังต้องห้าม’ 4 เท่า นาท่านแวะร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้า
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆและนาท่านช้อปปิ้งสินค้าทีต่ ลาดตงหัวเหมิ นศูนย์รวมอาหารพืน้ เมือง
และอาหารว่างมากมายให้ท่านได้เลือกชิมรวมไปถึงซึง่ มีสนิ ค้ามากมาย หลากหลายให้ท่านได้เลือกซือ้ นา
คา่
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คา่
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่ จิ่ ง (Wangfujing)ซึง่ เป็นทีช่ อ้ ปปิ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมืองปกั กิง่ เป็ นถนนเส้นยาวๆ
สาหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิง่ ผ่าน มีหา้ งสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน
รวมทัง้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิง่ ส่วน
ใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีรา้ นกิฟ๊ ช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซือ้
นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึง่ น่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ทีไ่ ม่ถูกปากคนไทย
เท่าไหร่ ให้ท่านได้อสิ ระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิวตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร
พักที่ CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเท่า 4*
กาแพงเมืองจีน-ร้านบัวหิ มะ-สวนผลไม้-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ายน้า-ตลาดรัสเซีย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่กาแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) สิง่ มหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัย
จักรพรรดิ จิน๋ ซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวติ ของคนนับล้านคน มีความยาว 6,350 กม.
ก่อสร้างขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ประมาณกว่า 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1987 สร้างในปี – ราว
700 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644 อาณาเขต – ความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700
กิโลเมตร) สมญานาม‘กาแพงหมืน่ ลี’้ ปจั จุบนั ส่วนทีห่ ลงเหลือให้เห็นเป็ นรูปกาแพงตามดินแดนตอนเหนือของ
จีน ได้แก่ กรุงปกั กิง่ (18 ด่าน) นครเทียนจิน(2 ด่าน) มณฑลกันซู่(20 ด่าน) มณฑลเหอเปย่ (43 ด่าน) มณฑล
เหลียวหนิง( 2 ด่าน) มณฑลหนิงเซีย่ (15 ด่าน) มณฑลซันซี(61 ด่าน) และมณฑลส่านซี(24 ด่าน) ล้วนเป็ น
กาแพงเมืองทีก่ ่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงทัง้ สิน้ โดยสุดด้านตะวันออก คือ ด่านซันไห่กวน ในมณฑลเหอ
เปย่ และสุดด้านตะวันตก คือ ด่านเจียอีว้ ก์ วน ในมณฑลกันซู่นาท่านเลือกซือ้ ยาสมุนไพรและครีมยาทีม่ ี
ชื่อเสียงทีส่ ุดของรัฐบาลจีนคือเป่ าฟู่ หลิ งหรือบัวหิ มะ เหมาะกับการเก็บเป็ นยาสามัญประจาบ้าน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร***พิ เศษ สุกี้มองโกลพร้อมน้าจิ้ มรสเด็ด
จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชมสวนผลไม้ ของเกษตรกรชาวจีนให้ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับความสวยงามของ
สวนผลไม้ทป่ี ลูกเรียกรายกันในพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ ซึง่ มีผลไม้ต่างๆ ตามฤดูกาล เช่น สตรอเบอร์ร,่ี เชอร์ร,่ี ลูก
ท้อ, แอปริคอต, ลูกไหนแวะชมหยกของเมืองจีนพร้อมทัง้ ให้ท่านได้รบั คาแนะนาและวิธกี ารดูหยก และให้
ท่านเลือกชมและเลือกซือ้ หยกไว้เป็นของฝากล้าค่า
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิ มปิ คแห่งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีก
ชื่อหนึ่งทีร่ จู้ กั กันดีซง่ึ เป็นทีจ่ ดั พิธเี ปิดและปิดผ่านชมสระว่ายน้าแห่งชาติ (Gymnasium) โดยมีรปู ลักษณ์
เหนือจินตนาการคล้าย"ก้อนน้าสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่" โดยใช้วสั ดุเทฟลอนทาเป็ นโครงร่างเน้นใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์และยังใช้เทคโนโลยีทส่ี ามารถทาให้กาแพงอาคารดูเหมือนฟองน้าทีเ่ คลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึง่
นอกจากจะทาสระว่ายน้ าแห่งแดนมังกรนี้ดดู เี ป็ นเอกลักษณ์แล้วยังสามารถต้านทานกับ แรงสันสะเทื
่
อนอัน
เกิดจากแผ่นดินไหวได้ดว้ ยนาท่านเดินทางสู่ตลาดรัสเซีย Xiushuiสถานทีน่ ิยมสาหรับการช้อปปิ้ง และยัง
เป็นแหล่งช้อปปิ้งของสินค้าแบรนด์เนมทัง้ ของจริง และของเลียนแบบยีห่ อ้ ดังต่าง หรือของทีร่ ะลึก และสินค้า
หลากหลายให้ท่านได้เลือกซือ้ หรือจะซือ้ เป็นของฝาก
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คา่
วันที่ห้า
เช้า
06.45 น.
10.55 น.

รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร
พักที่ CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUAHOTELหรือเทียบเท่า 4*
ปักกิ่ ง–สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางโดยสายการบิ นไทย แอร์เวย์เที่ยวบิ นที่ TG675(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

22-26 ส.ค.
29 ส.ค.-2 ก.ย.
6-10 ก.ย.
19-23 ก.ย.
24-28 ต.ค.
31 ต.ค.-4 พ.ย.
7-11 พ.ย.
21-25 พ.ย.
6-10 ธ.ค.

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ ม

16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999

16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999

16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
5,000

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก เสริ มเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง

ลูกค้าที่เคยเดินทางไปประเทศดังต่อไปนี้ จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน
้ !!
(นับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นมา)
อิ สราเอล / อัฟกานิ สกาถน / ปากีสถาน / อุซเบกิ สถาน / ทาจิ กิสถาน / เติ รก์ เมนิ สถาน
อิ หร่าน / อิ รกั / ตุรกี / อียิปต์ / ซาอุดีอาระเบีย / ซีเรีย / เลบานอน / จอร์แดน / อิ นเดีย / ศรีลงั กา
ลิ เบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คาซัคสถาน /โซมาเรีย/เยเมน/โอมาน / รัฐปาเลสไตน์
อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ปกั กิง่ -กรุงเทพฯ/ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่า
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น้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 30 กิโลกรัม / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าจีน
แบบกรุ๊ปท่องเทีย่ วซึง่ ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (กรณีทไ่ี ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุป๊ ท่องเทีย่ วได้ บริษทั ฯ มี
ความจาเป็ นต้องยืน่ วีซ่าเดีย่ วปกติ 4 วันทาการ จะต้องชาระค่าส่วนต่างเพิม่ ท่านละ 700 บาท)อัตราดังกล่าวข้างต้น
สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยเท่านัน้ / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรม
ธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 150 หยวน/ท่าน*** / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ /ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่
7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี/ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ าง
สายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวจ่ายเพิ่ มท่านละ 1,500 บาท กรณี ทางรัฐบาลจีน
ยกเลิ กการใช้วีซ่ากรุป๊
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาทพร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 21 วัน
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่ากรุป๊
1. สแกนสีหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าทีม่ รี ปู และรายละเอียด ตามตัวอย่าง)
2. หนังสือเดินทางต้องทีม่ อี ายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน
มีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
**รายการนี้ จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนาเสนอประมาณ 1-1.30
ชัวโมง***
่
เนื่ องจากเป็ นราคาพิ เศษ เมื่อท่านเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยว
ตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการ
ในแต่ละวัน ทางบริ ษทั ฯ ขอความกรุณาให้ท่านชาระเงิ นเพิ่ ม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่ านเนื่ องจากราคาทัวร์ เป็ น
ราคาพิ เศษซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวปักกิ่ ง และร้านค้าต่ างๆ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการยื่นวีซ่าจีนบ่อยครัง้ การเรียกขอเอกสารเพิ่ มเติ มหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต ซึ่งบางครัง้ บริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
กรณี ยื่นวีซ่าเดี่ยว เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ***ใช้เวลายื่น 4 วันทาการ***
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีพน้ื หลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ **ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน** อัดภาพด้วยกระดาษสาหรับอัดภาพเท่านัน้ ห้าม
ยิ้ ม ห้ามใส่เสื้อสีขาว ภาพถ่ายหน้ าตรง และต้ องเห็นหู ห้ ามใส่เครื่องประดับ
(ท่านทีป่ ระสงค์ใช้รปู ถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือ
เดินทาง)
เอกสารเพิ่ มเติ มในกรณี ต่างๆ
- กรณี มีอาชีพอิ สระ / วัยเกษี ยณอายุ / แม่บ้าน
( ) สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ปรับปรุงยอด ณ วันปจั จุบนั และ มียอดเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน มียอดเงินในบัญชี
ล่าสุดขัน้ ต่า 50,000 บาท
- กรณี ผ้เู ดิ นทางเป็ นเด็กที่เดิ นทางโดยลาพัง
( ) หนังสือออกค่าใช้จา่ ยจากพ่อ / แม่ / ผูป้ กครอง พร้อมเอกสารของผูอ้ อกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือยินยอมให้ลกู เดินทาง ทางอาเภอเป็นคนออกให้ (ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี)
- กรณี ผ้เู ดิ นทางเป็ นเด็กโดยมีบิดา มารดา / ผูป้ กครองเดิ นทางไปด้วย
( ) สาเนาสูตบิ ตั ร / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน / สาเนาสมุด
บัญชีออมทรัพย์ อัพเดทล่าสุดย้อนไป 6 เดือนของบิดา หรือมารดา หรือผูป้ กครอง
( ) หนังสือยินยอมให้ลกู เดินทาง ทางอาเภอเป็นคนออกให้ (ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี)
- กรณี ที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้โดย
( ) ญาติ .... หนังสือออกค่าใช้จา่ ย/ ทะเบียนทีส่ ามารถระบุได้ว่าเป็ นญาติกนั จริง พร้อมเอกสารของผูอ้ อกหนังสือ เสมือน
ว่าเดินทางด้วย
( ) บุคคลอื่น .... หนังสือออกค่าใช้จ่ายพร้อมระบุความสัมพันธ์ พร้อมเอกสารของผูอ้ อกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) บริษทั .... จดหมายนาและจุดประสงค์การออกค่าใช้จา่ ย / หนังสือรับรองบริษทั อายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝาก
บริษทั
- กรณี เป็ นแม่บ้าน (สามีไม่ได้เดิ นทางด้วย)
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( ) หนังสือออกค่าใช้จา่ ยจากสามี พร้อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือรับรองความเป็ นภรรยา (ในกรณีทไ่ี ม่ได้จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ามี)
กรณี ยื่นด่วน2 วันจ่ายเพิ่ ม 1,000 บาท(ต่างชาติ ฝรังเศสไม่
่
สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
กรณี หนังสือเดิ นทางคนต่ างชาติ
1.
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิม่ 300 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกนั ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสี
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ + ทีอ่ ยู่ + ใบอนุญาตการทางาน (ถ้ามี)
2.
หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดทีอ่ ยู่ ใบอนุ ญาตการทางาน)
3.
หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
สถานทูตจีน ไม่รบั เล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี้ คือ
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ เู ป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก นารูปเก่าทีถ่ ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ นารูปถ่าย
เล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า นารูปทีเ่ ป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปทีใ่ ช้กระดาษพรินซ์
จากคอมพิวเตอร์- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
กรอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME....................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
○ หม้าย
○ หย่า
○ ○ไม่ได้จดทะเบียน
จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.....................................................................................................
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ................................. โทรศัพท์บา้ น..............................................มือถือ.................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .....................................................โทรศัพท์บ้าน..........................................................
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตาแหน่งงาน.................................................................................................................................................................
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ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ....................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...........................................................โทร..................................................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถ่ี ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ○ ไม่เคย ○ เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมือ่ วันที.่ ............. เดือน............................ปี................... ถึง วันที.่ ............เดือน.............................ปี.....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ○ ไม่เคย ○ เคย โปรดระบุ
เมือ่ วันที.่ ............. เดือน.............................ปี................. ถึง วันที.่ .............เดือน.............................ปี......................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มกี ารประชาสัมพันธ์สนิ ค้าพืน้ เมืองให้
นักท่องเทีย่ วทัวไปได้
่
รจู้ กั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝา่ เท้า, ไข่มกุ , ผีเซียะ ซึง่ จาเป็นต้องบรรจุ
ในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ใน
อนาคต ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวม
ภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อน
การเดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่า
ทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านหยก ร้านไข่มกุ ร้านนวดเท้า ร้านผีเซีย๊ ะ ร้านชา หาก
ท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไข
ดังกล่าวแล้ว
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