วันแรก
21.00 น.
23.50 น.

วันที่สอง
05.30 น.

เช้า

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG674 บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ปั กกิ่ง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ช้อปปิ้ งถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปั กกิ่ง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้น ตอนการตรวจหนั งสือ เดิน ทางและศุล กากรแล้ว รับกระเป๋ า
สัมภาระ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่กรุงปั กกิ่ง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้านาท่านสู่ จัตุรสั เทียนอันเหมิ น ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน เป็ นจัตุรัส
ขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้ นที่ท้งั สิ้ น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880
เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปี
ค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปี ค.ศ. 1651 ซึ่งเป็ นสมัยจักรพรรดิซุ่
นจื้ อแห่ งราชวงศ์ ชิ ง มี ก ารบู ร ณะซ่ อ มแซมใหม่ แ ละได้
เปลี่ยนชื่อมาเป็ น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปั จจุบนั จัตุรัส
เทียนอันเหมินถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของประเทศจีน
เพราะเป็ นที่ต้งั ของสถานที่สาคัญทางราชการอี กทั้งเคยมี
เหตุการณ์ สาคัญ ทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีน
เกิดขึ้ นและจารึกไว้มากมาย

เที่ยง

จากนั้ นน าท่ านชม พระราชวัง ต้องห้า ม ตั้งอยู่ท างทิ ศ เหนื อ ของจตุ รัส เที ย นอัน เหมิ น เป็ น
พระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรูจ้ กั กันใน
นาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้ นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหอ้ ง
ทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นัง่ 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน
ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกาแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็ น
เขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ขา้ ราชการชั้น สูงยังต้องขออนุ ญ าตเป็ นกรณี พิเศษ จึงเรียก
พระราชวังนี้ ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ กั้นพระองค์
จากโลกภายนอก โดยมีสนมกานั ล ขัน ที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่ านี้ ต้องอาศัยอยู่ในนคร
ต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสาราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระ
กระยาหาร มีสนมกานั ล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคาเล่าลือกันว่า พระ
นางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่ มซึ่ง
เข้าวังแล้วจะไม่มผี ใู ้ ดพบเห็นอีกเลย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลางเมืองตั้งอยู่ฝั่ง
ตรงกันข้ามกับป้ อมธนู เฉียนเหมิน มีซุม้ ประตูไม้หา้ ช่องขนาดใหญ่ เลียนแบบศิลปะสมัยราชวงศ์
ชิงตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ถนนเฉีย นเหมินเป็ นถนนเส้นตรงยาว 845 เมตร กว้าง 21 เมตร สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยอาคารรูปทรงโบราณ 2 สองชั้น ที่เป็ นสถาปั ตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตก
ซึ่งทั้งหมดถูกดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร และช็อปแบรนด์เนมชื่อดัง ถนนเฉียนเหมิน
มีประวัติความเป็ นมากว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัย ราชวงศ์หมิงและชิง ใช้เป็ นเส้นทางเสด็จขององค์
จักรพรรดิเพื่อไปทาพิธีบวงสรวงสวรรค์และสักการะหอฟ้ าเทียนถาน ซึ่งสองข้างทางก็เริ่มขยาย
เป็ นย่านการค้าตั้งแต่น้ั น ต่อมาเมือ่ มีสงครามรุกรานปั กกิ่งจากหลายชาติ ทาให้ย่านนี้ ถูกทาลาย
ไปมาก จนไม่สามารถเป็ นแหล่งค้าขายได้อีก กระทัง่ ปี ค.ศ. 2008 รัฐบาลจีนได้เห็นความสาคัญ
ของถนนเส้น นี้ และต้อ งการสนั บ สนุ น ให้เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว จึง ได้ท าการพลิ ก ฟื้ น บู รณะ
ซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนตามแบบเค้าโครงเดิม (ทาเลียนแบบจากภาพถ่ายสมัยนั้ น ) และเปิ ด
เป็ นย่านการค้าแหล่งใหม่เมือ่ ปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา
นาท่านชม กายกรรมปั กกิ่ง เป็ นการแสดงความสามารถของนั กแสดงในการโชว์หวาดเสียวและ
ความยื ดหยุ่ น ของร่ างกาย มีก ารแสดงหลายหลายชุด แต่ล ะการแสดงจะแตกต่างกัน ไปโชว์
ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุน จาน โชว์ควงของ เป็ นต้น แต่ไฮไลท์เลยคือการขับ

คา่
พักที่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

มอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพื้ นที่จากัดและโวกายกรรมปั กกิ่งนั้ นยังชื่อเป็ นโชว์กายกรรมที่
มีชื่อก้องโลกมาก
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูรอ้ น – ร้านหยก – กาแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน
THE PLACE
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
น าท่ านสู ้ ร้า นผลิ ตภัณ ฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลื อกชมสิน ค้าและผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่อ งนอนเพื่ อ
สุขภาพชนิ ดต่างๆ
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น หรือ อี้ เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ ยน ห่างจากตัว
เมืองปั กกิ่งไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้ มีพื้นที่ 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่
เป็ นทะเลสาบคุนหมิง จากนั้ นนาดินไปถมเป็ นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา พร้อมตาหนั กน้อยใหญ่
หลายหลั ง สวนดอกไม้ก ว่า 300 แห่ ง เดิ ม นั้ นเป็ นวัง
หลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุ บไลข่าน ในปี ค.ศ.
1153 มี ก าร ต่ อ เติ ม ใน ส มั ย ร าช วงศ์ ห มิ งแ ล ะชิ ง
โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉีย นหลง ใช้
เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์ าชวงศ์
ชิงทรงใช้เป็ นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนี ความร้อนจาก
พ ระราชวั ง ห ลวงที่ ปั กกิ่ ง ใน ฤดู ร้ อ น ม าป ระทั บ ที่
พระราชวังฤดู รอ้ นแห่งนี้ ซึ่งเป็ นที่ย อมรับกัน ว่าอุทยาน
แห่งนี้ เป็ นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้ น น า
ท่านเดินทางกลับสู่กรุงปั กกิ่ง ระหว่างทางนาท่านแวะชม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันล้าค่าแก่คน
ที่ท่านรัก จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน
ด่านจีหย่งกวน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กาแพงหมื่น ลี้ ” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
สัญ ลั ก ษณ์ ท างประวัติ ศ าตร์ข องประเทศจีน อั น ยาวนาน
กาแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปั จจุบันสร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์
ฉิน ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการรุกรานจากชาวฮัน หรือซังหนู คาว่า
ซวงหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปี ก่อนคริสตกาล)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ THE PLACE เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่ง
ใหม่ที่ยิ่งใหญ่ สไตล์ “The place” หรือ ซื่อ เม่า เที ย น เจีย ตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉี ยวลู่ ซึ่งเป็ น
ศูน ย์กลางการค้าสาหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคัก แห่งใหม่ที่ยิ่ งใหญ่ ที่สุดในเอเชีย เลยก็ว่าได้ ท่ าน
สามารถเลือกซื้ อสินค้าแบรนด์เนมดัง อาทิเช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็ นต้น นอกจาก
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแล้วสถานที่แห่งนี้ ท่านยังจะได้ชมเพดานจอ LCD ขนาด หรือ ท้องฟ้ ายักษ์ ที่ไม่
มีให้เห็นที่ใดในโลก เป็ นจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร (เป็ นจอที่ใหญ่ ที่สุดใน
โลก)
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ร้านปี่ เซียะ – ตลาดรัสเซีย - นั ่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
น าท่ านแวะชม ร้า นปี่ เซี ย ะ สิ่ งศัก ดิ์สิ ท ธิ์เกี่ ย วกับ โชคลาภเงิน ทองของจีน และที่ นี่ ท่ านจะได้
ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุย้ ของชาวจีน เหมาะสาหรับท่าน
ที่ทาการค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ
นาท่านช้อปปิ้ งที่ ซิ่วสุ่ยเจีย หรือที่คนไทยรูจ้ กั กันในนามของ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็ นแหล่งรวม
สินค้าแบรนด์จนี และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี
หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนด์ช้นั นาอื่นๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมือง
จีนจะต้องมาหาซื้ อของเลียนแบบจากที่นี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นทาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปั กกิ่ง เพื่อเดินทางสู่
มหานครเซี่ ยงไฮ้ ด้วยรถไฟความเร็วสูง (HIGH-SPEED
RAIL , G TRAIN) โดยเส้น ทางรถไฟความเร็ ว สู ง ระหว่า ง
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ปั กกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ อยู่ที่ 1,318 กิโลเมตร เทีย บได้กับเชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี แต่ดว้ ยความเร็วที่
300 กม./ชม. ทาให้ใช้เวลาเดินทางเพีย ง 5 ชัว่ โมงโดยประมาณ โดยเส้นทางนี้ เปิ ดให้บริการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2551) โดยเส้น ทางดังกล่ าวถือเป็ นเส้นทางที่สร้าง
กาไรให้กบั จีนมากที่สุด
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
JAME JOYCE COFFETEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้ งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว วัดนี้ ตั้งอยู่ในฝั ่งผู่ซี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ในเขตเมืองเซี่ยง
ไฮ้ที่ทนั สมัยที่สุด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดย
พระภิ ก ษุ ชื่ อ ฮุ ย เก็ น วัด แห่ ง นี้ ถู ก ท าลายในช่ ว งราชวงศ์ ชิ ง ถู ก โค่ น ล้ม บั ล ลั ง ก์ แต่ โ ชคดี ที่
พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทาลาย จึงอัญ เชิญ มาประดิษฐานที่วดั ที่สร้างขึ้ นใหม่ในปี 1928
และให้ชื่อวัดแห่งนี้ ว่าวัดพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค์ อันล้าค่านี้ ไม่เพียงแต่เป็ นพระพุทธรูป
หายากทางด้านวัฒนธรรม หากแต่ยงั เป็ นงานช่างศิลป์ ที่มคี ่ายิ่งนั ก
จากนั้ นนาท่านชม ผ้าไหม ที่ขนชื
ึ้ ่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ทาจากผ้าไหม
เช่น ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็ นหาด
ทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็ นย่านถนนริมแม่น้ าที่มี
ความยาว 1.5 กิ โ ลเมตร ไปตามริ ม แม่ น้ าหวงผู่ ฝั่ ง
ตะวัน ตกซึ่ งอยู่ ใ นย่ า นเมือ งเก่ า หาดไว่ทัน ยัง เคยเป็ น
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้”
ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้ นในยุคที่
เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอานาจ
กั น ให้วุ่ น วายไปหมด หาดไว่ ทั น จึ ง มี ชื่ อ ที่ รู ้จัก ในหมู่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยว่า "หาดเจ้า พ่ อ เซี่ ย งไฮ้" นั ่ น เอง
และหาดไว่ทันนี้ ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิ ง ถนนคนเดิน ที่

เป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ เ นมและสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ยมของคนไทยอี ก แห่ ง หนึ่ ง
นอกจากนี้ ที่หาดไว่ทนั ยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่าง
ชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึง
เรียกได้วา่ มาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นาท่านเดินทางสู่ถนนคน
เดินนานกิง
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตร
เดียวไม่ซ้าใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือที่รจู ้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
จากนั้ นนาท่านสู่ “ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็ นตลาดเก่าของผู่
ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่
ทาเป็ นร้านขายของมีท้งั ของพื้ นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา
กระเป๋ า อี กทั้งยังมีรา้ นขายขนมและอาหารพื้ นเมือ งอีก มากมาย ให้ท่ านอิส ระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่
NEW KNIGHT HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่หก
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
........... น. สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามผู่ตง
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
07.30 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ ับความเหมาะสม
และคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
13 – 18 กันยายน 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 06 พฤศจิกายน 2561
08 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561
06 – 11 ธันวาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
21,900
23,900
23,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
23,900
23,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุต ่ากว่า20ปี ) (เด็กอายุต ่ากว่า20ปี )

25,900
27,900
27,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
27,900

25,900
27,900
27,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
27,900

4,500
5,000
5,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
5,000
5,000

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา,
หยก, บัวหิ มะ, ผลิตภัณ ฑ์จากผ้า ไหม, ร้า นไข่มุก , ร้า นปี่ เซี ยะ ซึ่ งจาเป็ นต้องระบุ ไว้ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300หยวน/ร้าน/ท่าน

• ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวัน สุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลู กทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สาหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมห
คณะเท่านั้ น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ ว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั ่ง
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงิน ไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านั กท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ั นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น เอกสารการขอรับเงิน คืน ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญ ชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่ อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืน เงิน ค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
2.4 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการัน ตีการจ่ายเงินล่ วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจอง
และจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืน ค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือ
บางส่วนได้
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืน เงิน มัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืน เงิน ค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ อ งเที่ ย วหรือเอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อนการเดิ น ทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่ มีวีซ่ า และอย่ า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิน ทางน้ อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
มิได้ส่งหน้าหนั งสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยว
ที่ มิได้เกิด จากความผิ ดของทางบริษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสีย หายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ย นแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษัทกากับเท่านั้ น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมีข นาดบรรจุภั ณ ฑ์ ไม่เกิ น 100
มิล ลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิล ลิลิ ตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็ อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มคี วามจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มกี ารจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มคี วามจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

ตัวอย่างสาเนาทีไ่ ด ้มาตรฐาน
ต ้องถ่ายให ้ติดทัง้ 2 หน ้า

