กำหนดกำรเดินทำง 13-17 เมษำยน 2560
วันแรก

กรุงเทพฯ – ปักกิง่ – กายกรรมปักกิง่

07.00 น.

 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้น
4 ประตู 3 บริ เวณ ISLAND-D โดยสายการบิ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยมี
เจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิ ร ฟ้ า สู่ ปั ก กิ่ ง โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 614
(อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินกรุ งปั กกิ่ง นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองถึงท่าอากาศยานนครปั กกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมที
ปั กกิ่งเคยเป็ นเมืองสาคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500
ปี ก่อนคริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้างระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราช และการสู ้รบกลางเมือง ค.ศ
1949 พรรคคอมมิวนิ สต์จีนได้ชยั ชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ งปั กกิ่งเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศนั บ แต่ น้ ั นมา และท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ “สนามบิ น นานาชาติ ” ซึ่ งสามารถรองรั บ
ผูโ้ ดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิ่มเป็ น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินโฉมใหม่ที่มีขนาดกว่า 1
ล้านตารางเมตร ซึ่ งใหญ่กว่าเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กานี้ เป็ นฝี มือของผูอ้ อกแบบสนามบิน

10.10 น.

15.50 น.

คา่

เช็ ก แลพก๊ อ กของฮ่ อ งกงด้ว ย นั่น คื อ Foster & Partners สถาปนิ ก นัก เดิ น ทาง ที่ เข้า ถึ ง จิ ต ใจ
ผูโ้ ดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่ วนให้ส้ ันที่สุด ฟอสเตอร์ ได้แบ่งอาคารที่กว้างขว้าง
ใหญ่โตของสนามบินนานาชาติปักกิ่งออกเป็ น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ ทิศตะวันออก เพื่อ
ช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดละมุนละไมได้ฉายส่ องเข้ามาพร้อม
ทั้งใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารนาท่ านชม กายกรรมปั กกิ่ง เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์
หวาดเสี ยว และความยืดหยุ่นของร่ างกาย มีการแสดงหลายหลายชุ ดแต่ละการแสดงจะแตกต่าง
กันไปโชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็ นต้น กายกรรมปั กกิ่ง
นั้น ยังเป็ นโชว์กายกรรมที่มีชื่อเสี ยงดังก้องโลกอีกด้วย
 พักที่ FENG DA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

ปักกิง่ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” –หอบูชาเทียนถาน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่ านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ ใหญ่ ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ ของประเทศจี นยุคใหม่
สถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรี ย ์
วีร ชน ศาลาประชาคม และ หอระลึ ก ประธานเหมาเจอตุ ง จากนั้น น าท่ านผ่ า นประตู เข้า สู่
พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัย
ราชวงศ์หมิงและชิง นาชมโบราณสถาน และสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้น
บนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นาชมหมู่อาคารเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999
ห้อ ง ชมพระต าหนัก ว่าราชการ พระต าหนักชั้น ใน ห้อ งบรรทมของจัก รพรรดิ์ และห้อ งว่า
ราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นาท่านชม ศู นย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีต
ถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดย
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ และนาท่านชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความ
เคลียด และบารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนาท่านชม หอบูชาเทียนถาน
ซึ่ งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปั ตยกรรมที่สง่างาม มีความสู ง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30
เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่ วงเวลาเดี ยวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการ

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

สร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้ าดิน ของจักรพรรดิใน
สมัยโบราณ เพื่อคุม้ ครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
 พักที่ FENG DA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

ล่ อ งเรื อ สู่ พระราชวัง ฤดู ร้ อน – สวนพฤกษศาสตร์ ปั ก กิ่ง –- ผ่ า นชมสนามกีฬ า
แห่ งชาติ –- THE PLACE

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเลือกซื้ อหยกโบราณ ซึ่ งเป็ นหยกที่มีความเก่าแก่ ถือเป็ นสิ่ งนาโชคอย่างหนึ่ งของคนจีน
จากนั้นนาท่าน ล่ องเรือ จากต้นสายแม่น้ าในตัวเมืองปั กกิ่ง สู่ ด้ านหน้ า ของพระราชวังฤดูร้อน
“อวี้เหอหยวน” หลังจากเรื อเทียบท่า นาท่านเดินเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้ หอหยวน” ซึ่ ง
ตั้ง อยู่ใ นเขตชานเมื อ งด้า นทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของกรุ ง ปั ก กิ่ ง เป็ นพระราชอุ ท ยานที่ มี
ทัศนี ยภาพที่สวยงามมากแห่ งหนึ่ ง มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้ อที่ที่เป็ นน้ า 3
ส่ วน เนื้อที่ที่เป็ นดิน 1 ส่ วน ประกอบด้วยสองส่ วนคือ เขา"ว่านโซ่ วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนห
มิงหู " บนเขาว่านโซ่ วซาน ได้สร้างวิหาร ตาหนัก พลับพลา และเก๋ งจีนอันงดงามไว้หลายรู ป
หลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลัน่ รับกันกับภูมิภาพ ที่เชิ งเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728
เมตร ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่ อมติดกับฝั่ ง
ทัว่ ทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่ วนงดงามตระการตาซึ่ งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการ
สร้างอุทยานของจีน จากนั้นนาท่านแวะเลือกซื้อไข่ มุก ครี มไข่มุกบารุ งผิว ที่ทาจากไข่มุกน้ าจืดที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาป
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นาท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ ปักกิง่ เพื่อชม ดอกโบตั๋น หรื อ หมู่ตาน (Peony) เป็ นดอกไม้ที่มี
ความหมายพิเศษสาหรับชาวจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โบตัน๋ เป็ นหนึ่งในดอกไม้อีกชนิดหนึ่ง
ที่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีน ดอกโบตัน๋ เป็ นดอกไม้ที่มีความหมายเป็ นมงคลกล่าวคือเป็ น
ดอกไม้ที่เป็ นตัวแทนของความมัง่ มีศรี สุขมีลาภยศยิง่ ใหญ่สูงส่ ง ควรค่าแก่การยกย่องนับถือและ
อีกความหมายหนึ่ ง คือ ตัวแทนของความยุติธรรม ในประเทศจีนดอกโบตัน๋ จะออกดอกและ
บานในช่วงเดือนเมษายนดอกโบตัน๋ ดอกหนึ่งจะมีอายุการผลิบานอยูร่ าวเจ็ดถึงสิ บวัน โบตัน๋ มี
อยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ แบบกลีบดอกชั้นเดียว แบบกลีบดอกหลายชั้นและแบบกลีบ
ซ้อนมากเป็ นพิเศษ และมีมากมายหลายสี มีท้ งั สี แดง สี ชมพูเข้ม ชมพูอ่อน สี ม่วง สี ขาว สี เขียว
สี ดา และสี ผสมสองสี สามสี ในดอกเดียวกัน ดอกโบตัน๋ เป็ นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ชวนดม
สี ขาวกลิ่นจะหอมอ่อนหวานสดชื่น สี แดงจะหอมแรง ส่ วนสี ม่วงจะมีกลิ่นหอมหวนยัว่ ยวนใจ

เทีย่ ง
บ่ าย

20.00 น.

(หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวยจนทาให้ ดอกไม้ ไม่ ออกดอก หรือออกดอกน้ อย ทาง
บริ ษัท ฯ จะไม่ มีการคืน เงิน หรื อเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ ) จากนั้น นาท่ าน ผ่ าน ชม
“สนามกีฬาแห่ งชาติ” ซึ่ งสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดัง
ของโลก โคลิ เซี่ ย มแห่ ง โรม แต่ ส นามกี ฬ านานาชาติ ข อง Herzog & de Meuron ในปั ก กิ่ ง นี้
พยายามที่ จ ะคิ ด ออกแบบใหม่ ใ ห้ เอื้ อ อ านวยต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มปั จ จุ บัน มากขึ้ นสถาปนิ ก จาก
สวิสเซอร์ แลนด์ Herzog & de Meuron ต้องการที่จะช่ องระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนาม
กีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง อาจถือได้ว่า เป็ นสนามกีฬาที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด
ในขณะนี้ สนามกี ฬ าดัง กล่ า วซึ่ งจะใช้จ ัด พิ ธี เปิ ด-ปิ ดการแข่ ง ขัน โอลิ ม ปิ ก 2008 มี ล ัก ษณะ
ภายนอกคล้ายกับ "รั งนก" ที่ มีโครงตาข่ายเหล็กสี เทาๆเหมื อนกิ่งไม้ ห่ อหุ ้มเพดานและผนัง
อาคารที่ ท าด้วยวัสดุ โปร่ งใส อัฒ จันทร์ มีลกั ษณะรู ปทรงชามสี แดง ซึ่ งดู คล้ายกับพระราชวัง
ต้องห้ามของจีน ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่ งนี้ จึงดูคล้ายพระราชวังสี แดง ที่อยูภ่ ายในรั้ว
กาแพงสี เทาเขียว ซึ่ งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สาหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสร้าง
ให้กลมกลืนกับโครงตาข่าย ซึ่ งให้ภาพลักษณ์ของความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันหรื อเอกภาพ ซึ่ ง
ภายในยังมี “สระว่ ายน้าแห่ งชาติ” (GYMNASIUM ฟองอากาศ) ซึ่ งสระว่ายน้ าแห่งชาติน้ ี สร้าง
ขึ้ นส าหรับการแข่ งขัน กี ฬาโอลิ มปิ ก 2008 โดยมี รูปลักษณ์ เหนื อจิ น ตนาการคล้าย " ก้ อนน้า
สี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสั ดุ เทฟลอนทาเป็ นโครงร่ าง
เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนามาใช้เดินเครื่ องกรองน้ าเสี ยของสระน้ าที่ใช้เติมในสระจะ
ถู ก กัก เก็ บ ไว้ใ นอ่ างเก็บ น้ าขนาดใหญ่ ที่ ฝั่ ง ไว้ใ ต้ดิ น นอกจากนั้น เพื่ อ ให้ ดู เหมื อ นน้ าที่ สุ ด
สถาปนิกยังใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยั ของนักฟิ สิ กส์จาก Dublin's Trinity College ที่สามารถทา
ให้กาแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งนอกจากจะทาสระว่ายน้ าแห่ ง
แดนมัง กรนี้ ดู ดี เป็ นเอกลัก ษณ์ แ ล้ว ยัง สามารถต้า นทานกับ แรงสั่ น สะเทื อ นอัน เกิ ด จาก
แผ่นดินไหวได้ดว้ ย จากนั้นนาท่าน ชิมชาอวู่หลงของปั กกิ่ง และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่นๆ เช่น ชาแดง
ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นชาที่มีกลิ่นหอม รสชาติชุ่มคอ ประโยชน์ของใบชานั้น
เมื่อนามาชงกับน้ าร้อนจะเป็ นน้ าชามีสาร TANNIN ช่วยสลายไขมันในลาไส้ใหญ่ ช่วยทาให้สด
ชื่น กระตุน้ การทางานของระบบประสาทและหมุนเวียนโลหิ ต นาท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ในใจกลางกรุ งปักกิ่ง THE PLACE หรือ ลาสเวกัสน้ อย ท่านจะได้สัมผัสความสวยงาม
ของแสงสี บนเพดานที่ทนั สมัย ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสิ นค้า
แบรนด์เนมมากมาย
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร พิเศษ!! ซี ฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหาร
บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดัง เพื่อให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่ า 200 ชนิด

อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ กเนื้อ เป็ ด ไก่ งวง แพะย่ าง กุ้งทอด ติ่มซา รวมถึงเค็กหลากหลาย
ชนิด พิเศษ!!!!! เครื่ องดื่มไม่ อ้ัน เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้าผลไม้ เบียร์ ท้องถิ่น ไวน์
แดงท้ องถิ่น และ ไอศกรี ม ยี่ห้อ Haagen Dazs (เมนู อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
ของภัตตาคาร โดยทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่วงหน้ า)
 พักที่ FENG DA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

กาแพงเมืองจีน – พิพธิ ภัณฑ์ หุ่นขีผ้ งึ้ – ถนนหวังฟูจงิ่ - ถนนอาหารตงหัวเหมิน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม หยกจีน ของล้ าค่าของปั กกิ่งที่ข้ ึนชื่ อ ซึ่ งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของ
ความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิ ขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่
ของสัญญาลักษณ์แห่ งปั ญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหาก
ใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุ ขความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความร่ ารวย ความมีโชค รวมถึงทาให้
อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนาโชค อาทิ
เช่ น กาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของขวัญของฝาก จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่ งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงาน
ของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปี ก่อน โดย
จักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูร้ วบรวมประเทศจีนให้เป็ นปึ กแผ่น ตัวกาแพงสู งราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่า
กันว่าถ้านาวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกาแพงแห่งนี้มาสร้างกาแพงที่มีความหนา 1 เมตร สู ง 5 เมตร จะได้
กาแพงที่มีความยาวรอบโลก
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...สุ ก+ี้ น้าจิ้มไทยรสเด็ด
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ชมประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตั้งแต่จน
ยุคเริ่ มต้นถึงสิ้ นสุ ดราชวงศ์ เล่าเรื่ องโดยใช้หุ่นขี้ผ้ งึ ขนาดเท่าตัวคนจริ งที่แสดงไว้ในห้องทั้งหมด
26 ห้อง ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปั กกิ่งนาท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”
ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ าร้อนลวก, แมลงสัตว์กดั ต่อย, แพ้,
คัน , แผลสด, ผื่น , เป็ นหนอง, สิ ว อัก เสบ, บวมแดง, การอัก เสบของผิว , กลากเกลื้ อ น, โรค
ผิวหนังต่างๆ
 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
นาท่านสู่ ถนนหวังฟู จิ่ง ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางสาหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวง
ปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย
ที่ จะสร้ างสี สันให้กบั ผูท้ ี่ มาจับจ่ายบนถนนคนเดิ นแห่ งนี้ เชิ ญ ท่ านอิ สระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

จากนั้น นาท่ านสู่ ถนนอาหารตงหัวเหมิน (DONG HUA MEN) ศูน ย์รวมอาหารพื้ นเมื องและ
อาหารว่างมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ และได้สัมผัสบรรยากาศยามค่าคืนของถนนสายนี้
 พักที่ FENG DA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ช้ อปปิ้ งตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านแวะชม ผีชิว ซึ่งเป็ นลูกหลานมังกร รุ่ นที่ 9 มีพลังอานาจในการดูดกลืนสิ่ งชัว่ ร้ายทั้งหลาย
ให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรื อห้องเพื่อป้ องกันขจัดภยันตรายต่างๆให้ท่านได้
เลือกซื้อเป็ นของฝากให้กบั คนทางบ้าน
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิง่
นาท่ านไปช้อบปิ้ งที่ ตลาดรั สเซี ย เพื่อเลื อกซื้ อสิ นค้าขายส่ งราคาถูก อาทิ เช่ น ผ้าไหม ถุ งเท้า
รองเท้า นาฬิ กา เป็ นต้น เพื่ อ ความจุ ใจในการช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าราคาถู ก จากนั้น น าท่ านแวะชม
โรงงานผลิตผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และ
แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริ ง) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับ
การซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่
TG 615 
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

เทีย่ ง
บ่ าย

17.05 น.
21.15 น.

หมายเหตุ :ตามนโยบายร่ วมกับ การท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจี น ทุกเมื อง กาหนดให้ มีการประชาสั ม พันธ์ สิ นค้ าพื้นเมื องให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ผ้ าไหม , ผีชิว ,หยกเก่ า ซึ่ งจาเป็ นต้ อง
บรรจุ ในโปรแกรมทั ว ร์ ด้ ว ย เพราะมี ผลกับ ราคาทั ว ร์ จึ งเรี ยนให้ กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวทุ ก ท่ านทราบว่ าร้ านทุ ก ร้ า น
จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง

กำหนดกำรเดินทำง 13-17 เมษำยน 2560
อัตราค่าบริการผูใ้ หญ่ ( พักห้องคู่ )
ท่านละ
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ

38,900
6,500

บาท
บาท

*** กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์,หัวหน้ำทัวร์และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คน ***
เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์น้ ีเป็ นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ที่บริ ษทั ฯ ได้รับการสารอง ที่นงั่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่
จะปรับเปลี่ ยนราคาตัว๋ เครื่ องบิ น หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นมี การปรับสู งขึ้ นจากราคาปั จจุบนั และในกรณี ที่ไม่
สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทาง
สายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น รายการและราคาทัวร์ขา้ งต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกาหนด
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
7. น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
5. ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจาท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้ อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
1. เอกสารการเดินทาง
1.1
หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
1.2
หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3
รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังพื้นสี ขาว / ต้องใส่ เสื้ อมีแขนเท่านั้น / รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / ใช้
กระดาษฟูจิหรื อ โกดัก

- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อมกับ
การส่ งหนังสื อเดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง แต่งหน้าทา
ปาก หรื อไว้ผมยาว
1.4
สาเนาบัตรประชาชน
1.5
สาเนาทะเบียนบ้าน
1.6
สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายืน่ เดินทางกับกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จัดการให้
2. เอกสารการเงิน ** ไม่ ต้องใช้ เอกสารการเงินสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
3. เอกสารเพิม่ เติม
3.1 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ 6-18 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ถ่ ายสาเนา )
3.2 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ ต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ตัวจริง)
3.3 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ บิดา มารดา ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย บิดา
และมารดาทั้ง 2 คน ต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ ื่นที่อาเภอที่มีทะเบียน
บ้านของบิดามารดาอยู่ ถ้าบิดามารดาแยกกันอยูค่ นละทะเบียน ทั้งบิดาและมารดาให้ไปทาเรื่ องที่อาเภอ
ที่มีที่อยูข่ องบิดาเป็ นหลัก พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสื อต่อหน้าเจ้าพนักงานทั้ง 2 คน
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรู ปถ่าย) หรื อ ผูช้ ายจริ ง (แบบคลุมเครื อ ไว้ผม
ยาว
หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดาเนินการทาวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
3.4 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)
4. ข้ อมูลสาคัญ * กรุณากรอกข้ อมูลจริงในเอกสารทีท่ างบริษทั จัดให้
4.1 นักเรี ยน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผูท้ ี่ทางาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูท่ ี่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยูป่ ัจจุบนั ของผูเ้ ดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นที่ติดต่อได้
4.4 ผูท้ ี่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรื อ ภรรยา หรื อบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผูท้ ี่เป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรื อมารดา หรื อ พี่นอ้ ง หรื อญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทราบว่ า
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
กรณี ห นังสื อ เดิ น ทางชาวต่ างชาติ ทางบริ ษ ัทฯ สามารถขอวีซ่ าให้ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติ ที่ ทางานใน
ประเทศไทยและมีใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชี
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน

กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง
ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริ ษทั ฯ จะใช้สาหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้วา่ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั
ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื ออาจเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร ซึ่ ง
เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริ ษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรื อทราบในเวลากระชั้นชิด
ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสื อเดินทางแบบปกติ
ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทาวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่าจีนได้
ท่านที่ถือบัตร APEX หรื อ ถือหนังสื อเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าประเทศจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีวซี ่ า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ
กรุณาส่ งเอกสารยืน่ วีซ่าก่ อนเดินทาง อย่ างน้ อย 7 วันทาการ
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่ ท่านละ 1200.อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยืน่ ขอวีซ่าด่วน 1 วัน สาหรับบริ ษทั ทัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรี ยมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยืน่ เอกสารและชี้แจงความ
จาเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถานทูต
ท่ านทีถ่ ือบัตร APEX
ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิ ทธิ การเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวซี ่ า กับ
องค์กรฯ ที่ ออกบัตรนี้ ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ื อ
เอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสู ญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
3. หากบัตรสู ญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสู ญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้ อตัว๋ เครื่ องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยูต่ ่อ เพื่อทาเรื่ อง
การออกบัตรใหม่ หรื อขอทาวีซ่าใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษ ัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ
ฝาก ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสู ญ
หายทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS./ MRS./ MR.)
NAME.......................................................................................SURNAME................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
............................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ.....................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................. ....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน.................................... ............
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน
.....................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................... .................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ..............................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรง
กับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน...............................
ปี ..............................

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน...............................
ปี .............................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME.......................................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME.......................................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ค รบ ทางบริ ษั ทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


