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New experience เจาะลึกปักกิง่ ลิม้ รสไวน์แดง
โดยสายการบินไทย
5 ว ัน 4 คืน
ไฮไลท์ท ัวร์… New experience เจาะลึกปักกิง่ ลิม
้ รสไวน์แดง
• ชมกําแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สงิ่ มห ัศจรรย์ของโลก
• ล่องเรือชมความงามของพระราชว ังฤดูรอ้ น...พิเศษ แต่งชุดชาวว ังถ่ายรูป ท่านละ 1ใบ
• ชมความงดงามและยิง่ ใหญ่...พระราชว ังกูก
้ ง...เข้าชมห้องเก็ บสมบ ัติจ ักรพรรดิ
้ คํา่
• เมนูพเิ ศษ เป็ดปักกิง่ สุกห
ี้ ม้อไฟ เป็ดปักกิง่ อาหารแมนจู พร้อมชมการแสดงระหว่างทานมือ
• เยีย
่ มชมคฤหสไ์ วน์แดง ลิม
้ รสไวน์แดง แถมฟรีบรนดี
่ ั ทา
่ นละ 1 ขวด
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รายละเอียดการเดิ
เชน
า้ ทาง
เทีย
่ ง

ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุทเทพฯ (TG614 / 10.10-15.50) – ปั กกิง่ – ผ่านชม
สนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายนํ้ า

2

พระราชวังฤดูร ้อน (นัง้ เรือชมวิว+ ฟรีแต่งชุดโบราณ พร ้อม
ถ่ายรูปท่านละ 1 ใบ) – จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู ้
กง (พิเศษเข ้าชมห ้องเก็บสมบัตจิ ักรพรรดิ+กําแพง 9
มังกร) – พิพธิ ภัณฑ์อาหารจักรพรรดิ (งานเลีย
้ งแบบ
ฮ่องเต ้+รวมโชว์แมนจู)

3
4

5

ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – กําแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – ถนน
หวังฝูจงิ่

เย็ น


โรงแรมทีพ
่ ัก
EASELF
HOTEL หรือ
เทียบเท่า 5*







EASELF
HOTEL หรือ
เทียบเท่า 5*







EASELF
HOTEL หรือ
เทียบเท่า 5*

์ มิง –พิพธิ ภัณฑ์ผเี ซย
ี ะ –ตลาดหงเฉียว
กําแพงเก่าราชวงศห
ี
– ศูนย์หยก – ซอยหูถง (นั่งรถสามล ้อชมวิว) – ตลาดรัสเซย
ไร่องุ่น(ผ่านชม) – พิพธิ ภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ ้านยุโรป+แถม
ฟรีบรั่นดี ท่านละ 1 ขวด (ปริมาณ 100ML.) – ปั กกิง่
(TG615/17.05-21.20) – กรุงเทพ







EASELF
HOTEL หรือ
เทียบเท่า 5*





** หมายเหตุ : ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบเดีย
่ ว) ท่านละ 1,500 บาท **
ผูเ้ ดินทางอายุตา
ํ่ กว่า 20 ปี เก็ บเพิม
่ จากค่าท ัวร์ 3,000 บาท
** ไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และทิปคนข ับรถ ท่านละ 150 หยวน /ท่าน/ทริป เด็กเก็ บเท่าผูใ้ หญ่ **

ทีน
่ ง่ ั บนเครือ
่ ง
แบบ 3 – 3
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ทงขาไป
ั้
– ขากล ับ

ั
นํา้ หน ักสมภาระ
ขาไป – ขากล ับ 30 กก.

หน ้า 2 จาก 14
GT-PEK
TG07

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – ปั กกิ่ง – ผ่ านชมสนามกีฬารั งนกและสนามกีฬาว่ ายนํา้
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG)
07.30 น. โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
10.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614
15.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุ งปั กกิ่งสนามบินนี ้ได้ เปิ ดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิ ดให้ บริการต้ อนรับ
กี ฬ าโอลิม ปิ ก 2008 คาดว่าสามารถรองรับ ผู้โดยสารได้ มากถึง 55 ล้ านคนในปี 2015
สนามบินมี ขนาดใหญ่ กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริ กา ออกแบบโดย Foster & Partners
สถาปนิกนักเดินทางที่เข้ าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้ วยการออกแบบให้ แบ่งเป็ น 2 ข้ าง ทอดตัวจาก
ทิศใต้ ไปสูท่ ิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้ อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้ แสงแดดได้ และ
ใช้ นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊ าซคาร์ บอนภายในตัวอาคาร นําท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมือง นําท่านเดินทางเข้ าสูต่ วั เมืองปั กกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อ
ว่า จิง ตัง้ อยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้ านกัว๋ เป็ น
เมืองหลวงของแคว้ นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็ นเมืองหลวงรอง ชิ ้อยันจิง เป็ นเมืองหลวงของ
จี นตัง้ แต่ สมัยราชวงศ์ จิน หยวน หมิ ง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจี น เคยใช้ ชื่อจงตู ต้ าตู เป่ ยผิง
และเป่ ยจิง เริ่มตัง้ เป็ นเมืองตัง้ แต่ปี 1928 ปั จจุบนั แบ่งเป็ น 16 เขตและ 2 อําเภอ เป็ นนครที่
ขึน้ ตรงต่อส่วนกลาง พื น้ ที่ ทั่วนครเป่ ยจิงมี ถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปั กกิ่งเป็ นศูน ย์
การเมืองวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ ประเทศจีนและก็
เป็ นเมื องท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทัง้ ในประเทศจีนและในโลก ปั จจุบนั ปั กกิ่งเป็ นเขตการปกครอง
พิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเที ยบเท่ากับมณฑล หลังจากปั กกิ่งได้ รับ
การจัดตังเป็
้ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80
ศตวรรษที่ 20 เมืองปั กกิ่งได้ พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ วอย่างเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ ามือ
เป็ นหลังมือ ปั จจุบนั นี ้ปั กกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ
และยัง แสดงถึง สภาพเมื องที่ ทัน สมัย กลายเป็ น เมื องใหญ่ ข องโลก นํ า ท่ าน ผ่านชมและ
ถ่ายรู ปหน้ าสนามกี ฬาโอลิมปิ กรังนก สนามกีฬ าโอลิมปิ กรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอร์ แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม”
พยายามให้ เอื ้ออํานวยต่อสิง่ แวดล้ อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นงั่ ใช้ จดั พิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขัน
โอลิมปิ ก2008 มีลกั ษณะภายนอกคล้ ายกับ “รังนก”ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดาน
และผนังอาคารที่ ทํ า ด้ ว ยวัสดุ โปร่ งใส อัฒ จัน ทร์ มี ลัก ษณะรู ป ทรงชามสี แ ดง ดูค ล้ า ยกับ
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พระราชวังต้ องห้ ามของจีน ซึ่งให้ กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายนํ ้าแห่งชาติ
สระว่ายนํา้ แห่งชาติ สร้ างขึน้ เหนื อจินตนาการคล้ าย “ก้ อนนํ า้ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ” ซึ่ง PTW
and Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วสั ดุเทฟลอนทํ าเป็ น โครงร่ าง เน้ น ใช้ พ ลังงานแสงอาทิ ต ย์
เพื่ อให้ ดูเหมื อนนํ า้ ที่ สุด และใช้ เทคโนโลยี จากงานวิจัยของนักฟิ สิก ส์จาก Dublin’s Trinity
Collegeที่ทําให้ กําแพงอาคารดูเหมือนฟองนํ า้ ที่ เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้ านทาน
แรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
คํ่า
รั บประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
ที่พัก
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก EARSELF HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
วันที่สองของการเดินทาง
พระราชวังฤดูร้อน (รวมนัง้ เรื อ) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง (พิเศษเข้ าชมห้ องเก็บ
สมบัตจิ ักรพรรดิ+กําแพง 9 มังกร) – โชว์ แมนจู
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเข้ าชม พระราชวังฤดูร้อน อวีเ้ หอหยวน (นั่งเรื อชมวิว) ตังอยู
้ ่ในเขตชานเมืองด้ าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปั กกิ่งห่างจากตัวเมืองปั กกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวัง
ฤดูร้อนอวี ้เหอหยวนเดิมเป็ นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ.
1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้ นํางบประมาณของกองทัพเรื อมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็ นลักษณะ
ที่เห็นในปั จจุบนั ภายในพระราชวังประกอบด้ วย ตําหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระ
นางฉือซีไทเฮา ตําหนักเริ่ นโช่วเตี ้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้
วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตําหนักเรี ยงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาว
ลัด เลาะไปตามริ ม ทะเลสาบคุ น หมิ ง ตกแต่ ง ด้ ว ยภาพวาดต่ า งๆ) และตํ า หนัก ต่ า งๆ อี ก
มากมาย พิเศษ!!! แถมรู ปท่ านละ 1 ใบ (ฟรี แต่ งชุ ดโบราณ) โปรดทราบ : เนื่องจากฤดู
หนาวในแต่ละปี นนทะเลสาบ
ั้
อวี ้เหอหยวน จะกลายเป็ นนํ ้าแข็งและไม่สามารถล่องเรื อได้ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการนั่งเรื อชมวิว และยังคงเข้ าเที่ ยว ชมอวี ้เหอหยวน ตามรายการ
ปกติ
เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก จัตุรัสเทียน
อันเหมิน ตังอยู
้ ่ใจกลางกรุงปั กกิ่ง ความยาวตังแต่
้ ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออก
จรดทิ ศ ตะวัน ตก 500 เมตร พื น้ ที่ ทัง้ สิ น้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุป ระชากรได้ ถึ ง
1,000,000 คน ปั จจุบ ันจัตุรัสเที ย นอันเหมิน นับ เป็ น จัตุรัสใจกลางเมื องที่ ใหญ่ ที่ สุด ในโลก
ล้ อมรอบด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ มีความสําคัญ ได้ แก่ หอประตูเที ยนอันเหมินที่ ตัง้ อยู่ทางทิ ศ
เหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรี ย์
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วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้ านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การ
ปฏิวตั ิแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชาติจีนทางฝั่ งตะวันออก นอกจากนี ้ทางด้ านทิศ
ใต้ ยงั มี หอรํ าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ ้งหยางเหมิน หรื อเฉียนเหมิน จากนันเดิ
้ นสู่
พระราชวังกู้กง สร้ างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็ นทังบ้
้ านและชีวิตของ
จักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทังสิ
้ ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ‘จื่ อจิน้ เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้ องห้ าม’ เหตุที่เรี ยกพระราชวังต้ องห้ าม เนื่ องมาจาก
ชาวจีนถือคติในการสร้ างวังว่า จักรพรรดิเปรี ยบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนันวั
้ งของบุตรแห่ง
สวรรค์ จึงต้ องเป็ น ‘ที่ ต้องห้ าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงลํ ้าเข้ าไปได้ พิเศษ!!!! นํา
ท่ านเข้ าชมห้ องเก็บสมบัติจักรพรรดิ เป็ นห้ องที่ เก็บของลํ ้าค่าของฮ่องเต้ ด้ านในเต็มไป
ด้ วยสิ่งลํ ้าค่า อาทิ เพ็ชร จิวเวอร์ ร่ี เครื่ องเงินเครื่ องทอง ยังมี หยก มรกต ไข่มกุ มงกุฎทอง
งาช้ าง และจุดเด่นของห้ องนีม้ ี เจดย์ หยก ที่ หนักกว่า 5,000 กิโลกรัม และชมความงามของ
กําแพง 9 มังกร สร้ างขึ ้นในปี คศ. 1756 กําแพงมีความสุง 1.2 เมตร และยาววกว่า 27 เมตร
เป็ นการแสลักสามมิติ ทําด้ วยกระเบื ้องแก้ วเก้ าสี คล้ ายมังกรที่วา่ ยอยู่ผืนทะเลอันกว้ างใหญ่
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่ านเที่ยวชมพิพธิ ภัณฑ์ อาหารจักรพรรติ ลิม้
คํ่า
รสอาหารฮ่ องเต้ ระหว่ างรั บประทานอาหาร ให้ ท่านได้ ชมโชว์ แมนจู สัมผัสกับ
วัฒนธรรมความเป็ นชนเผ่ าแมนจู
ที่พัก
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก EARSELF HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
วันที่สามของการเดินทาง
ศูนย์ ยาจีน บัวหิมะ – สวนผลไม้ ตามฤดูกาล – กําแพงเมืองจีน (ด่ านจวีหยงกวน) – ถนนหวังฝูจ่ ิง
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้ แผลไฟไหม้ นํ า้ ร้ อนลวก เป็ นที่ พิสจู น์ สรรพคุณ
มาแล้ วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ แล้ วมีแผลไฟไหม้ ร่างกาย สามารถใช้ ยานี ้ทาลดอาการ
พองหรื อแสบร้ อนได้ นําท่านแวะชมสวนผลไม้ ตามฤดูกาล เช่น ชมสวนสตรอเบอรี่ สวนเชอ
รี่ หรื อสวนแอปเปิ ล้ หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื ้ออํานวย..มี ผลทํ าให้ ทางสวนผลไม้
ประกาศปิ ดไม่ ให้ นัก ท่องเที่ ยวเข้ าชม ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ไม่คื น เงิน หรื อเปลี่ย นแปลง
รายการใดๆ ทดแทน
เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน เป็ นกําแพงที่มีป้อมคัน่ เป็ นช่วง ๆ ของ
จี นสมัยโบราณ สร้ างในสมัยพระเจ้ าจิ๋น ซีฮ่องเต้ เป็ น ครัง้ แรก กํ าแพงส่วนใหญ่ ท่ี ปรากฏใน
ปั จจุบนั สร้ างขึน้ ในสมัยราชวงศ์ หมิง ทังนี
้ เ้ พื่ อป้องกันการรุ กรานจากพวกมองโกล และพวก
เติร์ก หลังจากนัน้ ยังมีการสร้ างกําแพงต่ออีกหลายครัง้ ด้ วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ ร่อนจาก
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มองโกเลียและแมนจูเรี ยสามารถบุกฝ่ ากําแพงเมืองจีนได้ สําเร็จ มีความยาวทัง้ หมดถึง 6,350
กิโลเมตร และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้ วย เชื่อกันว่า หากมองเมือง
จีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได้
รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร
นําท่านสู่ ถนนหวังฝูจ่ งิ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางสําหรับการช้ อปปิ ง้ ที่คึกคักมากที่สดุ ของเมืองหลวง
ปั กกิ่งรวมทังห้
้ างสรรพสินค้ าชื่อดังต่างๆ และร้ านค้ า ร้ านอาหารศูนย์กลางความบันเทิง
มากมายที่จะสร้ างสีสนั ให้ กบั ผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี ้เชิญท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ตาม
อัธยาศัย

พัก
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก EARSELF HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
วันที่ส่ ีของการเดินทาง
กําแพงเก่ าราชวงศ์ หมิง – พิพธิ ภัณฑ์ ผ่ ีเซียะ – ตลาดหงเฉียว – ร้ านหยก – ซอยหูถง (นั่ง
รถสามล้ อชมวิวรอบเมือง) – ตลาดรั สเซีย
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
จากนัน้ นําท่านสู่ ประตูชัย หรื อกําแพงเก่ าราชวงศ์ หมิง เรี ยกเป็ นภาษาจีนว่าประตู "เต๋อ
เซิง่ เหมิน" ประตูนี ้เมื่อก่อนใช้ เวลาฮ่องเต้ เสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใช้ ประตูแห่งนี ้
สร้ างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งมีอายุ 500 กว่าปี พาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ผ่ ีเซียะ หรื อผี่ซิว หรื อปี่
เซี๊ยะ ถือเป็ นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง และเป็ นลูกตัวที่ เก้ าของมังกร ผี่เซียะถื อเป็ นสัตว์ดุร้ายชนิด
หนึ่ง แบ่งเป็ นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรี ยกว่า “ผี่” ส่วนเพศผู้เรี ยกว่า “ซิว” โดยผี่เซี๊ยะตัวผู้จะ
หาทรัพ ย์ ส่วนตัวเมี ยก็เฝ้าทรัพ ย์ ดังนัน้ คนจี นจึงนิยมเก็บ สะสมไว้ เป็ นคู่ ที่ คนจี นเชื่ อว่า ผี่
เซียะ สามารถนําเงินทองและโชคลาภให้ กบั ผู้เป็ นเจ้ าของและช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้
นํ า ท่ า นสู่ ตลาดหงเฉี ย ว ตัง้ อยู่ ใจกลางของเมื อ งปั ก กิ่ ง หรื อ ที่ เรี ย กว่า ตลาดมุก หงเฉี ย ว
เนื่องจากว่า ที่นี่เป็ นศูนย์กระจายสินค้ าที่เกี่ยวกับมุกที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคเหนือของประเทศจีน
และของขายอื่ น ๆๆมากมาย ยัง มี อ าคารสํ า นั ก งาน โรงแรม ร้ านอาหาร ธนาคาร และ
สํานักงานไปรษณี ย์อีกด้ วย นําท่านเข้ าชมศูนย์ หยก ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศ
จีน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
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บ่ าย

จากนัน้ นํ าท่ านนั่ ง สามล้ อ ชมกรุ งปั กกิ่ ง เมื องหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจี น ซึ่ง มี
ประวัติกว่า 3,000 ปี หูถง เป็ นชื่อเรี ยก ตรอกซอกซอย สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์ หยวน (ราว
ศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน มีววิ ฒ
ั นาการและการพัฒนามาหลายร้ อยปี
แล้ ว สิง่ ปลูกสร้ างในหูถ้งส่วนใหญ่เป็ นบ้ านจีนแบบโบราณที่เรี ยกว่า ซื่อเหอย่วน เป็ นลักษณะ
บ้ านชันเดี
้ ยวมีลานตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ ทางเดินที่อยู่ระหว่างซื่อเหอย่วน
ก็คือ หูถง นัน่ เอง ท่านจะได้ นงั่ รถสามล้ อชมเมืองโบราณ ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนใน
สมัยโบราณ **ให้ ท่านนัง่ สามล้ อ คันละ 2 ท่าน** นําท่านเดินทางสู่ ตลาดรั สเซีย ให้ ท่าน
ได้ ช้อปปิ ง้ ของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทังกระเป๋
้
า เสื ้อผ้ า รองเท้ า และอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า
รั บประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
ที่พัก
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก EARSELF HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
วันที่ห้าของกาเรดินทาง
ไร่ องุ่น ผ่ านชม – พิพธิ ภัณฑ์ ไวน์ แดง + หมู่บ้านยุโรป – ปั กกิ่ง – กรุ งเทพฯ
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านสู่ ไร่ องุ่น ภายในไร่ จะมี ผ้ เู ชียวชาญ อธิ บายประวัติของไร่ และนํ าท่านชมองุ่นพันธุ์
ต่างๆนานาชนิด หลังจากนัน้ นําท่านดูขบวนการผลิตไวน์ชนิดต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง ให้
ท่านได้ ลิ ้มรสไวน์ด้านใน หลังจากนันนํ
้ าท่านสู่ หมู่บ้านยุโรป ที่เพิ่งสร้ างเสร็จเมื่อปี 2007 ให้
ท่านได้ ชมบ้ านเรื อนที่ตกแต่งสไตล์ต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส, อเมริ กา,อิตาลี่,โปรตุเกส เป็ นต้ น ถื อ
เป็ นจุดชมวิวและสถานที่พกั ผ่อนระดับ 4A มีพื ้นที่โดยรวมกว่า 1,500 ไร่ (ที่ประกอบไปด้ วยไร่
องุ่น โรงงานบ่มไวน์ โรงกลัน่ สุราและพิพิธภัณฑ์)
พิเศษ!!! แถมฟรี บรั่ นดี ท่ านละ 1ขวด (ปริ มาณ 100ML)
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เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
15.00 น. สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่สนามบิน
17.05 น. อําลากรุ งปั กกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไห่ หนาน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
HU7995
21.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไข
1. บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
ได ้
ี หายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแ
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสย
ิ ละอืน
่ ๆทีอ
่ ยู่
่ การ
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรงหรือทางอ ้อม เชน
เจ็บป่ วย, การถูกทําร ้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
ิ้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสท
ิ ธิแ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสน
์ ละจะไม่
ิ้
รับผิดชอบค่าบริการทีท
่ า่ นได ้ชาํ ระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สน
4. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได ้สาํ รองทีน
่ ั่งบน
เครือ
่ ง และโรงแรมทีพ
่ ักในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย
่ นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม
ิ ธิท
6. ราคานี้คด
ิ ตามราคาตัว๋ เครือ
่ งบินในปั จจุบัน หากราคาตัว๋ เครือ
่ งบินปรับสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสท
์ จ
ี่ ะ
ปรับราคาตัว๋ เครือ
่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลีย
่ นแปลง
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุด
ความสามารถทีจ
่ ะจัดบริการทัวร์อน
ื่ ทดแทนให ้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สาํ หรับค่าบริการนัน
้ ๆ
ิ ธิใ์ นการให ้คําสญ
ั ญาใดๆ ทัง้ สน
ิ้ แทนบริษัทฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
้
9. หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรมได ้ อันเนือ
่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ
ิ้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สน
ิ ธิก
เทีย
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆมาให ้ โดยขอสงวนสท
์ ารจัดหานี้โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
้ ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่
10. เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปก ับคณะแล้ว ท่านงดการใชบ
ิ ธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินม ัดจําคืน ไม่วา่ กรณี
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสท
ิ้ และทางบริษ ัทจะเรียกเก็บค่าใชจ
้ า่ ยทีเ่ กิดขึน
้ จากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน /
ใดๆ ทงส
ั้ น
คน / ร้าน

ในกรณีทล
ี่ ูกค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯจะไม
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้ า
ิ้
ขอร ับผิดชอบค่าใชจ
่ ยใดๆ ทงส
ั้ น

้ น
้ึ อยูก
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ ทงนี
ั้ ข
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว
การจราจรและเหตุสุดวิสยต่
่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคํานึงถึง
ํ ค ัญ
ผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสา

New experience เจาะลึกปักกิง่ ลิม
้ รสไวน์แดง 5 ว ัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย
กําหนดการเดินทาง

27,991.-

ว ันที่ 17 – 21 มี.ค. 61
ว ันที่ 22 – 26 มี.ค. 61
ว ันที่ 28 มี.ค. – 01 เม.ย. 61
ว ันที่ 12 – 16 เม.ย. 61
ว ันที่ 14 – 18 เม.ย. 61
ว ันที่ 21 – 25 เม.ย. 61
ว ันที่ 25 – 29 เม.ย. 61

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
28,991.-

ว ันที่ 07 – 11 มี.ค. 61

ว ันที่ 04 – 08 เม.ย. 61

ผูใ้ หญ่พ ัก

28,991.29,991.30,991.36,991.35,991.27,991.28,991.-

เด็กไม่มม
ี เี ตียง
พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

31,991.-

5,599.-

31,991.30,991.31,991.32,991.33,991.39,991.38,991.30,991.31,991.-

30,991.-

5,599.-

31,991.-

5,599.-

32,991.-

5,599.-

33,991.-

5,599.-

39,991.-

6,599.-

38,991.-

6,599.-

30,991.-

5,599.-

31,991.-

5,599.-

้ ว๋ ั กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีฝ
“จอยแลนด์ ไม่ใชต
่ ่ ายขาย”
้ ําหร ับลูกค้าทีถ
“ราคานีส
่ อ
ื พาสปอร์ตไทยเท่านน”
ั้
**ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ ***

ท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป

กรณีทม
ี่ จ
ี า
ํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน เก็ บทิปเพิม
่ จ่ายท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป**

่ จีน (เดีย
**ย ังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา
่ ว) 1,500**
ราคาเด็กตํา
่ กว่า 20 ปี เก็ บเพิม
่ จากค่าท ัวร์ขา้ งต้น 3,000 บาท

่ ร ้านนวดฝ่ าเท ้า+บัวหิมะ,ร ้านชา, ไข่มุก, ร ้านผ ้าไหมและร ้าน
ข้อควรทราบ : ร ้านทีร่ ะบุในโปรแกรมดังต่อไปนี้ อาทิเชน
หยก จําเป็ นต ้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จงึ ต ้องเรียนให ้กับนักท่องเทีย
่ วทุกท่านทราบว่าทุกร ้าน
้
ื้ หรือไม่ซอ
ื้ ขึน
จําเป็ นต ้องรบกวนทุกท่านแวะชมซงึ่ จะใชเวลาร
้านละ 60 – 90 นาที ซอ
้ อยู่กบ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ น
ิ้ (หากท่านใดอยู่ในร ้านไม่ถงึ ตามเวลาทีร่ ้านกําหนด และไม่เข ้าร่วมกิจกรรมทีท
สาํ คัญ ไม่มก
ี ารบังคับใดๆ ทัง้ สน
่ างร ้านจัด
ิ ธิเ์ ก็บค่าใชจ่้ ายเพิม
ไว ้ให ้ ขอสงวนสท
่ ท่านละ 300 หยวน/ท่าน/ร ้าน

เงือ
่ นไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต ้องมีผู ้โดยสารจํ านวน 10 ท่านขึน
้ ไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํ านวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
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2.

ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯเพือ
่ เช็คว่ากรุ๊ปมีการ
้
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค ้าใช ้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจํ ากับสายการบินหรือค่ามัดจํ าทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flightจะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํ า หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย
่ วบินนั น
้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํ านวนผู ้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์)

2.

คณะจองจํ านวนผู ้ใหญ่ 15 ท่านขึน
้ ไปออกเดินทาง (มีหัวหน ้าหัวหน ้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถงึ จํ านวนผู ้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อ ัตราบริการนีร้ วม
1.

้ ประหยัด
ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป – กลับ ชัน

2.

ค่าโรงแรมทีพ
่ ักตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห ้อง)

3.

ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ

4.

ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการทีร่ ะบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทีย
่ วตามรายการทีร่ ะบุ

6.

ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
ื้ ประก ันการเดินทางสําหร ับครอบคลุมเรือ
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม
่ เติมก ับทางบริษ ัทได้ **
- เบีย
้ ประก ันเริม
่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 ว ัน]
- เบีย
้ ประก ันเริม
่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 ว ัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย

8.

รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษีนํ้ามัน

9.

ั
นํา้ หน ักสมภาระท่
านละ 1 ใบ ใบละ 30 กิโลกร ัม เท่านน
ั้
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน
้ เครือ
่ งได ้ท่านละ 1
้ นํ้ าหนั กต ้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากนํ้ าหนั กของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าทีส
ชิน
่ ายการบินกําหนดไว ้ จะต ้องเสียค่าใช ้จ่าย
ส่วนทีเ่ กินตามทีส
่ ายการบินกําหนด

อ ัตราบริการนีไ้ ม่รวม
1.

กระเป๋ าเดินทาง
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2.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีทน
ี่ ํ้ าหนั กเกินกว่าทีส
่ ายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน หากนํ้ าหนั กเกินจะต ้องเสีย
ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม

3.

ค่าทําหนั งสือเดินทาง

4.

ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ , ค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว

7.

ค่าธรรมเนียมการยืน
่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (วีซ่าเดีย
่ ว แบบธรรมดา 4 ว ันทําการ) 1,500 บาท
กรณีทเี่ จ ้าหน ้าทีด
่ ําเนินการออกเอกสารวีซา่ เรียบร ้อยแล ้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซา่ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถ
นํ าไปใช ้กับการเดินทางครัง้ อืน
่ ๆ ได ้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได ้ทุกกรณี

8.

ค่าทิปไกด์ท้องถิน
่ +ทิปคนข ับรถ 150 หยวน/ท่าน/ทริป
กรณีกรุป
๊ ออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็ บทิปเพิม
่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวน/ท่าน/ทริป

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%

หมายเหตุ
1.

ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแ
ิ ละอืน
่ ๆทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร ้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ

3.

้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิน
์ ละจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
้
ท่านได ้ชําระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

5.

รายการนี้เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได ้สํารองทีน
่ ั่ งบนเครือ
่ ง และ
โรงแรมทีพ
่ ักในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คด
ิ ตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปั จจุบัน หากราคาตั๋วเครือ
่ งบินปรับสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะปรับราคาตั๋ว
เครือ
่ งบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ
่ ะจัดบริการทัวร์อน
ื่
ทดแทนให ้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนั น
้ ๆ

8.

ิ ธิใ์ นการให ้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้ แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
ลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั น
้

9.

หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรมได ้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และความผิดพลาดจาก
้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย
ทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆมาให ้ โดยขอสงวน
สิทธิก
์ ารจัดหานี้โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

10.

เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่าน
้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายที่
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจํ าคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
เกิดขึน
้ จากท่านเป็ นจํ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร ้าน

11.

ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัท ฯ ก่อนทุก
้
ครัง้ มิเช่นนั น
้ ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน

่ จีนสําหร ับผูท
เอกสารในการยืน
่ วีซา
้ ถ
ี่ อ
ื พาสสปอร์ตไทย
1.

หนั งสือเดินทางทีม
่ อ
ี ายุการใช ้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
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2.

หนั งสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2หน ้าเต็ม

3.

้
รูปถ่ายหน ้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ พืน
้ หลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห ้ามยิม
้ เห็นฟั น ห ้ามใส่แว่นตาดํา ห ้ามใส่เสือ
ขาว ห ้ามใส่ชด
ุ นั กเรียน นั กศึกษา หรือชุดข ้าราชการ และต ้องไม่ใช่สติ๊ กเกอร์ หรือรูปปริน
้ จากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผู ้ทีถ
่ อ
ื หนังสือเดินทางต่างด ้าวจะต ้องทําเรือ
่ งแจ ้งเข ้า-ออกหรือ Re-Entry ด ้วยตนเองเท่านั น
้ ก่อนการส่งเอกสาร
ยืน
่ วีซา่

5.

สําเนาทะเบียนบ ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู ้เดินทาง

6.

เอกสารทีใ่ ห ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให ้ครบเพือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นั กเรียน, นั กศึกษา
-

กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต ้องแนบสูตบ
ิ ัตรตัวจริง, สําเนาสูตบ
ิ ต
ั รและสูตบ
ิ ัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ
8.

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท ี่ http://www.consular.go.th/)

กรณีทเี่ ด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดา มารดา ต ้องแนบหนั งสืออนุญาตให ้เดินทาง

ึ ษาสถานทีท
ข ้อมูลจริงเกีย
่ วกับสถานทีศ
่ ก
่ ํางานตําแหน่งงานทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันทีอ
่ ยูท
่ ท
ี่ ํางานญาติทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ ้านทีท
่ ํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จอาจมีการ
ุ่ ตรวจทุกวัน)
ระงับการออกวีซา่ เล่มทีม
่ ป
ี ั ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม

9.

เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืน
่ วีซา่ ดังนั น
้ กรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์ อย่างน ้อย
5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน
่ วีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลีย
่ น
ระเบียบการยืน
่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิข
์ องสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า

11.

ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ หรือ ใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทําวีซา่ ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให ้เข ้า-ออกเมืองด ้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว ้นวีซา่ ใน
รายละเอียด / ผู ้ใช ้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ต ้องตกค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 2 อาทิตย์

12.

กรณีหนั งสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให ้ได ้ เฉพาะชาวต่างชาติทท
ี่ ํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศ ไทยเท่านัน
้
-

หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทย ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง

-

กรณีหนั งสือเดินทางต่างด ้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง เนื่องจาก

ผู ้ เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีส
่ ถานทูตจีน
่ หน ังสอ
ื เดินทางคนต่างชาติในกรณีทท
ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซา
ี่ างบริษ ัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1.
2.

หนั งสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิม
่ 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอน
ื่ ๆ จ่ายเพิม
่ 100 บาท
- เอกสารทีต
่ ้องเตรียม

1.

พาสปอร์ต ทีม
่ อ
ี ายุการใช ้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก
อย่างน ้อย2หน ้าเต็ม

2.

รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิว้ จํ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนั งสือว่าจ ้างในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ต ้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร ้านทีแ
่ ปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ร ับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีด ังต่อไปนี้
1.

่ เป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีด
ชือ
่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว ้ผมยาว หรือแต่งหน ้าทาปาก

2.

นํ ารูปถ่ายเก่า ทีถ
่ า่ ยไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้

3.

นํ ารูปถ่ายทีม
่ วี วิ ด ้านหลัง ทีถ
่ า่ ยเล่น หรือรูปยืนเอียงข ้าง มาตัดใช ้เพือ
่ ยืน
่ ทําวีซา่
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4.

นํ ารูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปทีป
่ ริน
้ จากคอมพิวเตอร์

่ ด่วน ทีต
่ หน ังสอ
ื เดินทางล่าชา้
อ ัตราค่าวีซา
่ อ
้ งจ่ายเพิม
่ ให้สถานฑูตจีน เมือ
่ ท่านสง
ยืน
่ วีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรง่ ั เศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุม
่ ข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย
่ ม
ั
์ ลนด์ อิตาลีลท
สาธารณร ัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรง่ ั เศส เยอรม ัน กรีซ ฮงการี
ไอซแ
ิ ัวเนียล ัตเวีย
ล ักเซมเบิรก
์ มอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย
่ นกฎเกณฑ์การยืน
่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

้ ทํ าให้สายการบินอาจมีการปร ับราคาภาษี
ประกาศ เนือ
่ งจากสภาวะนํา้ ม ันโลกทีม
่ ก
ี ารปร ับราคาสูงขึน
ิ ธิเ์ ก็บค่าภาษีนํา้ ม ันเพิม
้ ในอนาคต ซงึ่ ทางบริษ ัทฯขอสงวนสท
นํา้ ม ันขึน
่ ตามความเป็นจริง

่ เข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลด ังต่อไปนี*
้ *
**เนือ
่ งจากสถานทูตจีนมีการเปลีย
่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซา

้ ระกอบการยืน
่ ประเทศจีน
เอกสารทีใ่ ชป
่ ขอวีซา

**กรุณาระบุรายละเอียดทงหมดให้
ั้
ครบถ้วน เพือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง**
ื่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน ้าพาสปอร์ต)
ชอ
(MISS /MRS / MR)
NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม ้าย
 หย่า
 ไม่ได ้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชอื่ คูส
่ มรส

....................................................................................................................................
ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................
..............................................................รหัสไปรษณีย ์ ...................โทรศัพท์บ ้าน
...........................
ื่ สถานทีท
ึ ษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ชอ
่ ํางาน / สถานศก
ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน
................................................................................................................................
ึ ษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
ทีอ
่ ยูส
่ ถานทีท
่ ํางาน/สถานศก
................................................................................................................................................
...........................รหัสไปรษณีย ์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ ้งเบอร์ทถ
ี่ ก
ู ต ้องทีส
่ ามารถติดต่อท่านได ้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข ้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย
 เคยเดินทางเข ้าประเทศจีนแล ้ว
เมือ
่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่
..............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย
 เคย โปรดระบุ
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............................................................................................
เมือ
่ วันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................
เดือน.............................ปี .................................
ื่ บุคคลในครอบครัวของท่าน พร ้อมระบุความสม
ั พันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
รายชอ
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION..................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME...........................................................
RELATION..................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณากรอกข ้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ ้าเอกสารสง่ ถึงบริษัทแล ้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม
่ เติม อาจทําให ้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นี้เพือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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