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สถานที่เที่ยวสาคัญ... 4 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กาแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
“อีเ้ หอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ไหว้ขอพรฟ้าดินของกษัตริย์โบราณ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่ จิ่ง

ชม+ชิม ผลไม้ ตามฤดูกาลสดๆ จากในสวน
บินด้ วยเครื่องบินลาใหญ่ นกสกู๊ต บินตรงมหานครเทียนสิน
อาหารพิเศษ : บุฟเฟ่ ต์ อาหารญี่ปนุ่ / สุ กมี้ องโกล / เป็ ดปักกิ่ง / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสู งเทียนสิ น-ปักกิ่ง 1 เที่ยว
กาหนดการเดินทาง

** 6-11, 10-15, 13-18 เม.ย. 60 **
**4-9 พ.ค.**, 11-16, 18-23, 25-30 พ.ค. 60 // 8-13, 15-20, 22-27 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. – 4 ก.ค. 60
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สนามบินดอนเมือง – เทียนสิ น
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือ ง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน NOK
SCOOT (XW) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์ เช็คอิน
เหิ นฟ้ าสู่เมืองเทียนสิ น โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW080
เดินทางถึงสนามบินเมืองเทียนสิ น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร หลังอาหารเข้าที่พกั โรงแรม TIANJING KONGGANG HOTEL หรื อเทียบเท่า

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผ่ านชมตึก CCTV – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่ จิ่ง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสู ง เพื่อโดยสารรถไฟสู่ เมืองปักกิ่ง
รถไฟขบวนที่ D27 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุณาทุกท่ านนากระเป๋ าสั มภาระขึน้ ขบวนรถไฟด้ วยตัว
ท่ านเอง โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่ สามารถนาขึ้นรถไฟได้ อาทิเช่ นกรรไกร มีดพับ มีดปอกผลไม้ ** << เชิญทุก
ท่านพิ สูจน์ความเร็ วของรถไฟด่ว นสายนี้ ซึ่ งถือเป็ นความเร็ วอันดับหนึ่ งแบบทิ้งห่ างจากคู่แข่งหลายช่วงตัว โดยบริ ษทั
Siemens, Bombardier และ Alstomได้ร่วมกันออกแบบและสร้ างรถไฟระบบนี้ ข้ ึนมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อต้นเดือน
ธันวาคม 2552 ที่ผา่ นมา สามารถทําความเร็ วสูงสุดได้ถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แม้ความเร็ วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 330 ก.ม. / ช.
ม. ซึ่ งก็ยงั เร็ วกว่าคู่แข่งอื่นๆมาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศสที่
(277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนนี้จะเชื่อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ากับภูมิภาคที่
ยังคงพัฒนาล้าหลังอีกจํานวนมาก
ถึง กรุ งปัก กิ่ง เมื องประวัติศาสตร์ เ ก่าแก่ เดิมทีปักกิ่ งเคยเป็ นเมือ งสําคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่ อ 500 ปี ก่ อ น
คริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้างระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยั
ชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ งปักกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่น้ นั มา รถโค้ชปรับอากาศ นําท่านสู่ จัตุรัสเทียน
อันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจี นยุคใหม่
เป็ นสถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่ องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้ งหยาง, อนุสาวรี ยว์ ีรชน,
หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสําคัญของจัตุรัสแห่ งนี้ คือ พลับพลาเทียนอัน
เหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ นไทยคําว่า“ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ ” ด้านหนึ่ ง อีกด้านหนึ่ ง ”
ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็ นรู ปท่านประทานเหมาเจ๋ อตุงติดอยูต่ รงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่ งนี้
เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ นําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สร้ างในสมัยจักรพรรดิหย่ง
เล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์ห
มิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยงั คงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่
ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นําท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้ างที่คงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวังแบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่ งเป็ นเขตหวง
ห้ามให้ผชู้ ายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้ า มี 3 ตําหนัก 1. ตาหนักไท่ เหอ เป็ นตําหนักหน้าที่สําคัญที่สุด เป็ นสถานที่
ฮ่อ งเต้อ อกว่าราชกาลแผ่นดิ น 2. ตาหนั กจงเหอ เป็ นสถานที่ พกั รอก่อ นออกว่าราชกาลแผ่นดิ น 3. ตําหนัก เป่ าเหอ เป็ น
ตํา หนัก สอบจอหงวน และเลี้ ย งรั บ รองแขกบ้า นแขกเมื อ ง ผ่า นเข้า ไปถึ ง เขตพระราชวัง ชัน ใน หรื อเขตหวงห้ า ม
ประกอบด้วย จุดสําคัญคือ พระตาหนักพระนางซู สีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่ าน อุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน ภายใน
พระราชวังนี้ อาคารทั้งหมดสร้ างด้วยเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ศู นย์
นวดเท้ าสมุนไพรจีน ให้ท่านคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดแผนจีน พร้อมฟังคําบรรยายสรรพคุณยาจีนที่มีอายุกว่าพันปี
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กลางวัน

คา่

รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ศู นย์ การค้ าหวังฟู่ จิ่ง (Wangfujing) และตลาดตงหัว เห
มิน ซึ่ งเป็ นที่ชอ้ ปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองปักกิ่ง เป็ นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิ ดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสิ นค้า
พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรี ยงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ านหนังสื อ ครบครัน พาท่านจับจ่าย
กันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้
เลือกซื้ อ นอกจากนี้ บริ เวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่ งน่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้
ท่านได้อิสระถ่ายรู ป ช้อปปิ้ ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร ***จากนั้นนาท่ านชมกายกรรมปักกิ่ง สุ ดหรรษา ที่มีชื่อเสี ยงบันลือโลกและงดงาม
เป็ นอันดับ 1 ในกรุ งปักกิ่ง
พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า

พระราชวังอีเ้ หอหยวน – ผ่ านชมสนามกีฬารังนก Water Cube
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ชานเมื องปั กกิ่ ง นําท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน
อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปี ก่อน ในสมัยโบราณกษัตริ ยร์ าชวงศ์ชิงใช้แปล
ราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่ งนี้ นําท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ
กวางสู นําท่านชมทะเลสาบคุ นหมิงที่ขุดขึ้นด้ว ยแรงงานคนล้วนจําลองมาจากทะเลสาบซี หูที่หางโจว เดินชม ระเบียง
กตัญํู บนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่ องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียง
รวม 777 เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่ อน มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า “เรื อของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็ นผู้
เนรมิตสิ่ งก่อสร้างเหล่านี้ท้งั หมด และทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินหลวงทั้งสิ้ น สถานที่แห่งบอกเล่าถึงความเป็ นมาของซูสี
ไทเฮาได้อย่างลึกซึ้ ง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร จากนั้นแวะเลือกซื้ อไข่มุก ครีมไข่ มุกบารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจื ดที่เพาะเลี้ยง
ในทะเลสาบ นําท่านชม (ด้ านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird
Net) เป็ นอีกชื่อหนึ่ งที่รู้จกั กันดี ตั้งอยู่ใจกลาง โอลิ มปิ ค คอมเพล็กซ์ ในกรุ งปั กกิ่ ง ซึ่ งจะเป็ นที่จดั พิธีเปิ ดและปิ ด บริ ษทั
สถาปนิ กที่ชนะการออกแบบ คือ Herzog & de Meuron ร่ วมกับ Arup Sport และ China Architecture Design & Research
Group จุผชู้ มในช่วงแข่งขันโอลิมปิ คได้ 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสู ง 69.2 เมตร รวมพื้นที่
ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้ างหลักทําด้วยเหล็กความยาวรวม 36 กิ โลเมตรสานเป็ นใย และกระจก ส่ วนของ
หลังคากันนํ้าฝนเพื่อนําไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิ ดปิ ดได้ พื้นที่ภายใน นอกจากล็อบ
บี้ ร้านอาหาร และร้ านค้าทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ผเู้ ข้าชมสามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยู่ในรังนกแล้ว ยังติดตั้งจอแอลจี ซี
ขนาดใหญ่ พร้ อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทนั สมัย สนามกี ฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติน้ ี เริ่ มก่อสร้ างเมื่อ ธันวาคม 2546 กําหนดแล้ว
เสร็ จ ภายในปี 2550 มู ล ค่ า การก่ อ สร้ า งรวม 3,500 ล้า นหยวน ใกล้เ คี ย งกัน ให้ ท่ า นชม “สระว่ า ยน้ า แห่ ง ชาติ ”
(GYMNASIUM ฟองน้า) ซึ่ งสระว่ายนํ้าแห่งชาติน้ ี สร้ างขึ้นสําหรับการแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ ก 2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนื อ
จินตนาการคล้าย " ก้ อนน้าสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสั ดุเทฟลอนทําเป็ นโครงร่ าง
เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนํามาใช้เดินเครื่ องกรองนํ้าเสี ยของสระนํ้าที่ใช้เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บนํ้า
ขนาดใหญ่ที่ฝั่งไว้ใต้ดิน นอกจากนั้น เพื่อให้ดูเหมือนนํ้าที่สุด สถาปนิ กยังใช้เทคโนโลยี จากงานวิจยั ของนักฟิ สิ กส์จาก
Dublin's Trinity College ที่สามารถทําให้กาํ แพงอาคารดูเหมือนฟองนํ้าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งนอกจากจะทําสระ
ว่ายนํ้าแห่งแดนมังกรนี้ดูดีเป็ นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับรงสัน่ สะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ดว้ ย จากนั้น
นําท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า
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คา่

ศูนย์ บัวหิมะ – กาแพงเมืองจีน (ด่ านจูหยงกวน) – ลานสกี SNOW WORLD // สวนผลไม้ – หยก
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ชานเมืองปักกิ่งให้ จากนั้นเยี่ยมชมศู นย์ บัวหิมะ สมุนไพรจี นขึ้นชื่อ
ของประเทศจีนกว่าพันปี และโด่งดังไปทัว่ โลก ให้ท่านฟังบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่ งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้ างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับ
หมื่นคน มีความยาว 6,350 กิ โลเมตร ก่อสร้ างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูร้ วบรวม
ประเทศจี นให้เป็ นปึ กแผ่นตัว กําแพงสู งราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่ อสร้ างกําแพงแห่ งนี้ มาสร้ าง
กําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มีความยาวรอบโลก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร *** ลองลิม้ ชิมรสสุ กมี้ องโกเลีย+พร้ อมน้าจิม้ ไทยรสเด็ด
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่อาํ เภอมี่หยู สกีเซ็นเตอร์ SNOW WORLD อยูท่ างทิศใต้ ของเมืองปั กกิ่ ง เขตท่องเที่ยวนี้ เป็ น
เขตท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดทางภาค เหนื อของจี น มีเครื่ องสกี กว่า 3,000 ชุดที่ซ้ื อจากประเทศออสเตรี ยมี
ความยาวถึง 1,318 เมตร ภายในมี 3 ระดับ โดยจัดแบ่งเป็ นลานสกีสาํ หรับผูห้ ดั เล่นโดยเฉพาะ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ให้
ท่านเพลิดเพลินกับกิ จกรรมบนลานหิ มะ อาทิเช่น การเล่นสกี แคร่ เลื่อนรถม้าลาก ท่ามกลาสงบรรยากาศเมืองหนาวกับ
ทิวทัศน์ธรรมชาติอนั งดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วย สี ขาวของเกล็ดหิ มะ (ไม่ รวมค่าเช่ าอุปกรณ์ )
นําท่านสู่ สวนผลไม้ ตามฤดูกาลของปั กกิ่ ง ถ่ายรู ปเก็บความประทับใจ ให้ท่านเด็ดชิ มลูกสดๆจากต้น หรื อจะสั่งซื้ อเป็ น
ของฝาก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองปักกิ่ง (ขึน้ อยู่สภาพอากาศ)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองปักกิ่ง มีโอกาสเลือกซื้ อของฝากลํ้าค่าของปักกิ่ง คือ หยกจีน ที่ข้ ึนชื่อ เลือกซื้ อ
กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า เครื่ องประดับนําโชค
รับประทานอาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า

หอฟ้าเทียนถาน – ร้ านชา – ผี่เซี่ยะ – ช้ อปปิ้ งตลาดรัสเซีย – ผ่ านชม The Place
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปั กกิ่ งเยื้อง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็ นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่ น ธัญญาหารอุดม
สมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กําแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้ลกั ษณะสี่ เหลี่ยม หมายถึง
ฟ้ ากลม พื้นดินสี่ เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย หวานชิว -แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุง
หยี่- สถานที่ต้ งั ป้ ายเทพเจ้า หิ น 3 เสี ย ง และกําแพงส่ งเสี ย งสะท้อนเสี ย ง (โทรศัพท์), ฉี เ หนี่ ย นเตี้ ย น-หอประกอบพิ ธี
บวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่ งปลูกสร้างทั้ง 3 ตั้งอยูบ่ นเส้นแกนเดียวกัน แวะนําท่านไป ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่นๆ เช่น ชา
ผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ผเี ซี่ยะ เทพเจ้านําโชคที่ชาวจีนให้ความเชื่อถือ
และมีไว้บูชา เพื่อ ความโชคดี และรํ่ ารวย นําท่าน อิสระช้ อปปิ้ งตลาดรัสเซี ย แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิ ตแห่ งหนึ่ งในปั กกิ่ ง มี
สิ นค้าให้ท่านเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้ารองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่นฯลฯที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ ง
เป็ นที่นิยมมากของชาวปักกิ่ง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลัง อาหารนําท่านผ่านชมสถานที่ ท่องเที่ ยวแห่ ง ใหม่ในใจกลางกรุ งปั กกิ่ ง The
Place หรือ ลาสเวกัสน้ อย ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามของแสงสี บนเพดานที่ทนั สมัย ยาวประมาณสองร้ อยเมตรสองข้าง
ทางเต็มไปด้วยร้านค้าสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย นําท่านกลับที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน

(PH) XW080-079# เทียนสิ น ปักกิ่ง กําแพงเมืองจีน 6D5N # เม.ย. - มิ.ย.60 # เริ่ มต้น 17,999.-

4
http://www.chinaprotour.com/

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639/02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

20.05 น.
24.00 น.

ปักกิ่ง – เทียนสิ น – ถนนสายวัฒนธรรม – ถนนคนเดินสายยุโรป – เทียนสิ น – ดอนเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับเมืองเทียนสิ น เป็ นเมืองขึ้นตรงต่อส่ วนกลาง ห่ างจาก
ปักกิ่ง 120 กิโลเมตร เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สาํ คัญของภาคเหนือ เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญในการขนส่ งทางเรื อ
ไกลและใกล้ และการค้าขายระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเก่าของเมือ งเทีย นสิ น มี เหล็ก กล้า การผลิ ตเครื่ องจัก ร เคมี
พลัง งานไฟฟ้ า ปั่ นทอ วัตถุก่อ สร้ าง ทํากระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่มี ทําเรื อ รถยนต์ ขุดนํ้ามัน ปิ โตเลี ย ม
แทรกเตอร์ ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช นาฬิกา เครื่ องโทรทัศน์ และเครื่ องถ่ายรู ปฯ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนําท่านชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย) ที่เป็ นศูนย์รวม
ของร้านรวงที่จาํ หน่าย หนังสื อ เครื่ องกระเบื้อง พรม งานฝี มือ ของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและของพื้นเมือง สมควรแก่
เวลานําท่าน นมัสการหม่ าโจ้ ว (เจ้ าแม่ ทับทิม)
ณ ศาลหม่าโจ้ว เทพธิ ดาผูพ้ ิทกั ษ์นกั เดินทาง เชื่อว่านมัสการเหม่าโจ้ว
แล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ จากนั้นนําท่านชมถนนสายยุโรปที่มีบา้ นเรื อนทรงยุโรป สะอาดเป็ นระเบียงและงดงามให้
ท่านได้เดินถ่ายรู ป สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน บริการอาหารคา่ ( KFC กล่ อง )
เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XW 079
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ…

หมายเหตุ : ตามนโยบายส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวของจีน ร่ วมกับร้ านค้ าส่ งเสริ มท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการ
ประชาสั มพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จัก คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ผ้ าไหม , ผีเซียะ
ที่ต้องเข้ า เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้ านของการค้าขาย แนะนาสิ นค้าหลักของประเทศจีนใช้ เวลาประมาณ 45 นาที
ถึง 1 ชั่วโมง ในการประชาสั มพันธ์ สิ นค้าแต่ ละแห่ งให้ กับนักท่ องเที่ยว

อัตราค่าบริการ
6-11 เม.ย. 60
10-15, 13-18 เม.ย. 60
4-9 พ.ค. 60
11-16, 18-23, 25-30 พ.ค. 60
8-13, 15-20, 22-27 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. – 4 ก.ค. 60

ผู้ใหญ่

**เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี ** พักเดีย่ ว

18,999
23,999
19,999

21,999.26,999.22,999.-

4,900.5,900.4,900.-

17,999

20,999.-

4,900.-

เนื่ อ งจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อ ท่ านเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่ า นตามคณะท่ องเที่ ย วตามรายการ ซึ่ ง อาจจะมีก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระเงิน
เพิม่ 2,000-3,000 บาท ต่อวันต่อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ ได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้าต่ างๆ

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ ง
หากไม่ มีการสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทก่ อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
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- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

@ @ อัตรานี้รวม @ @
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่าน้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักที่เกินเอง ***
@ @ อัตรานี้ไม่ รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,500 บาท) - ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ10 หยวน/คน/วัน, คนขับรถวันละ 10 หยวน/คน/วัน และหัวหน้ าทัวร์ วันละ10 หยวน/คน/วัน
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจาท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ ต
2. สําเนาบัตรประชาชน
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อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
เงือ่ นไขในการให้ บริการ
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายัง
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะ
หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่อยู่
เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้ องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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