ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

วันแรก
21.00 น.
23.50 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่ นัง่ บนเครื่องบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG674
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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วันที่สอง
05.30 น.

เช้า

เที่ยง

ปั กกิ่ง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ช้อปปิ้ งถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปั กกิ่ง
เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติปักกิ่ ง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ ป ระเทศจีน เร็ วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนั งสือเดิ นทางและศุ ลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงปั กกิ่ง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้านําท่านสู่ จัตรุ สั เทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางกรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน เป็ นจัตุรสั
ขนาดใหญ่อนั ดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้ นที่ ท้งั สิ้ น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว
880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรสั แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง
(เมื่อปี ค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิ มว่า “เฉิ งเทียนเหมิน” ต่อมาในปี ค.ศ. 1651 ซึ่งเป็ นสมัย
จักรพรรดิซุ่นจื้ อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ น “เทียนอันเห
มิน” มาถึ งปั จจุบนั จัตุรสั เทียนอันเหมินถื อเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของประเทศจีนเพราะเป็ น
ที่ต้งั ของสถานที่สาํ คัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุ การณ์สาํ คัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์
ชาติจีนเกิดขึ้ นและจารึกไว้มากมาย
จากนั้ นนํ าท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิ ศเหนื อของจตุ รัสเที ยนอันเหมิ น เป็ น
พระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรูจ้ กั กัน
ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้ นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มี
ห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นัง่ 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้ง
ยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดิ นเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึ ง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึ ง พ.ศ. 1963 ในอดี ตพระราชวัง
แห่งนี้ เป็ นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ขา้ ราชการชั้นสูงยังต้องขออนุ ญาตเป็ นกรณี
พิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิ จะทรงประทับอยู่ในพระราชวัง
แห่งนี้ กัน้ พระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ ต้อง
อาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสําราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000
คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขนั ที 70,000 คน คอยดูแลให้ มี
คําเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันที
ไปเสาะหาชายหนุ่ มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผใู ้ ดพบเห็นอีกเลย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลางเมืองตั้งอยู่
ฝั ง่ ตรงกันข้ามกับป้อมธนู เฉี ยนเหมิน มีซุม้ ประตูไม้หา้ ช่องขนาดใหญ่ เลี ยนแบบศิ ลปะสมัย
ราชวงศ์ชิงตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ถนนเฉี ยนเหมินเป็ นถนนเส้นตรงยาว 845 เมตร กว้าง 21
เมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารรูปทรงโบราณ 2 สองชั้น ที่เป็ นสถาปั ตยกรรมจีนโบราณ
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คํา่
พักที่
วันที่สาม

เช้า

เที่ยง

ผสมตะวันตก ซึ่ งทั้งหมดถูกดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร และช็ อปแบรนด์เนมชื่ อดัง
ถนนเฉียนเหมิน
มีประวัติความเป็ นมากว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิง ใช้เป็ นเส้นทางเสด็ จขององค์
จักรพรรดิเพื่อไปทําพิธีบวงสรวงสวรรค์และสักการะหอฟ้ าเทียนถาน ซึ่งสองข้างทางก็เริ่มขยาย
เป็ นย่านการค้าตั้งแต่ น้ั น ต่ อมาเมื่อมีส งครามรุ กรานปั กกิ่ งจากหลายชาติ ทําให้ย่านนี้ ถู ก
ทําลายไปมาก จนไม่สามารถเป็ นแหล่งค้าขายได้อีก กระทัง่ ปี ค.ศ. 2008 รัฐบาลจีนได้เห็น
ความสําคัญของถนนเส้นนี้ และต้องการสนับสนุ นให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ทาํ การพลิกฟื้ น
บูรณะซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนตามแบบเค้าโครงเดิ ม (ทําเลียนแบบจากภาพถ่ายสมัยนั้ น)
และเปิ ดเป็ นย่านการค้าแหล่งใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา
นํ าท่านชม กายกรรมปั กกิ่ง เป็ นการแสดงความสามารถของนั กแสดงในการโชว์หวาดเสียว
และความยืดหยุน่ ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์
ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็ นต้น แต่ไฮไลท์เลยคือการขับ
มอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยูใ่ นพื้ นที่จาํ กัดและโวกายกรรมปั กกิ่งนั้นยังชื่อเป็ นโชว์กายกรรม
ที่มีชื่อก้องโลกมาก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูรอ้ น – ร้านหยก – กําแพงเมืองจีน ด่านจีหย่ง
กวน
THE PLACE
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู ้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลื อกชมสิ นค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อ
สุขภาพชนิ ดต่างๆ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น หรือ อี้ เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ ยน ห่างจาก
ตัวเมืองปั กกิ่งไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้ มีพื้นที่ 1,813 ไร่ ส่วน
ใหญ่เป็ นทะเลสาบคุ นหมิง จากนั้ นนํ าดิ นไปถมเป็ นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา พร้อมตําหนั ก
น้อยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง เดิ มนั้ นเป็ นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระ
เจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติ มในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระ
เจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึ ง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์ าชวงศ์
ชิงทรงใช้เป็ นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนี ความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง ในฤดูรอ้ นมา
ประทับ ที่ พระราชวังฤดูรอ้ นแห่ง นี้ ซึ่ ง เป็ นที่ ยอมรับ กันว่า อุ ทยานแห่งนี้ เป็ นอุ ทยานหลวงที่
งดงามที่สุดของจีน จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงปั กกิ่ง ระหว่างทางนําท่านแวะชม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คํา่

พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คํา่

นําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันลํ้าค่าแก่
คนที่ท่านรัก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า
“กําแพงหมื่นลี้ ” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุ คกลาง สัญลักษณ์ท างประวัติศาตร์ของ
ประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู คําว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450
ปี ก่อนคริสตกาล)
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ THE PLACE เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์ “The place”
หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย ตั้งอยูบ่ นถนนตงต้าเฉียวลู่ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้าสําหรับการช้อปปิ้ ง
ที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าแบรนด์เนมดัง
อาทิเช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็ นต้น นอกจากเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแล้วสถานที่แห่งนี้
ท่านยังจะได้ชมเพดานจอ LCD ขนาด หรือ ท้องฟ้ ายักษ์ ที่ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลก เป็ นจอ LCD
ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร (เป็ นจอที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ร้านปี่ เซียะ – ตลาดรัสเซีย - นั ่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านแวะชม ร้านปี่ เซียะ สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่นี่ท่านจะได้
ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุย้ ของชาวจีน เหมาะสําหรับ
ท่านที่ทาํ การค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ
นําท่านช้อปปิ้ งที่ ซิ่วสุ่ยเจีย หรือที่คนไทยรูจ้ กั กันในนามของ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็ นแหล่งรวม
สินค้าแบรนด์จนี และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี
หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนด์ช้นั นําอื่นๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมือง
จีนจะต้องมาหาซื้ อของเลียนแบบจากที่นี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นทําท่านเดิ นทางสู่ สถานี รถไฟปั กกิ่ ง เพื่อเดิ นทางสู่ มหานครเซี่ ย งไฮ้ ด้วยรถไฟ
ความเร็วสูง (HIGH-SPEED RAIL , G TRAIN) โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างปั กกิ่งเซี่ยงไฮ้ อยูท่ ี่ 1,318 กิโลเมตร เทียบได้กบั เชียงใหม่-สุ ราษฏร์ธานี แต่ดว้ ยความเร็วที่ 300
กม./ชม. ทําให้ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 ชัว่ โมงโดยประมาณ โดยเส้นทางนี้ เปิ ดให้บริการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 (เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2551) โดยเส้นทางดังกล่าวถื อเป็ นเส้นทางที่สร้างกําไร
ให้กบั จีนมากที่สุด
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
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พักที่

JAME JOYCE COFFETEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้

วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้ งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดิ นทางสู่ วัดพระหยกขาว วัดนี้ ตั้งอยู่ในฝั ่งผู่ซี ซึ่ งอยู่ทางทิ ศตะวันตก ในเขตเมือง
เซี่ยงไฮ้ที่ทนั สมัยที่สุด ภายในประดิ ษฐานพระพุทธรูปหยกเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจาก
พม่าโดยพระภิกษุ ชื่อ ฮุ ยเก็น วัดแห่งนี้ ถูกทําลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดี
ที่ พระพุ ท ธรูป หยกขาวไม่ไ ด้ถู ก ทํา ลาย จึ ง อัญ เชิ ญ มาประดิ ษ ฐานที่ วัด ที่ ส ร้า งขึ้ นใหม่ในปี
1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ ว่าวัดพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค์ อันลํ้าค่านี้ ไม่เพียงแต่เป็ น
พระพุทธรูปหายากทางด้านวัฒนธรรม หากแต่ยงั เป็ นงานช่างศิลป์ ที่มีค่ายิ่งนัก
จากนั้นนําท่านชม ผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ทาํ จากผ้า
ไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็ นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็ นย่าน
ถนนริมแม่น้ําที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ําหวงผู่ฝัง่ ตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมือง
เก่า หาดไว่ทนั ยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด
เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้ นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็ มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิ ง
อํานาจกันให้วนุ่ วายไปหมด หาดไว่ทนั จึงมีชื่อที่รจู ้ กั ในหมูน่ ักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อ
เซี่ ยงไฮ้" นั น่ เอง และหาดไว่ทันนี้ ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิ ง ถนนคนเดิ นที่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
สินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ ง นอกจากนี้ ที่หาดไว่ทนั
ยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใคร
มาเยื อนเซี่ ยงไฮ้ จึ งต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิ กของ “เดอะบัน ด์” จึ งเรี ย กได้ว่า
มาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นําท่านเดิ นทางสู่ถนนคนเดิ นนาน
กิง
นําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซ้าํ ใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือที่รจู ้ กั กันดี ในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุ ณเป็ นเลิศ
ในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน
จากนั้นนําท่านสู่ “ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็ นตลาดเก่าของ
ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
แต่ทาํ เป็ นร้านขายของมีท้งั ของพื้ นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้า

เช้า

เที่ยง
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กีฬา กระเป๋า อี กทั้งยังมีรา้ นขายขนมและอาหารพื้ นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิ สระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่
NEW KNIGHT HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่หก
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
........... น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามผู่ตง
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
07.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทํา
การ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม
และคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
13 – 18 กันยายน 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 30 ตุลาคม 2561

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

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

(เด็กอายุตาํ ่ กว่า20ปี ) (เด็กอายุตาํ ่ กว่า20ปี )

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

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

21,900
21,900
21,900
21,900
23,900
23,900

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

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

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

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 ใบ
ชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านปี่ เซียะ ซึ่งจําเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษั ทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้า ทุกท่านว่ า ร้านรัฐบาลทุกร้า น
จําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูก ค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้าร้า นรัฐ บาลทุกเมื อง หรื อหากท่า นต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจํานวน
เงิน 300หยวน/ร้าน/ท่าน
 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลู กทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอก
กล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับท่านที่เดินทางไปและกลับ
พร้อมห
คณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั ่ง
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลื อทั้งหมดก่อนวัน เดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวัน เวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทํา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐาน
การชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
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2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
2.4 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตี การจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ ม 100% ซึ่งเมื่อจอง
และจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
หรือบางส่วนได้
3. การเดิ นทางที่ตอ้ งการัน ตี มดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลํา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจําหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ านไม่ไ ด้ร่ วมเดิ น ทางหรื อใช้บริ การตามที่ ร ะบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่ วนหรื อทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ทจะไม่คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15
ท่า น โดยจะแจ้ง ให้ก ับ นั ก ท่อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่ วงหน้า อย่า งน้อ ย 7 วัน ก่อ นการเดิ นทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
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นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภั ยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนํ าติ ดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนํ าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนํ าขึ้ นเครื่องในทุก
กรณี
5. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุตากว่
ํ ่ า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

ตัวอย่างสาเนาทีไ่ ด ้มาตรฐาน
ต ้องถ่ายให ้ติดทัง้ 2 หน ้า
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