กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
08.00 น.
10.10 น.
15.50 น.
ค่า

ปี ใหม่ 2018
กรุงเทพฯ – ปักกิง่ (กายกรรมปักกิง่ ) 曼谷 — 北京

พร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2
เคาน์ เตอร์ D 8-12 สายการบินไทย โดยเจ้ าหน้ าทีจ่ ากทางห้ างฯ คอยบริการต้ อนรับท่าน
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 614 สู่ กรุ งปักกิ่ง
ถึงสนามบินนานาชาติกรุ งปั กกิง่ เมืองหลวงของประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมกายกรรมปักกิง่ 雜技表演
เข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม FEI TIAN HOTEL/ เทียบเท่า

วันทีส่ อง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง 故宫– พระราชวังฤดูร้อน
(อวีเ้ หอหยวน) 頤和園– ซื่อเม่ าทียนเจีย “ The Place “

07.00 น.

อาหารเช้ าในโรงแรม หลังอาหารนาท่านชมจัตุรัสเทียนเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งทีใ่ หญ่
ทีส่ ุ ดในโลก สามารถจุคนได้ ถึง 2 ล้านคน เป็ นสั ญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่
เป็ นสถานทีจ่ ัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่ างๆบริเวณจัตุรัสมีประตู
เมืองโบราณ เจิง้ หยางอนุสาวรีย์วรี ชนหอระลึกประธานเหมาเจ๋ อตุง ศาลา
ประชาคมจากจุดนีท้ ่ านจะได้ มองเห็นจัตุรัสสาคัญของจัตุรัสแห่ งนีค้ ือ พลับพลา

12.00 น.
บ่ าย

ค่า

เทียอันเหมิน ผนังสองข้ างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ นไทยว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จงเจริญ” ด้ านหนึ่ง อีกด้ านหนึ่ง ” ความสามัคคีประชาชนทัว่ โลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็ นรู ป
ท่านประทานเหมาะเจ๋ อตุง สถานทีแ่ ห่ งนี้เปรี ยบเสมือนสั ญลักษณ์ ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้น
นาท่ านผ่ านประตูเข้ าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” เป็ นพระราชวังทีย่ ิ่งใหญ่แห่ งหนึ่งของโลก
มีเนื้อทีก่ ว่า 72,000 ตารางเมตร หรื อประมาณ 450 ไร่ สร้ างขึน้ เมื่อราว 580 ปี ก่อน ทีน่ ี่เคยเป็ น
วังหลวงอันเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิ์จีนในสมัยราชวงศ์ หมิงและ
ชิงรวม 24 พระองค์ ภายในประกอบด้ วยห้ องต่ างๆ ถึง 9,999 ห้ อง มี
พระตาหนักใน พร้ อมเครื่ องใช้ ในราชสานักซึ่งหาชมได้ ยาก
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** สั มผัสสุ กมี้ องโกล แบบดั้งเดิม**
นาท่ านชมศู นย์ สมุนไพรจีนโบราณ ทีม่ ีการผลิตยาขึน้ มาเพื่อรักษา
โรคต่ างๆ ท่านจะได้ ฟังและชมการสาธิตวิธีการผลิต สรรพคุณและ
วิธีใช้ ยาสมุนไพรอย่ างละเอียด ทีใ่ ช้ บาบัดรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ นาท่านชมพระราชวังฤดูร้อน
(อวีเ้ หอหยวน) อุทยานทีใ่ หญ่ และงดงามทีส่ ุ ดของประเทศจีน สร้ างขึน้ ประมาณ 800 กว่ าปี
ก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์ราชวงศ์ ชิงใช้ แปลราชฐานหนีความร้ อนจากพระราชวังหลวงมา
ประทับทีแ่ ห่ งนี้ นาท่ านชมที่ประทับของพระนางซู สีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู ชม
ทะเลสาบคุนหมิงทีข่ ุดขึน้ ด้ วยแรงงานคนล้ วนจาลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว เดินชม
ระเบียงกตัญญูบนหลังคามีภาพจิตกรรมเกีย่ วกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่ องมีคุณค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ วรรณคดีความยาวระเบียงรวม 777 เมตร เดินถัดมาไม่ ไกลท่านจะได้ เห็น เรื อ
หินอ่อนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เรื อของคนโง่ ” พระนางซู สีไทเฮา เป็ นผู้เนรมิตสิ่ งก่ อสร้ าง
เหล่ านี้ท้งั หมดสร้ างขึน้ โดยใช้ เงินหลวงทั้งสิ้ น สถานที่แห่ งนีบ้ อกเล่ าถึงความเป็ นมาของซู สี
ไทเฮาได้ อย่างลึกซึ้ง
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่ านสู่ ย่านช้ อปปิ้ งไฮโซใจกลางเมืองกรุ งปักกิ่ง
ซื่ อเม่ าทียนเจีย “ The Place “ ห้ างใหม่ ทตี่ กแต่ งหรู หรา ชมและเลือกซื้อสิ นค้ าแบรนด์ เนมชื่ อ
ดัง และชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สู ง 80 ฟุต นับเป็ น LED SCREEN
จอยักษ์ บนเพดานแบบชิ้นเดียวทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลกพักที่ FEI TIAN HOTEL/ เทียบเท่ า

วันทีส่ าม

กาแพงเมืองจีน –TELIHUA ART 3D GALLERY – ถนนคนเดิน “หวังฝูจงิ่ ” 万里长城

07.00 น.

อาหารเช้ าในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชมกาแพงเมืองจีน หนึ่งในสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกทีส่ ร้ างด้ วยแรงงานคนนับ
หมื่น มีความยาว 6,350 กม. ซึ่งถูกสร้ างขึน้ ครั้งแรกเมื่อกว่ า 2,200 ปี ก่อนโดยจักรพรรดิ์
จิ๋นซี ฮ่ องเต้ ผู้รวบรวมประเทศจีนเป็ นปึ กแผ่ นในสมัยนั้นตัวกาแพงสู งราว 7 เมตรและ กว้าง 6

12.00 น.
บ่ าย
ค่า

วันทีส่ ี่
07.00 น.

12.00 น.

เมตร ว่ ากันว่ าหากใช้ วสั ดุก่อสร้ างทีส่ ร้ างกาแพงแห่ งนีม้ าสร้ างกาแพงทีม่ ีความหนา 1 เมตร
สู ง 5 เมตรจะได้ กาแพงทีม่ ีความยาวครบรอบโลก 1 รอบ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม TELIHUA ART 3D GALLERY (ศิลปะแบบ 3 มิติ) เพื่อชมพิพธิ ภัณฑ์ ที่
รวบรวมงาน ทีท่านสามารถถ่ ายรู ปเสมือนอยู่ในภาพจาลองเหตุการณ์ น้ ันได้
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ลิม้ รสเป็ ดปักกิง่ )
หลังอาหารให้ ท่านได้ เดินย่ อยอาหารและชมบรรยากาศยามราตรีของเมื องปักกิง่ ทีป่ ระดับ
ประดาด้ วยแสงไฟทีส่ วยงามและตึกทีส่ วยงามแปลกตาที่ “ถนนหวังฝูจิ่ง” ถนนดนเดินในช่ วง
ค่าทีค่ ึกคักทีส่ ุ ดของปั กกิง่ แหล่ งรวมสิ นค้ านานาชนิด ทั้งผลไม้ แห้ ง ขนม ยาจีน อาหาร
พักที่ โรงแรม FEI TIAN HOTEL/ เทียบเท่า

หอฟ้าเทียนถาน 天壇– ถ่ ายรู ปสนามกีฬารังนก (ผ่ านชม ) –ตลาดรัสเซีย
อาหารเช้ าในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชมหอบวงสรวงเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิง่
สร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็ นสถานทีป่ ระกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้ า
ดิน ของจักรพรรด์ สมัยโบราณทีใ่ ห้ เวลาในการสร้ างถึง 14 ปี สร้ างขึน้
ในช่ วงเวลาเดียวกันกับพระบรมมหาราชวัง ทีน่ ี่เป็ นสถานทีใ่ ช้ ในการ
ประกอบพระราชพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้ าดินของจักรพรรดิ์จีนในสมัยโบราณ ว่ากันว่ า ณ ที่
แท่นบวงสรวงนั้นสามารถส่ งเสี ยงให้ ดังไปได้ จนถึงสรวงสวรรค์
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่ านผ่านชม “สนามกีฬาโอลิมปิ ก 2008” ออกแบบโดย
สถาปนิกจากสวิสเซอร์ แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอย
สนามกีฬาชื่ อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” โดยพยายามให้ เอื้ออานวย
ต่ อสิ่ งแวดล้ อมปัจจุบัน ในสนามกีฬาโครงสร้ าง 91,000 ทีน่ ั่ง ได้ ใช้ จัด
พิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่ งขันโอลิมปิ ก 2008 มีลกั ษณะภายนอกคล้ายกับ”รังนก” ทีม่ ีโครงตาข่ าย
เหล็กสี เทาๆเหมือนกิง่ ไม้ ห่ อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทาด้ วยวัสดุโปร่ งใส อัฒจันทร์ มี
ลักษณะรู ปทรงชามสี แดง ดูคล้ ายกับพระราชวังต้ องห้ ามของจีนทีอ่ ยู่ภายในรั้วกาแพงสี เทา
เขียว ซึ่งให้ กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ย่านตลาดรัสเซีย เพื่อ

เลือกซื้อสิ นค้ าขายส่ งราคาถูก อาทิเช่ น ผ้ าไหม กระเป๋า นาฬิ กา ไม้ กอล์ ฟ ถุงเท้ า และของที่
ระลึกตามอัธยาศัยเป็ นตลาดการค้ า
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร พักที่ FEI TIAN HOTEL/ เทียบเท่า

ค่า

วันทีห่ ้ า
07.00 น.

12.00 น.
15.00 น.
17.05 น.
21.20น.

วัดลามะ 雍和宫 – กรุงเทพฯ 北京 — 曼谷
อาหารเช้ าของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชม วัดหย่ งเหอ (วัดลามะ) ซึ่งเคยเป็ นพระราชวังเก่าทีป่ ระทับขององค์ ชาย
สี่ หรื อจักรพรรดิ์หย่ งเจิน้ ในราชวงศ์ แมนจู แต่ ปัจจุบันนี้ได้ แปรสภาพกลายเป็ นวัดในนิกายลา
มะและเป็ นทีป่ ระดิษฐานของพระพุทธรู ป ทีแ่ กะสลักจากต้ นไม้ จันทน์ ต้นเดียวทีส่ ู งทีส่ ุ ดใน
ปักกิง่ จากนั้นนาท่านชมสิ นค้ ามีชื่อของปักกิง่ หยกจีนที่ขนึ้ ชื่ อ และ “ผีซิว” เครื่ องลางนาโชค ให้
ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็ นของฝากลา้ ค่ าจากนั้นนาท่านชมสิ นค้ ามีชื่อของปักกิง่ หยกจีนทีข่ นึ้
ชื่ อ และ “ผีซิว” เครื่ องลางนาโชค ให้ ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็ นของฝากลา้ ค่ า
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 615 กลับกรุ งเทพฯ
นาท่ านเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุก ๆ ท่ าน


อัตราค่ าบริการ
ปี ใหม่ 2018 จานวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ ท่านละ
28,900
บาท ( พักห้ องละ 2 ท่ าน )
พักห้ องเดี่ยวเพิม่ ท่ านละ
4,000
บาท
อัตรานีร้ วม






ค่ าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ( Economy class )
 ค่ าอาหารตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุไว้ ในรายการ ( พัก 2 ท่ านต่ อห้ อง )  ค่ าธรรมเนียมสนามบิน ค่ าบริการ และค่ าวีซ่า
ค่ าพาหนะบริการนาเที่ยว และค่ าเข้ าชมสถานที่ตามที่รายการระบุ
ค่ าสั มภาระเดินทาง นา้ หนักไม่ เกินท่ านละ 20 กก.
 ค่ ากระเป๋า Hand Bag
ค่ าประกันอุบัตเิ หตุการเดินทาง วงเงินประกันไม่ เกินท่ านละ 1,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ )

อัตรานีไ้ ม่ รวม








ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารสาหรับผู้ถือหนังสื อสาคัญต่ างด้ าว
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่ น ค่ าซักรีด ค่ าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่ าพาหนะ รายการท่ องเที่ยว และ อาหาร พิเศษที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่ าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่ าทิปเด็กยกกระเป๋าเข้ าห้ องพัก
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่ านละ 20 หยวน ต่ อวันต่ อคน
ในส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ ที่ดูแลจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร


-

 เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าจีน 
สาหรับพาสปอร์ ตไทย
พาสปอร์ ตอายุใช้ งานได้ ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือนขึน้ ไป (นับจากวันเดินทาง)
รู ปถ่ ายขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รู ป (รู ปสี )

การชาระเงิน
สำหรั บกำรสำรองโปรแกรมท่ องเที่ยว

ทางห้ างฯขอรับเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ณ วันจองและชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้ อย
7 วัน ( สาหรับช่ วงลองวีคเอนท์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่ าง ๆ ทางห้ างฯขอรับเงินมัดจาท่านละ
15,000 บาท ณ วันจอง และชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด ก่ อนเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน )
กำรยกเลิกทัวร์
 กรณียกเลิกก่ อนวันเดินทาง ภายใน 30 วันทาการ ทางห้างฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงิ นมัดจาทั้งหมดไม่วา่
กรณี ใดๆทั้งสิ้ น



กรณียกเลิกก่อนวันเดินทาง ภายใน 14 วันทาการ ทางห้างฯขอหักเงิน 50% ของราคาทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทางกะทันหัน (อย่างน้ อย 6 วันทาการ ) ทางห้างฯของสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด

ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมต
ั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระเงินค่ามัดจาที่นงั่ สายการบิน 5,000 บาท
และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตนั้น ๆ เรี ยกเก็บ

หมายเหตุ
 บริ ษท
ั ๆ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ๆ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่นการ
เจ็บป่ วย การถูกทาร้ายความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษท
ั ๆ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
 บริ ษท
ั ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามอออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ๆ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บน
เครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั องค์การท่องเที่ยว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งนี้จะ
ยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว
๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าประกันวินาศภัย ในปั จจุบนั หากราคาดังกล่าวปรับ
สู งขึ้น บริ ษทั ๆ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามความเป็ นจริ ง ที่ทางสายการบินนั้น ๆ ได้เรี ยกเก็บ

