รหัสโปรแกรม : 17226 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

หนีห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมืน่ ลี้ ตาหนักรักกูก้ ง 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ตุลาคม 2562 –มีนาคม 2563
กาแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน| พระราชวังกูก้ ง | หอฟ้าเทียนถาน | พระราชวังฤดูรอ้ น
นั่งสามล้อซอยหูถง |ย่านซานหลี่ถนุ | ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง| เป็ ดปักกิ่ง | สุกมี ้ องโกล

ราคาเริ่มต้นเพียง
1
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12,900.[GQ1PEK-HU001]

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7996 : 01.35-07.20 )
วันที่ 2. ปั กกิ่ง (สนามบินปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์พอร์ท) – จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ ง – ศูนย์ไข่มกุ -หอฟ้าเทียนถาน
วันที่ 3. ศูนย์ผลิตภัณฑ์บวั หิมะ-กาแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ ้งย่านซานหลี่ถนุ
วันที่ 4. พระราชวังฤดูรอ้ น-นั่งสามล้อซอยหง –ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง - ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ ้ งตลาดหงเฉียว – ปั กกิ่ง(สนามบินปั กกิ่งแคปิ
ตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7995 : 20.15-23.55)

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (HU7996 : 01.35-07.20 )
22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

ปั กกิ่ง (สนามบินปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์พอร์ท) – จั ตุรัสเทียนอันเหมิน –
วันที2่
พระราชวังกู้กง – ศูนย์ไข่มุก-หอฟ้ าเทียนถาน
01.35 น.
07.20 น.

2

ออกเดินทางสู่ เมืองปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ HU7996 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบินปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์พอร์ท กรุ งปั กกิ่ง สนามบินนีไ้ ด้เปิ ดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิ ดให้บริการ ต้อนรับ
กีฬาโอลิมปิ ก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่ กว่าแพนตากอ
นของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิ กนักเดิน ทางที่เข้าถึงจิตใจผูโ้ ดยสาร ด้ว ยการออกแบบให้
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เช้า

แบ่งเป็ น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้
นวัตกรรมใหม่ท่ชี ่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตัวอาคาร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองปั กกิ่ง ปั จจุบันปั กกิ่งเป็ นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปั กกิ่งได้รบั การจัดตัง้ เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจาก
สมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปั กกิ่งได้พฒ
ั นาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็ นหลังมือ ปั จจุบันนี ้
ปั กกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รกั ษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็ นเมือง
ใหญ่ของโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซา
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็ นจัตรุ สั ที่มีขนาดใหญ่ ท่ีสดุ ในโลก จัตุรสั เทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุ งปั กกิ่ง
ความยาวตั้ง แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิ ศตะวัน ออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ ที่ทั้งสิน้ 440,000 ตารางเมตร
สามารถจุประชากรได้ถงึ 1,000,000 คน ปั จจุบันจัตุรสั เทียนอันเหมินนับเป็ นจัตุรสั ใจกลางเมืองที่ใหญ่ ท่ีสดุ ในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีความสาคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตงั้ อยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรุ สั อนุสาวรียว์ ีรชนใจกลางจัตุรสั มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรสั ตลอดจน
พิพิธภัณฑ์การปฏิวตั ิแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่ งตะวันออก นอกจากนีท้ างด้านทิศใต้ยังมีหอราลึก
ท่านประธานเหมาและ หอประตูเจิง้ หยางเหมิน หรือ เฉียนเหมิน

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City) ตัง้ อยู่ทางทิศเหนือของจัตรุ สั เทียนอันเหมิน พระราชวัง
นีถ้ ือเป็ นทัง้ บ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้ สิน้ 24 พระองค์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มี
ชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม และมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิน้ เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’
เหตุท่ีเรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของ
บุตรแห่ง สวรรค์จึงต้องเป็ น ‘ที่ตอ้ งห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่ วงลา้ เข้าไปได้ ภายในพระราชวังครอบคลุม พืน้ ที่
720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหอ้ งทั้ง หมด 9,999 ห้อ ง และมี พระที่น่ งั 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับ ต่างๆอี ก
มากมาย รวมทัง้ ยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกาแพงที่สงู ถึง 11 เมตรล้อมรอบ ให้ท่านได้ชมความ
ยิ่งงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกูก้ ง
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กลางวัน

ค่า
ที่พัก
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีช่อื เสียงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดับจากไข่มกุ ครีมไข่มกุ ผงไข่มกุ เป็ นต้น นาท่าน
เดินทางสู่ หอฟ้ าเทียนถาน ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของกรุงปั กกิ่ง มีเนือ้ ที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็ นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ห
มิง และ ราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จ
ไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ นั เพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตาหนักฉีเหนียนเตีย้ น ตาหนักหวงฉงอี่และ
ลานหยวนชิว เป็ นต้น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิง่ )
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่ 3

ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กาแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชม
สนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้ งย่านซานหลี่ถุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
น าท่ า นชม ศู น ย์ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์บั ว หิ มะ ที่ สรรพคุณในการแก้แ ผลไฟไหม้น ้า ร้อ นลวกเป็ น ที่ พิ สูจ น์สรรพคุณมาแล้ว หลายๆ
เหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้รา่ งกายสามารถใช้ยานีท้ าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ นาท่านเดินทางสู่ กาแพง
เมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็ นกาแพงที่มีป้อมคั่นเป็ นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็ นครัง้ แรก
กาแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนีเ้ พื่อป้องกันการรุ กรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก์
หลังจากนัน้ ยังมีการสร้างกาแพงต่ออีกหลายครัง้ ด้วยกันแต่ ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุก ฝ่ า
กาแพงเมืองจีนได้สาเร็จมีความยาวทัง้ หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อ
กันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกาแพงเมืองจีนได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชม หยก ที่มีคณ
ุ ภาพและมีช่อื เสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ กาไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคล
ที่มีช่อื เสียง นาท่าน ผ่านชมและถ่ายรู ปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิ กรังนก สนามกีฬาโอลิมปิ กรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม “ พยายามให้เอือ้ อานวยต่อ

ค่า
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สิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่น่ งั ใช้จดั พิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ ก 2008 มีลกั ษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มี
โครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดานและผนังอาคารที่ทาด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒ จันทร์มีลกั ษณะรู ปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับ
พระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายนา้ แห่งชาติสระว่ายนา้ แห่งชาติ สร้างขึน้ เหนือ
จินตนาการคล้าย “ก้อนนา้ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสั ดุเทฟลอนทาเป็ นโครงร่า ง เน้นใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดเู หมือนนา้ ที่สดุ และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิ สิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทาให้
กาแพงอาคารดูเหมือนฟองนา้ ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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ที่พัก

นาท่านสู่ ย่านซานหลี่ถนุ ตัง้ อยู่ในเขตเฉาหยาง ของเมืองปั กกิ่ง เป็ นแหล่งช้อปปิ ้งขนาดใหญ่ ที่มีทงั้ อาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ
ความงาม และแฟชั่น เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่ทันสมัย รวมถึงยังมีสถานบันเทิง ผับ บาร์อีกด้วย ซานหลี่
ถุน ถือว่าเป็ นย่านที่คกึ คักมากที่สดุ แห่งหนึ่งของปั กกิ่งที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่น ถ่ายรู ป ช้อปปิ ้ ง
และนั่งชิลล์ๆร้านอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

พระราชวังฤดูร้อน-นั่ งสามล้อซอยหง –ถนนโบราณโหลวกู่ เซียง- ศู นย์ผี
วันที่ 4 เซี๊ยะ – ช้อปปิ้ งตลาดหงเฉียว – ปั กกิ่ง(สนามบินปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์
พอร์ท) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (HU7995 : 20.15-23.55)
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้ หอหยวน ‘’ ตัง้ อยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุ งปั กกิ่งเป็ นพระราช
อุทยานที่มีทศั นียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนือ้ ที่ทงั้ หมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนือ้ ที่ท่ีเป็ นนา้ 3 ส่วน เนือ้ ที่ท่ีเป็ นดิน
1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตาหนัก
พลับ พลา และเก๋ งจี นอันงดงามไว้ห ลายรู ป หลายแบบตั้ง อยู่ลดหลั่นรับ กัน กับ ภูมิ ภาพ ที่ เชิ งเขามี ระเบี ยงทางเดิ นที่ มีระยะ
ทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอัน
สวยงามเชื่อมติดกับ ฝั่ งทั่วทั้ง อุทยานจัดไว้ได้สดั ส่วนงดงามตระการตา ซึ่งแสดงให้เ ห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้า ง
อุทยานของจีน

หนีห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี ้ ตาหนักรักกูก้ ง 4 วัน 2 คืน โดยไห่หนานแอร์ไลน์
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นาท่าน นั่งสามล้อชมซอยหูถง (2 ท่านต่อ1 คัน) มีประวัติของชาวเมืองดั้งเดิมกล่าวว่า “ไม่เข้าหูถง เหมือนไม่ได้ไปปั กกิ่ง
” หูถง เป็ นชื่อเรียก ตรอกซอกซอย สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์หยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน มี
วิวฒ
ั นาการและการพัฒนามาหลายร้อยปี แล้ว “หูถง” ส่วนใหญ่หนั ทิศทางในแนวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความกว้าง
ไม่เกิน 9 เมตร สิ่งปลูกสร้างใน “หูถง” ส่วนใหญ่เป็ นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า “ซื่อเหอย่วน” เป็ นบ้านชั้นเดียวมีลานตรง
กลาง และมีหอ้ งอยู่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ ทางเดินที่อยู่ระหว่าง “ซื่อเหอย่วน” ก็คือ “หูถง” นั่นเอง

กลางวัน

20.15 น.
23.55 น.
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รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกมี ้ องโกล)
นาท่านสู่ ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็ นถนนคนเดินที่มีขนาดใหญ่ และดีงามที่สดุ ในกรุ งปั กกิ่งค่า
อยู่ ท างทิ ศเหนื อ ของพระราชวั ง ต้อ งห้า ม ทั้ ง สองข้า งทางกว่ า 800 เมตรเต็ ม ไปด้ว ยร้า นค้า มากมาย มี ทั้ ง ร้า นเสื ้อ ผ้า
เครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้ทกุ อย่าง ร้านกาแฟ ผับ บาร์ ร้านอาหาร นาท่านชม ศูนย์ผีเซียะ เครื่องรางโชคลาภตามความ
เชื่อของชาวจีน นาท่านสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ ้ งสินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นกระเป๋ า เสือ้ ผ้า รองเท้า
และอื่นๆ อีกมากมาย ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนามบินปั กกิ่ง แคปิ ตอล แอร์พอร์ท
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HU7995 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หนีห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี ้ ตาหนักรักกูก้ ง 4 วัน 2 คืน โดยไห่หนานแอร์ไลน์
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อัตราค่าบริการ : หนี่ห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี้ ตาหนักรักกู้กง 4 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 26-29 ก.พ.63
วันที่ 27-30 มี.ค.63

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

12,900.14,900.-

15,900.17,900.-

15,900.17,900.-

3,000.3,000.-

5,900.5,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน)

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่าดีย่ ว ท่านละ1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ นับจากวันเดินทางกลับคิดค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

2.

3.

4.
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การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด

หนีห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี ้ ตาหนักรักกูก้ ง 4 วัน 2 คืน โดยไห่หนานแอร์ไลน์
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ
ค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

9

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หนีห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี ้ ตาหนักรักกูก้ ง 4 วัน 2 คืน โดยไห่หนานแอร์ไลน์
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หนีห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี ้ ตาหนักรักกูก้ ง 4 วัน 2 คืน โดยไห่หนานแอร์ไลน์
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หนีห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี ้ ตาหนักรักกูก้ ง 4 วัน 2 คืน โดยไห่หนานแอร์ไลน์
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
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หนีห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี ้ ตาหนักรักกูก้ ง 4 วัน 2 คืน โดยไห่หนานแอร์ไลน์

[GQ1PEK-HU001]

ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

7.

รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นา้ มัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,800 บาท
กระเป๋ าเดิ น ทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณี ที่ น ้าหนัก เกิ น กว่าที่ สายการบิ น ก าหนด 20
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนา้ หนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่ ส่งั เพิ่ มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่รับ ผิด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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5.

รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่ องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิด พลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง จนมีก ารยกเลิก ล่าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ดาเนิ น โดยสุด ความสามารถที่ จ ะจัดบริก ารทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คืน เงิ น ให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ก ารจัด หานี ้โดยไม่แจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

สาหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยืน่ วีซ่าจีนสาหรับผู้ทถี่ อื พาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,925 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขาวเท่านัน้ **
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้ เห็นฟัน มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
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3.

สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านัน้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สาเนาสูติบัตรและสูติบัตรของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ ยวกับสถานที่ ศึกษา สถานที่ทางาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูต ตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปั ญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ใ นระหว่างจัดระเบี ยบการยื่น วีซ่าใหม่ การเรีย กขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญ าตให้เ ข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัท ทัวร์ฯ ไม่ท ราบกฎกติก า การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวีซ่า ให้ไ ด้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปด าเนิน การขอวีซ่าเข้าประเทศจี นด้วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
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ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

1.
2.

3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,900 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ]
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้ เห็นฟัน มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่ ้องจ่ายเพิม่ ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ ]
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
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โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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