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 เที่ยวกําแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
 ชมความงดงามของพระราชวังกูก้ ง
 ช้อปปิ้ งสุ ดมันส์... ถนนโบราณเฉี ยนเหมิน ถนนหวังฟู่ จิ่งและ ตลาดรัสเซีย
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว...พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ ...กายกรรมปั กกิ่ง
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ ว**
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **
กําหนดการเดินทาง
วันแรก
07.00 น.
10.10 น.
15.50 น.

วันที่ 11-15 / 25-29 มี.ค. 58
วันที่ 02-06/ 29 เม.ย.-03 พ.ค. 58
วันที่ 01-05/13-17 พ.ค. 58
กรุงเทพฯ-ปักกิง่ -ถนนโบราณเฉียนเหมิน

ราคา
ราคา
ราคา

25,900.27,900.27,900.-

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้
การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งปักกิง่ โดยสายการบิน ไทย เทีย่ วบินที่ TG 614
เดินทางถึงสนามบิน กรุ งปักกิง่ สนามบินนี้ได้เปิ ดสร้างใหม่ เพื่อรองรับท่องเที่ยวที่เพิม่ มากขึ้น สนามบินมีขนาด
ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริ กาออกแบบโดย Foster & Partners ตัวอาคารสร้างเป็ นรู ปตัวเครื่ องบิน
โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้ อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้
แสงแดดผ่านได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนภายในตัวอาคาร นําท่ านผ่ านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมือง จากนั้นเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมืองปั กกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูท่ ี่ภาคตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ของ ที่ ร าบหวาเป่ ย ปั ก กิ่ ง เป็ นเมื อ งหลวงของจี น ตั้ง แต่ ส มัย ราชวงศ์ จิ น หยวน หมิ ง ชิ ง จนถึ ง
สาธารณรั ฐประชาชนจี น เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ ยผิงและเป่ ยจิ ง เริ่ มตั้งเป็ นเมื องตั้งแต่ปี 1949 ปั จจุ บนั ปั กกิ่ ง

(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-
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แบ่งเป็ น 16 เขต และ 2 อําเภอ เป็ นนครที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง พื้นที่ทวั่ นครเป่ ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร
นครปั กกิ่งเป็ นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และเขตชุ มทางการคมนาคมทัว่ ประเทศจีน อีก
ทั้งยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปั จจุบนั ปั กกิ่ งเป็ นเขตการปกครองพิเศษแบบ
เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่ งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปั กกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็ นเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษที่ 20 เมืองปั กกิ่ งได้พฒั นา
อย่างรวดเร็ วอย่างเหลือเชื่ อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็ นหลังมือ ปั จจุบนั นี้ ปักกิ่งมีถนนที่สลับกับตึกสู งๆ
แต่ยงั รักษาสถานที่สาํ คัญๆ ทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างดีเยีย่ ม
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุ ดของปั กกิ่ง เปิ ดให้
เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่เข้าร่ วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก 2008
หลังจากรัฐบาลปั กกิ่ งได้ปิดปรับปรุ งบูรณะ และก่อสร้ างสถาปั ตยกรรมอาคารบ้านเรื อนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง
ราชวงศ์สุดท้ายก่ อนการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเก่ าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริ เวณสองฝั่ ง
ถนน มีท้ งั ภัตตาคาร ร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง และสิ นค้าของที่ระลึกในรู ปแบบของปั กกิ่ง
พักที่ HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ศู นย์ ใบชา-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิง่

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
คณะเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลาง
กรุ งปั กกิ่ ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนื อจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ท้ งั สิ้ น
440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปั จจุบนั จัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็ นจัตุรัสใจกลาง
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ต้ งั อยูท่ าง
ทิศเหนือสุ ดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยูเ่ หนื อเสาธงกลางจัตุรัส อนุ สาวรี ยว์ ีรชนใจกลาง
จัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิ ศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพิพิธภัณฑ์การปฏิ วตั ิ แห่ งชาติ และพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ ทางด้านทิศใต้ยงั มีหอรําลึกท่านประธานเหมาและหอประตู
เจิ้ ง หยางเหมิ น หรื อเฉี ย นเหมิ น จากนั้นนํา ท่ า นเดิ นสู่ พระราชวั งกู้ ก ง พระราชวัง กู้ก งถู ก สร้ า งขึ้ น ในสมัย
จักรพรรดิ หย่งเล่อแห่ งราชวงศ์หมิงปี ค.ศ. 1406 เป็ นพระราชวังที่เป็ นที่ประทับของฮ่องเต้ของทั้งราชวงศ์หมิง
และชิงรวมทั้งสิ้ น 24 พระองค์ พระราชวังนี้ กินเนื้ อที่ 720,000 กว่าตารางเมตร มีตาํ หนักน้อยใหญ่ท้ งั หมด 9,999
ห้อง ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ วังหน้า และ วังใน วังหน้าประกอบด้วยตําหนักไถ่เหอ จงเหอ
และเป่ าเหอ เป็ นสถานที่ที่ฮ่องเต้ใช้จดั งานพิธีต่างๆ ว่าราชการ และ รับเข้าเฝ้ า ในส่ วนของวังใน ประกอบด้วย
ตําหนักหลักๆ คือ วังเฉี ยนชิ งกง เจียวไถ่เตี่ยน คุ นหนิ งกง ภายในวังในเป็ นส่ วนที่ฮ่องเต้ใช้ตรวจตราเอกสาร ลง
นามอนุมตั ิต่างๆ และยังเป็ นสถานที่พกั อาศัยของพระราชินี พระสนมและบรรดาเชื้อพระวงศ์อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแต้ จิ๋ว

กลางวัน

(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-
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นําท่านสู่ ศูนย์ ใบชา ชิ มชาอูหลงของปักกิง่ และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่นๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
จากนั้นเดิ นทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตฉงเหวิน เยื้องไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของกรุ งปั กกิ่ ง สร้ าง
เมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็ นสถานซึ่ งจักรพรรดิแห่ งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่ประกอบพิธีไหว้ฟ้าเพื่อขอให้
ฝนต้องตามฤดูกาล ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หวานซิ ว แท่นประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุ ง
หยี่ สถานที่ต้ งั ป้ ายเทพเจ้าฟ้ า และ ตําหนักฉี เหนียนเตี้ยน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้ า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม กายกรรมปักกิง่ พร้อมแสง สี เสี ยง และการแสดงที่มีชื่อเสี ยง
พักที่ HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม

ผ่ านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ ายนํา้ -ศู นย์ วจิ ัยการแพทย์ แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน-ร้ านไข่ มุก

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ผ่ านชมและถ่ ายรู ปหน้ าสนามกีฬาโอลิมปิ กรั งนก สนามกี ฬาโอลิ มปิ กรังนกออกแบบโดยสถาปนิ กชาว
สวิสเซอร์ แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่ อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้
เอื้ ออํานวยต่อสิ่ งแวดล้อม ในสนามจุ ได้ 91,000 ที่ นั่ง ใช้จดั พิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขันโอลิ มปิ ก 2008 มี ลกั ษณะ
ภายนอกคล้ายกับ ”รั งนก” ที่ มีโครงตาข่ายเหล็กเหมื อนกิ่ งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทาํ ด้วยวัสดุ โปร่ งใส
อัฒจันทร์ มีลกั ษณะรู ปทรงชามสี แดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่ งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก
ผ่ านชมสระว่ ายนํ้าแห่ งชาติ สระว่ายนํ้าแห่ งชาติ สร้างขึ้นเหนื อจินตนาการคล้าย “ก้ อนนํ้าสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ ”
ซึ่ ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสั ดุเทฟลอนทําเป็ นโครงร่ าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดู
เหมือนนํ้าที่สุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยั ของนักฟิ สิ กส์ จาก Dublin’s Trinity College ที่ทาํ ให้กาํ แพงอาคาร
ดู เ หมื อ นฟองนํ้า ที่ เคลื่ อ นไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นจากแผ่น ดิ นไหว นํา ท่ า นสู่
ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการ
ใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน ตั้งอยูใ่ นเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของกรุ งปั กกิ่ง ห่ าง
จากตัวเมืองปั กกิ่งประมาณ 15 กิ โลเมตร พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนเดิมเป็ นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้
ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉื อซี ไทเฮาได้นาํ งบประมาณของกองทัพเรื อมาบูรณะซ่ อมแซม
จนเป็ นลักษณะที่เห็นในปั จจุบนั ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตําหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนาง
ฉื อซี ไทเฮา ตําหนักเริ่ นโช่วเตี้ยน สถานที่วา่ ราชการของพระนางฉื อซี ไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนห
มิง เก๋ งพระหอม ตําหนักเรี ยงเมฆ เต๋ อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริ มทะเลสาบคุ นหมิง
ตกแต่ งด้ วยภาพวาดต่ างๆ) และตําหนักต่างๆ อีกมากมาย จากนั้นให้ท่านได้เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มี
ชื่อเสี ยงของเมืองจีน เช่น ครี มไข่มุก ผงไข่มุก เป็ นต้น
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-
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พักที่ HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่

ศู นย์ หยก-กําแพงเมืองด่ านจวีหยงกวน-ร้ านบัวหิมะ-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝู่ จิ่ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซี ยะสัตว์
มงคลที่มีชื่อเสี ยง จากนั้นเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน กําแพงเมืองจีนเริ่ มสร้างเมื่อ 2500 ปี ก่อนใน
สมัยจ๋ านกว๋ อ ที่มีการแบ่งแยกดินแดนจีนออกเป็ นก๊กต่างๆ และต่างก็ทาํ สงครามสู ้รบเพื่อแย่งความเป็ นใหญ่ ใน
แต่ละก๊กก็มีการสร้างกําแพงเพื่อรักษาความมัน่ คงของตนเอง กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็ นด่านปราการ
ด่านสุ ดท้ายที่รักษาและป้ องกันความปลอดภัยของเมืองปั กกิ่ง หากปราการด่านจวีหยงกวนถูกยึดหมายความว่า
กรุ งปั กกิ่งจะต้องเสี ยเมือง อิสระเดินชมบรรยากาศและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุ กมี้ องโกล
นํา ท่า นชม ยาบั วหิมะ ที่ ส รรพคุ ณในการแก้แผลไฟไหม้ นํ้า ร้ อนลวก เป็ นที่ พิสู จน์ ส รรพคุ ณมาแล้วหลายๆ
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดไฟไหม้แล้วมี แผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ ทาลดอาการพองหรื อแสบร้ อนได้ จากนั้น
เดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งของ COPY ยีห่ อ้ ดังมากมาย ทั้งกระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า และอื่นๆ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เป็ ดปักกิง่
เดิ นทางสู่ ถนนหวังฝู จิ่ง ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางสําหรั บการช้อปปิ้ งที่ คึกคักมากที่ สุดของเมื องหลวงปั กกิ่ งรวมทั้ง
ห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดังต่างๆ และร้ านค้า ร้านอาหารศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสี สันให้กบั ผูท้ ี่มา
จับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
พักที่ HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีห่ ้ า

ร้ านผ้ าไหม-วัดลามะ-ปักกิง่ -กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อ ผ้ าไหมจีน สิ นค้ า OTOP ขึ้นชื่ อของจีนจากนั้นนําท่านชม วัดลามะยงเหอกง สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิ มเคยเป็ นตําหนักที่ประทับของจักรพรรดิยงเจิ้น หรื อองค์ชายสี่ ผเู ้ ป็ นพระราชบิดาของ
จักรพรรดิเฉี ยนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อองค์ชายสี่ ได้สืบราชบัลลังค์แล้วจึงได้ยกสถานที่แห่ งนี้ ให้เป็ นวัดลา
มะ วัดแห่งนี้เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปองค์ยนื หรื อ “พระศรีอาริยเมตไตร ” ซึ่งสู งถึง 26 เมตร แกะสลัก
ด้วยต้นจันทน์หอมทั้งต้น ใช้เวลาในการแกะสลักถึง 10 ปี ซึ่ งประดิษฐานอยูภ่ ายในศาลาหมื่นสุ ข ว่านฟู่ เก๋ อ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุ้ง
สมควรแก่ เวลานําทุกท่ านสู่ สนามบิน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เทีย่ วบินที่ TG 615
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้ อมความประทับ.....

กลางวัน
บ่ าย
17.05 น.
21.20 น.

*************************************
(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
อัตราค่ าบริการ ปักกิง่ กําแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)
ราคาเด็ก (มีเตียง)
กําหนดการเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
วันที่ 11-15 / 25-29 มี.ค. 58
25,900
24,900
วันที่ 02-06/29 เม.ย.-03 พ.ค. 58
27,900
26,900
วันที่ 01-05/13-17 พ.ค. 58
27,900
26,900
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

14,900

ราคาเด็ก (ไม่ มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
23,900
25,900
25,900

ไม่ มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว
เพิม่
6,000
6,000
6,000
6,000

ข้ อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อ
หรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ ง + ภาษีนํา้ มัน
** ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกทีม่ ีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง **

(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า
เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ ายทิปไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็ น 100 หยวน ต่ อคน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-
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หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง, สําเนาสู ติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-
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โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
และในกรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุ ญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
 ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *

(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-

9

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์
.............................มือถือ.............................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).
...........................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน...............................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
........................................โทร.........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ............................................................................................
เมือ่ วันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน.............................ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................RELATION..............................................
..........
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.........................................................................
RELATION........................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
(GH) ปั กกิ่ง-กําแพงเมืองจีน-ถนนเฉี ยนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 25,900-27,900.-
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