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สัมผสัความพรีเมียม ทุกยา่งกา้ว... บนดินแดนอารยธรรมนบัพนัปี
แต่งเติมอาหารใจ บนเส้นทางสุดคลาสสิค ณ ปักกิง “(เทียว) ครบ (เต็ม) อิม (พกั) หรู”

เตม็อิมกบัอาหารเลิศรส กบั เป็ดปักกิงร้านดงั – หมูหนั - ซีฟู้ ดกุง้มงักร - เทปันยากิ ซีฟู้ ดญีปุ่น
ใส่ใจทุกการเดินทางโดยสายการบินไทย และ โรงแรม ใจกลางแหล่งชอ้ปปิง

พร้อมการบริการดังคนพิเศษ เพราะเรา “ดูแล...กันและกัน” ตลอดการเดินทาง

กาํหนดการเดนิทาง 8-12 ส.ค.// 20-24 ส.ค. 2557
วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ – ปักกิง (สาธารณรัฐประชาชนจนี) – ถนนเฉียนเหมนิโบราณ
08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์

เวย ์โดยมีเจา้หนา้ทีจากบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน
10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิง สาธารณรัฐประชาชนจนี โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG 614
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพิธี

การทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาํท่านชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen
Street) สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิง เปิดให้เทียวชมเมือวนัที 7
สิงหาคม 2551 เพือรับนักท่องเทียวจากทัวโลกทีเข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิงได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยคุสมยัราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดทา้ยก่อนการ
เปลียนแปลงการปกครอง โดยจาํลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศ์ชิง บริเวณ
สองฝังถนน มีทงัภตัตาคาร ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้พืนเมืองและสินคา้ของทีระลึกในรูปแบบของปักกิง

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อาหารขึนชือของปักกิง ณ ภัตตาคาร เศรษฐีชาวบ้าน กบัเมนูสุดพิเศษ **
เป็ดปักกิง** เสิร์ฟพร้อม ออร์เดิร์ฟ 4 อยา่ง, ซุปหอยงวงชา้ง, ปลากุย้หยหูนึงซีอิว, กุง้ใหญ่ทอดรูปหางนกยงู, ผดัเอนหอย
ใหญ่, ผดัไก่เสฉวน, ซีโครงหมูอบประจาํร้าน, คะนา้ผดัเนือหอยทะเล, ผดัรวมเพือสุขภาพ, หมูทอดสูตรเฉาพะร้าน, ขา้ว
ผดัหยางโจว, สปัปะรดนาํเชือม, และเพิมความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํชา และนาํเยน็
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วนัทีสองของการเดนิทาง (2) จตัุรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง - ใบชา - หอฟ้าเทยีนถาน-กายกรรมปักกิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึงจตัุรัสทีใหญ่ทีสุดในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักกิง
สถานทีจดัพิธีฉลองเนืองในโอกาสวนัสาํคญัต่างๆ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม
หอทีระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง จากนันนาํท่านสู่
พระราชวงัตอ้งห้าม “พระราชวังกู้กง” หรือ THE
FORBIDDEN CITY สร้างขึนในค.ศ.1406 ในสมยั
จกัรพรรดิ หยงเล่อ มีตาํหนกัใหญ่เลก็รวม 9,999 หอ้ง

เป็นทีประทบัและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ชิงชมโบราณสถานและสิ งก่อสร้างอันทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์และการเมือง

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาซุนหยนึูงเตาซี, ห่านยา่งกวางตุง้, ผดัไก่บา้นไฟแดง, กุง้อบวุน้
เสน้, หมูเคาหยกเผือก, ซีโครงหมูทอดกระเทียม, เตา้หู้ทรงเครืองกวางตุง้, ผดัคะนา้, ซุปเป็ดตุ๋นฟักเขียว, เพิมความสด
ชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํชา และนาํเยน็

บ่าย จากนนันาํท่านเขา้ชม ร้านใบชา ลิมรสความหอมของใบชาพนัธ์ดี อิสระใหท่้านเลือกซือและเลือกชิมผลิตภณัฑต์่างๆจาก
ใบชา... จากนนันาํท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทยีนถาน ตงัอยูท่างทิศใตข้องกรุงปักกิง มีเนือทีทงัหมด 273 เฮกตา้ร์ เป็นสถาน
ซึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นทีบวงสรวงเทพยดา ใน
ระยะยา่งเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติทุกปี พระจกัรพรรดิจะเสด็จ
ไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงทีนันเพือให้การเก็บเกียวได้ผลอุดม หอ
บวงสรวงเทวดาฟ้าซึงในสมัยราชวงศ์ ภายในบริเวณหอฟ้าเทียนถาน
ประกอบดว้ยตาํหนักฉีเหนียนเตียน ลานหยวนชิว และตาํหนกัหวงฉงอี ซึง
ตาํหนกันีลอ้มรอบดว้ยกาํแพงเตียๆ กาํแพงนีสร้างถูกตอ้งตามหลกัวชิาวา่ดว้ย
เสียง จึงสะทอ้นเสียงไดจ้นเป็นทีเลืองลือ เมือสองคนยนือยูที่กาํแพงคนละฟาก คนหนึงพดูใส่กาํแพงเบาๆ อีกคนหนึงเอา
หูแนบกบักาํแพง ก็จะไดย้นิเสียงพดูจากฝ่ายตรงกนัขา้ม...

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย **ซีฟู้ดกุ้งมังกร** (กุง้มงักรสามรส ซาซิมิ/ทอดกระเทียม/โจ๊ก) ปลากุย้
หยนึูงซีอิว, กุง้ลวก, ปูผดัขิงอ่อน, หอยเชลลอ์บวุน้เวน้, หอยหลอดใหญ่ผดัพริก, เอนหอยผดัเห็ป่า, ซีโครงหมูทรงเครือง,
ผดัถัวลนัเตา, นาํแกงเจียงนาน เพิมความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํชา และนาํเยน็
หลงัอาหารนาํท่านชม ความตระการตา ของ คณะกายกรรมปักกิง ทีมีชือเสียง
โด่งดงั เพลิดเพลินกบัการแสดงทีหลากหลาย ทีอ่อนชอ้ย งดงาม และตืนตาตืน
ใจ การแสดงแต่ละชุดจะแสดงถึงทวงท่าทีอ่อนชอ้ยและความแขง็แรงของ
นกัแสดง ถึงสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทียวไดเ้ป็นอยา่งดี ถือเป็น
อีก หนึงการแสดงทีหา้มพลาดชม เมือมาปักกิง
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วนัทีสามของการเดนิทาง (3) นังรถสามล้อชมคฤหาสน์องค์ชายหก – พระราชวงัฤดูร้อน - ศูนย์การค้าหวงัฝูจิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนนันาํท่านนังสามล้อชม “หูถัง” ซึงแปลวา่ ตรอก ซอย หมายถึงยา่นทีอยูอ่าศยัแบบดงัเดิมของชาวปักกิงทีมีมาตงัแต่
สมยัราชวงศ์หยวน รถสามลอ้นาํท่านแล่นผ่านบรรยากาศบา้นอิฐชนัเดียวมุงดว้ยกระเบืองสีเทาตงัรียงชิดกนัตามตรอก
ซอย ทีตดัพาดพนักนัตามแนวดิงและแนวนอนเป็นตารางสีเหลียม ชมวิถีชีวิตของชาวหูถงั ในแบบดงัเดิม ประกอบ
กิจกรรมประจาํวนัอยา่งง่ายๆ และเปิดเผย นาํท่านเดินทางถึง คฤหาสน์องค์ชายหก 1 ในคฤหาสน์ทีสวยงามของราชวงศ์
จีน ภายในพืนที 60,000.- ตารางเมตร เมือเดินเขา้ไปภายในจะพบ บา้นแบบจีนทีดูโอ่งโถงและยิงใหญ่ สมสถานะชอง
รายวงศจี์น ภายในยงัคงรักษา การจดัตกแต่งแบบโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี จนไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็นตวัอยา่งในการ
รักษารูปแบบดงัเดิมเอาไวไ้ด ้นาํท่านลอดผา่นทางเดินทีทอดยาว
ออกไป ทงัยงัเลาะริมสระบวัทีสวยงาม และ เชือมต่อไปยงัสวน
ต่างๆ ทีตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม ทงัสวนคลาสสิคแบบซูโจว หรือ
จะเป็นสวนหินจากทะเลสาบไทหู มณฑลเจียงซู นอกจากนนียงั
มี โรงละครอุปรากรจีน (โรงงิว)ทียิงใหญ่ อิสระท่านเดินเล่น ชม
ความสวยงามดา้นใน ท่ามกลางบรรยากาศหิมะขาวโพลน จนทาํ
ใหค้ฤหาสน์แห่งนี สวยงามเป็นเหมือนภาพวาดในนวนิยายจีนโบราณ

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาทอดราดซอสสามรส, กุง้ทอดพริกเกลือ, ไก่แดงกวางตุง้, หมู
ผดัพริกไทยดาํ, ขาหมูรํารวย, เห็ดรวมผดันาํแดง, หมอ้ดินวุน้เส้นซีฟู้ ด, ผดัผกัตามฤดูกาล, กระดูกหมูตุ๋นรากบวั, เพิม
ความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํชา และนาํเยน็

นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ“อี เหอ หยวน”แปลว่าอุทยานเพือพลานามยัอนั
ผสมกลมกลืนกันได้ด้วยดี สร้างขึนประมาณ 800 ปี ในสมัยราชวงศ์จิน แต่ผูที้ทําให้
สิงก่อสร้างนีสวยงามเป็นทีเลืองลือ คือพระนางซูสีไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของ
ทะเลสาบคุนหมิง ซึงเกิดจากแรงงานคนขุดขึนมา แลว้เอาดินทีขุดพูนขึนไปเป็นเนินเขาขา้ง
ทะเลสาบนนัเอง ผูส้ร้างคือฮ่องเตเ้ฉียนหลงใชใ้นการฝึกซอ้มทพัเรือ ชมระเบียงทียาวทีสุดใน
โลกกวา่ 700 เมตร และเรือหินอ่อนทีสร้างขึนโดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ จากนนัสู่

ศูนย์การค้าหวังฟู่จิง (Wangfujing) ซึงเป็นทีชอ้ปปิงทีใหญ่ทีสุดในเมืองปักกิงเป็นถนนเส้นยาวๆสาํหรับคนเดินห้ามรถ
ทุกชนิดวิงผา่น มีหา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทังร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ
ร้านหนงัสือ ครบครัน อิสระ ใหท่้านไดถ่้ายรูป ชอ้ปปิง ชมววิ ตามอธัยาศยั

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย **หมูหัน** เสิร์ฟพร้อมปลาตาเดียวนึง, กุง้สองรส (ลวก+อบเกลือ) ปลา
ตาเดียวนึงซีอิว, หอยนางรมอบวุน้เสน้, ไก่ยา่งฮ่องกง, คอหมูยา่งมาเก๊า, เป็ดกวางตุง้, ผดัปลาหมึกรวมมิตร, ผกักาดขาว
อบวุน้เสน้,ซุปซีฟู้ ด, หมันโถวจิมนม เพิมความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํชา และนาํเยน็
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วนัทสีีของการเดนิทาง (4) วดัลามะ - บัวหิมะ - กาํแพงเมอืงจนี ด่านปาต้าหลงิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านเขา้เยียมชม วดัลามะ หรือ ทีรู้จกักนัในนาน หย่งเหอกง วงัองค์ชาย 4 หลายๆท่านอาจจะสงสัยวา่ ทาํไมจึงมีคาํวา่
วดั และ วงั (กง ในภาษาจีน มีความหมายวา่ วงั) อยูใ่นสถานทีเดียวกนั เมือเรายอ้นกลบัไป
เมือ 314 ปีทีแลว้ สถานทีแห่งนี เป็นวงัทีประทบัของพระราชโอรสองคที์ 4 ของคงัซีฮ่งเต้
พระนามว่า หย่งเจิง เมือท่านไดขึ้นครอบราชย ์ไดป้ระทานพืนทีส่วนหนึงของวงัแห่งนี
ให้กบั ลามะ นิกายจีวรเหลือง ต่อมาจึงประทานพืนทีทงัหมดให้กบัศาสนา แลว้เปลียนชือ
สถานทีแห่งนีเป็น วดัลามะ ดงันนัไม่วา่จะเป็นความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ หรือวา่ความ
ศักดิสิทธิของสถานทีแห่งนีแล้ว ก็ทําให้เป็นอีกสถานทีทีควรค่าแก่การเข้าเยียมชม
นอกจากนีภายในวดัลามะแห่งนี ยงัมี 1 ใน 3 สิงสุดยอดแห่งปักกิง นันคือ กระถางธูป

สมัฤทธิสามขา สมยัเฉียนหลงฮ่องเต ้ซึงลวดลายของกระถางจะมีความประณีต และงดงามเป็นอยา่งมาก ไฮไลท์อีกอยา่ง
หนึงของวดัแห่งนีคือ ภูเขาอรหันตข์นาดใหญ่ทีแกะสลกัจากไมก้ฤษณา สูงถึง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอรหันตที์ทาํ
จาก ทองคาํ เงิน ทองสมัฤทธิ เหลก็และดีบุก จาํนวน 449 รูป  ดา้นหนา้ท่านยงัจะไดพ้บกบัความสวยงามของอ่างไมที้ใช้
สรงนาํของเฉียนหลงฮ่องเต ้หลงัประสูติ 3 วนั ลวดลายบนอ่างไมไ้ดเ้ล่าเรืองราวของปลาทีกระโดดขา้มประตูแลว้กลาย
ร่างเป็น มงักร ไดอ้ยา่งสวยงาม จากนนันาํท่านเขา้รู้จกักบั เป่าซู่ถงั หรือทีรู้จกักนัดีในชือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณเป็น
เลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ปลานึงรวมมิตร, ขาหมูนาํแดง, ไก่อบ, เนือเป็ดผดัเห็ดป่า, หมอ้ไฟ
เห็ดหูหนูดาํ, หมูผดัตน้กระเทียม, ผดัคะนา้กวางตุง้, ซุปเห็ดรวมมิตร, เพิมความสดชืนดว้ย โคก้, เบียร์ทอ้งถิน นาํชา และ
นาํเยน็

นาํท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน ด่านปาต้าหลิง โดยกระเช้า ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ห่างจากกรุงปักกิง 90 กม. ชมชีวติความเป็นอยูข่องชาวปักกิงและสองขา้งทางทีอุดมสมบูรณ์บน
ทีราบสูงมองโกล และผ่านเส้นทางรถไฟทรานไซบีเรียทียาวทีสุดในโลก สัมผสักับความ
มโหฬารและความยิงใหญ่ของกาํแพงมรดกโลกทีสร้างดว้ยเลือดเนือและชีวิตของผูค้นนบัลา้น
ในสมยัจกัรพรรดิฉินซีฮ่องเต ้ซึงยงัค งครองความยิงใหญ่จนปัจจุบนั เป็น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์

ของโลก สถานทีแห่งนีท่านจะไดส้ัมผสักาํแพงเมืองจีนอยา่งถึงจุดสูงสุด และพร้อมกบัวิวทิวทศัน์ ทีสวยงามท่านจะได้
เห็นสิงมหศัจรรยห์นึงในเจ็ดของโลกในยคุกลาง ทีสร้างขึนดว้ยแรงงานของคนนบัหมืนคน มีความยาวกวา่ 6,350 ก.ม.
ก่อสร้างขึนครังแรกเมือประมาณกวา่ 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมือจกัรพรรดิจินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนให้เป็น
ปึกแผ่นไดค้รองแผ่นดิน จึงสังให้เชือมกาํแพงเมืองต่างๆเขา้ดว้ยกนั ตวักาํแพงสูง 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัวา่ ถา้นาํ
วสัดุทีใชก่้อสร้างกาํแพงแห่งนีมาสร้างกาํแพงทีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เทปันยากิซีฟู้ดญีปุ่ น!! เสิร์ฟด้วยซาซิมิ (ปลาแซลมอล, กุ้งหวาน,
ปลาหมึกยกัษ,์ ปลาฮามาจิ) ปิงยา่ง (เป๋าฮือสด, ปลาหิมะ, หอยเซลล,์ กุง้สด, หอยนางรม, ปลาไข่, ปลาไหลญีปุ่น) เสต็ก
เนือ เสตก็แพะ เพิมเติมความสดชืนดว้ย นาํผลไม,้ ไวน์แดง, เบียร์ แบบไม่อนั

พกัที TRADER HOTEL BY SHANGRI-LA หรือระดบัเทยีบเท่า
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วนัทห้ีาของการเดนิทาง (5) ตลาดรัสเซีย – สนามบินปักกิง – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ซึงชือ “ตลาดรัสเซีย” มีทีมาจากตอนทีสหภาพโซ
เวยีตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทางเขา้มาหาซือสินคา้กนัทีนีมากเพือนาํไป
ขายทาํกาํไรทีรัสเซียอีกที แหล่งชอ้ปปิงทีอยูบ่นถนนยาวกวา่ 400 เมตร ให้ท่าน
เลือกซือสินคา้เลียนแบบแบรนด์เนมดงั อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราดา้, เฟอร์รากา
โม, เวอร์ซาเช่ เป็นตน้

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย สุกีเห็ดเพือสุขภาพ เสิร์ฟพร้อม นาํซุปไก่ดาํ, เนือแพะ, เนือหมู, เนือ
ไก่, เห็ดป่า, ผกันานาชนิด, บะหมีหยก เพิมเติมความสดชืนดว้ย นาํผลไม,้ ไวน์แดง, เบียร์ แบบไม่อนั
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบิน…

17.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG 615
21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ

อตัราค่าบริการ
ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าทัวไป สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ ท่าน)
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม )
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม )
พกัเดียวเพิม
มตีัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ
เพิมตัวบิสสิเนส ท่านละ (ราคาประมาณการ)

49,900.-
48,900.-
47,900.-
46,900.-
10,900.-
17,000.-
32,500.-

47,900.-
46,900.-
45,900.-
44,900.-
10,900.-
17,000.-
32,500.-

48,900.-
47,900.-
46,900.-
45,900.-
10,900.-
17,000.-
32,500.-

***หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึนไป***
หากมจีาํนวนผู้เดนิทาง 10 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงค่าบริการเพิมท่านละ 5,000.-

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ การเปลียนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม )
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม )
พกัเดียวเพิม (ได้รับคะแนนเพิม)
มตีัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ได้รับคะแนน

479
469
459
449
109
309

479
469
459
449
109
309
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- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั

อตัราค่าบริการนีรวม
1. ค่าบตัรโดยสารเครืองบิน ไป –กลบัชนัทศันาจรตามเสน้ทาง และสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง
2. ค่าทีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั
3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ
5. ค่ามคัคุเทศกที์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงือนไขตามกรมธรรม์

อตัราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นตน้
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนํามนัทีทางสายการบินเรียกเกบ็เพิมอกี

เงือนไขการชําระเงนิ : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท
ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
 ชาํระโดยเงินสด
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6619788)

ชือบญัชี บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขมุวทิ-พระราม4)
เลขที 718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวนั

หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการ
ชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิใน
การใช้บริการนันทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกวา่ 15 ท่าน โดยทีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 14 วนั

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณา
แลว้
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 ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินไหท่้านไดไ้ม่วา่จาํนวนทังหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีทีสถานฑูตงดออกวีซ่า
อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย

การยกเลกิ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนั   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด

หมายเหตุและเงือนไขในการรับบริการ
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอื้น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทงันีเพือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่

การท่องเทียว
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ให้บริการแก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือ

หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที ตอ้งใชร้ถเข็น
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายตุาํกวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้
ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน
อืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาทีกาํหนด ให้แก่
ลูกคา้ท่านต่อไปทีแจง้ชือรอไว ้ทงันีเพือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอืน

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนหากท่านตอ้งการ

9. ในกรณีทีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ

10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวซ่ีาไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวซ่ีาและค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านนั เวน้แต่ตัวเครืองบินทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือหรือคืนตัว

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืนวซ่ีาแลว้
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12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนืองมาจากเหตุผล
ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสีย รวมถึงการทีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางทีประสงคจ์ะซือตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ
ทีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อน เพือขอคาํยนืยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นนัๆ หากท่านผูเ้ดินทางซือ
ตัวหรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการ
ท่องเทียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพกั หรือการปรับเปลียน
รายการท่องเทียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่
7 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย
อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนีเพือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์
ของท่านใหไ้ดม้ากทีสุด

15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือจะสลบัปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเขา้ชมได้
แต่ในกรณีทีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหวา่งการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีท่องเทียวดงักล่าวได ้โดย
มิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเทียวเอง

17. ของกาํนลัต่าง ๆ ทีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั

18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง
ทีนังไดเ้อง ทงันีบริษทัฯ จะพยายามจดัทีนังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งทีนัง
แบบหมู่คณะทีสายการบินจดัใหม้า

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีทีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึงประสงคจ์ะเดินทางไป
ท่องเทียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางไป

20. เมอืท่านจองทวัร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารการยืนวซ่ีาจีน
1. พาสปอร์ตตวัจริง ตอ้งมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็
3. สาํเนาบตัรประชาชน // สาํเนาทะเบียนบา้น
4. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิว 2 ใบ มพีืนหลงัสีขาวเท่านัน อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟูจเิท่านัน และตอ้งไม่ใช่สติกเกอร์ หรือ

รูปพรินซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านทีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืนวซ่ีา กรุณาเตรียม
หนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง

5. กรอกใบขอ้มูลส่วนตวัทีทางบริษทัใหลู้กคา้กรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง
6. สาํหรับผูที้เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ถ่ายสาํเนาหนา้วซ่ีาทีเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนไม่เกนิ 2 ปี ขอใหถ่้ายสาํเนาหนา้วซ่ีาจีน

ทีใชเ้ดินทางครังล่าสุด***หา้มตาํกวา่ปี 2010 (กรณีวซ่ีาจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอใหถ่้ายเอกสารหนา้หนงัสือเดินทาง
เล่มเก่าและหนา้วซ่ีาจีนทีใชเ้ดินทางครังล่าสุดแนบมาดว้ย)

7. สาํหรับผูที้ไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน ถา้ภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเขา้จีน ตอ้งใชสํ้าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์
8. กรณีบุคคลทัวไป

สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตาํ 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั (สาํเนา) หรือ STATEMENT ตวัจริง
ทีขอจากธนาคาร ยอ้นหลงั อยา่งตาํ 3 เดือน

9. กรณีเด็ก (อายตุาํกวา่ 15 ปี)
สําเนา สูติบตัรและสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อยา่งตาํ 3 เดือน ของพอ่หรือแม่ ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั

10. กรณีผูสู้งอายุ (60 ปี ขึนไป)
สําเนา สมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์อยา่งตาํ 3 เดือน ควรปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั
**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุทีไม่มสีมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาตหิรือบุคคลอืน (ระบุความสัมพนัธ์) ทาํหนังสือรับรองออก
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางครังนีและขอให้ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ทีรับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํา 3 เดอืน ควร
ปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน**

11. ในกรณีทีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ขอหนงัสือรับรองการทาํงาน และ สมุดบญัชีเงินฝาก ตวัจริง
12. ในกรณีทีเป็น พระภิกษุ ตอ้งใชส้มุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ตวัจริง เท่านนั ไม่มีขอ้ยกเวน้
13. ผูที้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการหรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเองวซ่ีา และ กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง เพราะหากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์

15. กรณีหนงัสือเดนิทางชาวต่างชาติ (สําคญั)
I. ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้ เฉพาะชาวต่างชาติทีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย

เท่านนั
II. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน

III. หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง
IV. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนืองจากผูเ้ดินทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน

*** โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืนวซ่ีาใหม่
การเรียกขอเอกสารเพิมเตมิหรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า ***
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