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*TG
TG PRO
PRO* 2 มหานคร

ี
เซยงไฮ
-้ ปักกิง+รถไฟด่วน 7 ว ัน 6 คืน

2

จุ ด เด่น





ี
เซยงไฮ
-้ จูเจียเจียว-หอไข่มก
ุ -หุน
่ ขึผึง-โชว์กายกรรม ERA
ั
ี
เซยงไฮ
-้ ปักกิง โดยรถไฟจีนขบวนใหม่ลา่ สุด (300 ก.ม. / ชวโมง)
ปักกิง-กําแพงเมืองจีนด่านปะต้าหลิง+กระเชา้ -หอฟ้าเทียนถาน
จ ัตุร ัสเทียนอ ันเหมิน-พระราชราชว ังต้องห้าม-กายกรรมปักกิง-สามล้อหูถง

 มหานครปั ก กิง เมือ งหลวงของสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน เป็ นเมือ งขึนตรงต่ อ ส่ว นกลาง เป็ นศู น ย์ก ลางการเมือ ง
ื ยกว่า “ซือจี”
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และ คมนาคม ตังอยูท
่ างภาคเหนือของทีราบหัวเป่ ย ในสมัยซีโจวมีชอเรี
เป็ นเมืองหลวงของก๊กเยียนในสมัยจิงกัว ต ้นศตวรรษที 10 เป็ นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปั กกิงเป็ นเมืองหลวง
ต่อเนืองมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) สะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัตศ
ิ าสตร์ทเป็
ี นสุดยอดของโลก
ปั กกิงได ้รับการจัดตังเป็ นเมืองหลวงของจีนยุคใหม่ในปี ค.ศ. 1949 ได ้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ปั จจุบน
ั ปั กกิงไม่เพียงแต่รักษา
สภาพเมืองโบราณ แต่ยงั แสดงถึงสภาพเมืองทีทันสมัย
ี
้ เมืองทีใหญ่ทสุ
 มหานครเซยงไฮ
ี ดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตังอยูบ
่ ริเวณปากแม่นําแยงซีเกียง การปกครองขึน
ตรงกับรัฐบาลกลาง มีทา่ เรือทีมีจํานวนเรือคับคังทีสุดในโลก] เซียงไฮ ้ในอดีตเป็ นเพียงหมู่ บ ้านชาวประมง แต่ในปั จจุบัน
เป็ นเมืองทีมีคนอาศัยอยูอ
่ ย่างหนาแน่นมากทีสุดในจีน ร ้านค ้า สิงก่อสร ้าง รถ ยนต์ จักรยาน และผู ้คนมากมาย เป็ นสิงที
พบเห็นได ้มากในเมืองนี สัญลักษณ์ของเมืองนี คือ ต ้นเมเปิ ลทีมีอายุเกือบร ้อยปี ซึงปลูกโดยในสมัยทีฝรังเศสเข ้ามายึด
ครองนครเซียงไฮ ้
 รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลียนแปลงอย่างมหาศาล เริมวิงจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชัวโมง
จนปั จจุบน
ั รถไฟในจีนสามารถวิงความเร็วสูงสุดได ้กว่า 400 กม. ต่อชัวโมง (วิงจริง 350) และจะพัฒนาต่อให ้สามารถวิง
ได ้จริงถึง 500 กม./ชัวโมง ในอีกไม่กปี
ี ข ้างหน ้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็ นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของ
รถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车
), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส ้นทาง เซียงไฮ ้-ปั กกิง รถไฟประเภท G=HighSpeed (EMU) เป็ นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชัวโมง เป็ นรถไฟเร็วทีสุดที
เปิ ดวิงในเส ้นทางนี ในขณะนี
ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่
วีซา

11 – 17 ส.ค. 61

36,900.-

6,500.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

19 – 25 ก.ย. 61

36,900.-

6,500.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

25 - 31ต.ค. 61

39,900.-

6,500.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

28 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62

40,900.-

7,000.-

รวมวีซา่ กรุ๊ป

* ไม่แจกกระเป๋ า * ไม่มรี าคาเด็ก
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเทียวบิน ปรับเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้งให ้ทราบ
ในเวลากระชันชิด ท่า นใดทีต ้องออกตั วภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัว ร์, รถไฟ) กรุณาเผือเวลาและสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีก่อนทุกครัง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
2.หากสถานทูตจีนมีการแจ ้งยกเลิกวีซา่ กรุ๊ป จะต ้องจ่ายส่วนต่างของวีซา่ กรุ๊ปเพิมท่านละ 700 บาท
ิ ค ้าพืนเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่ าเท ้า ผ ้าไหม ไข่มก
3.การประชาสัมพันธ์สน
ุ จํ าเป็ นต ้องบรรจุในรายการ
ื นอยู่
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจําเป็ นต ้องให ้ท่านแวะชม ซือหรือไม่ซอขึ
กับความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
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4.ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทีหรือในบางวัน โดยไม่มก
ี ารตกลงเรือง
การเก็บค่าใช ้จ่ายทีเหมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจากท่าน
ทันทีเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
ราคารวม * ค่าตัวเครืองบิน (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เซียงไฮ ้ // ปั กกิง-กรุงเทพฯ * ค่าวีซา่ จีน (กรุ๊ป800) * ค่าภาษี สนามบิน
ไทย, ภาษี สนามบินจีน *รวมประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) * บริการนํ าดืมทุกวันท่องเทียว
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลียนแปลงหรือสับเปลียนตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า / ราคาอาจ
มีการปรับเปลียนโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือ สายการบินขึนราคาค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานทีท่องเทียวต่างๆ / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทางและมีหัวหน ้า
ทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร ้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่า ทิป ไกด์ท ้องถิน 80 หยวน และ ยังไม่ร วมค่าทิป
คนขับรถท ้องถิน 80 หยวน ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 70 หยวน

กํา หนดการเดิน ทาง
ว ันแรก

ี
สุวรรณภูม-ิ เซยงไฮ
-้ ไว่ทาน-รถไฟลอดอุโมงค์

08.00 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออกชัน 4 (เกาะ D) เคาเตอร์สายการบินไทย
แอร์เวย์ **จอดรถส่งผู ้เดินทางได ้ทีอาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 2-3

10.35 น.

เดินทางไปมหานครเซียงไฮ ้ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 664

15.50 น.

เดินทางถึงสนามบินผูต
่ ง เซียงไฮ ้ มหานครทีใหญ่ทสุ
ี ดของประเทศจีน ทีได ้รับการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองจน
้เป็
ถูกขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” เซียงไฮ นศูนย์กลางการคมนาคมและ เศรษฐกิจทางภาคตะวันออก
เฉียงใต ้มีพนที
ื
6,200 ตรกม. มีประชากรอาศัยอยูป
่ ระมาณ 14 ล ้านคน ทังยังเป็ นเมืองท่าพาณิชย์ขนาด
่ ัวเมืองช
ใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง แล ้วเดินทางสูต

18.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
่ าดเจ ้าพ่อเซียงไฮ ้ (หาดไว่ทัน) ต ้นกํ าเนิดอันลือชือของตํ านานเจ ้าพ่อเซียงไฮ ้เป็ นถนนที
 นํ าท่านสูห
สวยงามอันดับหนึงของเมืองเซียงไฮ ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร ้อมชมอาคาร
สูงตระหง่าน ซึงเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รป
 นํ าท่ า นนั งรถรางไฟ ฟ้ า ใต น
้ ํ า ล อด อุ โ มงค์ เ ลเซอร์ มี ค วา มยาว 646.7 0 เม ตร รถรางขบวนนี
ั
่ น ักท่องเทียวได้ถงึ ชวโมงละ
สามารถร ับ-สง
5,280 คน ตืนตาก ับเทคโนโลยี ไฮเทคของจีน ที คุ ณ
นึกไม่ถงึ
พ ักที YITEL HOTEL หรือ JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสอง

ี
เซยงไฮ
-้ ว ัดหลงหวา-จูเจียเจียว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม-กายกรรม ERA

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 นํ าท่านไปไหว ้พระที “วัดหลงหวา” วัดพุทธทีมีประวั ตย
ิ าวนานกว่า 1,700 ปี สร ้างในยุค 3 ก๊ก ช่วง
ปลายราชวงศ์ถัง นมัส การเจดีย ห
์ ลงหัว ชมวิห ารพระศรีอ ริย ะเมตรั ย วิห ารเง็ กเซียนฮ่อ งเต ้ วิห ารจอม
ปราชญ์ วิหาร 3 อรหันต์ และสิงก่อสร ้างสวยงามมากมายภายในวัด *แวะร ้านผ ้าไหมให ้ท่านมีโ อกาส
เลือกซือผ ้าไหมคุณภาพ แล ้วเดินทางสูเ่ วนีสโบราณ “จูเจียเจียว” (1.30 ชัวโมง)

12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
 นํ าชม “จูเจียเจียว” ชุมชนริมนํ าชาวเจียงหนานโบราณ นังเรือชมบ ้านเรือนและชมวิถช
ี วี ต
ิ ของชาวบ ้าน
ริมนํ าทีใช ้เรือเป็ นพาหนะในการเดินทาง (รวมค่าเรือแล ้ว) แล ้วเดินทางกลับเซียงไฮ ้
เดินทางกล ับ เซียงไฮ ้ * แวะร ้านผ ้าไหมให ้ท่านมีโอกาสเลือกซือผ ้าไหมคุณภาพ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
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19.15 น.

 ชมกายกรรมรูปแบบใหม่ลงทุนสูงนับร ้อนล ้านหยวน ERA INTERSECTION OF TIME ประกอบเสียงสี
ไฮเทค ผาดโผนเร ้าใจ ชมการแสดงชุด กงล ้อมิเลเนียม มอเตอร์ไซด์ไต่ลก
ู โลก ไม ้กระดกเด็กแนว ปุ้ มปุ้ ย
โอ่งมัง กร ฯลฯ หมายเหตุ หากไม่ส ามารถจั ด ให ้เข ้าชมกายกรรมใน 3 วันหยุด ใหญ่ข องจีน เช่น วั น
ตรุษจีน วันแรงงาน วันชาติ หรือวั นอืนทีเต็ม มากๆ ทางบริษัทฯ จะจัด ให ้ชมกายกรรมชุดอืนแทน เช่น
กายกรรมหว่านผิง (WANPING) หรือกายกรรมเซียงไฮ ้แทน
พ ักที YITEL HOTEL หรือ JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

ี
เซยงไฮ
-้ หอไข่มก
ุ -หุน
่ ขีผึง-ร้านยา-ปักกิง(รถไฟความเร็วสูง)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 นํ าท่านขึนหอไข่มุก ชมวิวเมือ งเซียงไฮ ้ หอไข่มุกเป็ นหอส่งโทรทัศ น์ทสู
ี งทีสุดในเอเชียและสูงเป็ น
อันดั บ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนั ก 120,000 ตัน ภายในเป็ นเสาปล่องกลวงมี
ลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที
 นํ าชมพิพธ
ิ ภัณฑ์หุ่นขีผึง ทีเล่าประวัตค
ิ วามเป็ นมาของเมืองเซียงไฮ ้ ตังยุคร ้อยปี ทีผ่านมาจนถึงยุค
สงครามฝิ นเรือยมาจนถึง เซียงไฮ ้ยุคใหม่ทมี
ี แต่ความเจริญก ้าวหน ้า
ื
 แวะร ้านยาสมุน ไพรนวดฝ่ าเท ้า ชมและเลือ กซือสมุน ไพรจีน ทีมีช อเสี
ย งมานานนั บ พั น ปี ฟั ง การ
วินจ
ิ ฉั ยโรคโดยผู ้เชียวชาญ

12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลียนแปลงอย่างมหาศาล เริมวิงจากความเร็ว 50-80
กม.ต่อชัวโมง จนปั จจุบันรถไฟในจีนสามารถวิงความเร็วสูงสุดได ้กว่า 400 กม. ต่อชัวโมง (วิงจริง 350)
และจะพั ฒนาต่อให ้สามารถวิงได ้จริงถึง 500 กม./ชัวโมง ในอีกไม่ก ปี
ี ข ้างหน ้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็ น
หลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350
กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车-250 กม.), Z=Zhida (直达), T=Tekuai
(特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส ้นทาง เซียงไฮ ้-ปั กกิง รถไฟประเภท G High-Speed Electric
Multiple Units (EMU) Train เป็ นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains เป็ นรถไฟทีเร็วทีสุดทีเปิ ดวิงในเส ้นทาง
นี ในขณะนี

ช่วงบ่าย

โดยรถไฟความเร็ ว สูงตัว ใหม่ล่า สุด เริมเปิ ดวิงปลายเดือนมิถุนายน 2554 มีค วามเร็ วสูงสุด 300 กม./
่ หานครปั กกิง ใน
ชัวโมง Electric Multiple Units (EMU) Train, ขบวนที ......... นํ าท่านเดินทางสูม
ระยะทาง 1,463 กิโลเมตร ในเวลาประมาณ 5 ชัวโมง
หมายเหตุ * ทางบริษั ทจั ด จ ้างพิเ ศษให ้คนขนสั ม ภาระของท่า นไปถึงประตูร ถไฟ โดยได ้รวมค่า ขน
สัมภาระ 10 หยวน / สัมภาระ 1 ชิน * หากท่านฝากขนกระเป๋ าเกินกว่า 1 ชิน ค่าใช ้จ่ายส่วนเกินเจ ้าของ
สัมภาระ จะต ้องเป็ นผู ้จ่ายด ้วยตนเอง * กระเป๋ าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะทีจะใช ้เดินทางด ้วยรถไฟ เพราะไม่
มีทวางสั
ี
มภาระเพียงพอ กระเป๋ าล ้อลากคันชักขนาดกลาง เป็ นกระเป๋ าทีสะดวกทีสุด ในการทีท่านจะเข็น
ผ่านเอ็กซเรย์ และขึน-ลงบันไดเลือน

........ น.

เดินทางถึงสถานีรถไฟปั กกิง ทุกท่านจะต ้องลากสัมภาระของตัวเอง ตังแต่ลงจากรถไฟ จนถึงรถบัส
หมายเหตุ รถไฟอาจมีการเปลียนแปลง ถ ้าจองได ้รถไฟขบวนนีจะมาถึงปั กกิงในเวลาประมาณ 19.00 น.

20.00 น.

อาหารคําวันนีจะจัดทีภัตตาคารในตัวเมืองปั กกิง แต่ถ ้าขบวนรถไฟมาถึงคํ ากว่านันจะจัดอาหารเย็นแบบ
กล่องบริการให ้บนรถไฟ
พักที EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
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ว ันทีส ี

ปักกิง-เทียนอ ันเหมิน-กูก
้ ง-ผ่านชมตึกไข่มก
ุ -หอฟ้าเทียนถาน-ร้านไข่มก
ุ -กายกรรม
ปักกิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ ัตรุ ัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสทีใหญ่ทสุ
 นํ าท่านสูจ
ี ดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานทีจัด
งานพิธีเ ฉลิม ฉลองเนื องในโอกาสพิเ ศษต่ า งๆ บั นทึก ภาพเพือเป็ นทีระลึก กับ อนุ ส าวรีย ว์ ีร ชน ศาลา
ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง
่ ระราชวังต ้องห ้าม“กู ้กง” สถานทีว่าราชการและทีประทับของจักรพรรดิ 24
 นํ าท่านผ่านประตูเข ้าสูพ
พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นํ าชมโบราณสถาน และสิงก่อสร ้างทีคงคุณค่าทางประวัตศ
ิ าสตร์ท ี
สร ้างขึนบนพืนที 720,000 ตารางเมตร นํ าชมหมูอ
่ าคารเครืองไม ้ทีประกอบด ้วยห ้องหับต่างๆถึง 9,999
ห ้อง ชมพระตํ าหนั กว่าราชการ พระตํ าหนั กชันใน ห ้องบรรทมของจักรพรรดิ และห ้องว่าราชการหลังมู่ล ี
ไม ้ไผ่ของพระนางซูสไี ทเฮา **แวะเลือกซือไข่มก
ุ ครีมไข่มก
ุ บํ ารุงผิว ทีทําจากไข่มก
ุ นํ าจืดทีเพาะเลียง
ในทะเลสาบ

13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
 ผ่านชม “โรงละครแห่งชาติปักกิง” (ตึกไข่นก) ตังอยูใ่ กล ้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนือที 490,485
ตารางฟุต โครงสร ้างภายนอกตึกไข่ประกอบขึนจากกระจกผสมไทเทเนียม “พอลอังโตร” ผู ้ออกแบบชาว
ฝรังเศสจงใจให ้สถาปั ตยกรรมดูโดดเด่นขึนมาท่ามกลางถนนและตึกรามแบบโบราณ โรงละครแห่งชาติ
แห่งนีแบ่งพืนทีเป็ นโรงโอเปร่า 2,416 ทีนั ง คอนเสิรต
์ ฮอล 2,017 ทีนัง และโรงภาพยนต์ 1,040 ทีนั ง
พืนผิว ของผนั ง ทีกึงโปร่ ง แสงจะทํ า ให ้ผู ค
้ นทีเดิน ผ่ า นไปมาในตอนกลางคืน จะมองเห็ น การแสดง
วับๆแวมๆด ้านใน ซึงเป็ นลักษณะเด่นของสถาปั ตยกรรมแห่งนี
่ อบวงสรวงเทวดาฟ้ าดินเทียนถาน สถานทีประกอบพิธบ
 นํ าท่านเดินทางสูห
ี วงสรวงเทพยาดาแบบป้ าย
บรรพบุรษ
ุ ของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกําแพงสะท ้อนเสียง

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
ื องโลก
 หล ังอาหารนําท่านชมกายกรรมปักกิง สุดยอดกายกรรมชอก้
พักที EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีห้า

ปักกิง-ร้านหยก-กําแพงปะต้าหลิง-อวีเหอหยวน-THE PLACE

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 เดินทางสู่ช านเมือ งปั ก กิง ให ้ท่า นมีโอกาสเลือ กซือเป็ นของฝากลํ าค่า ของปั กกิง หยกจีนทีขึนชือ
เลือกซือ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย ้า ซึงเป็ นเครืองประดับนํ าโชค
่ ําแพงเมืองจีน สิงมหัศจรรย์หนึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ทีสร ้างขึนด ้วยแรงงานของคน
เดินทางต่อสูก
นับหมืนคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร ้างขึนครังแรกเมือประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิจนซี
ิ
ผู ้รวบรวมประเทศจีน ให ้เป็ นปึ กแผ่ น ตั ว กํ า แพงสูงราว 7 เมตร กว ้าง 6 เมตร ว่ า กัน ว่ า ถ ้านํ า วั ส ดุ ท ใช
ี ้
ก่อสร ้างกําแพงแห่งนีมาสร ้างกําแพงทีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได ้กําแพงทีมีความยาวรอบโลก
ื สุด
หมายเหตุ นํ าท่านชมกํ าแพงเมืองจีน “ด่านปะต ้าหลิง” ด่านใหญ่ในเขตชานเมืองปั กกิง ทีมีชอที
(รวมค่ากระเช ้าขึน-ลงกําแพงเมืองจีน)

13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร ก่อนเดินทางกลับเข ้าเมืองปั กกิง แวะซือยาแก ้นําร ้อนลวกเป่ าฟู่หลิง
ื ยง
“บัวหิมะ”ยาประจําบ ้านทีมีชอเสี
่ ระตูชย
ั ปั กกิง แวะชมผีซวิ ลูกมังกรตัวที 9 เครืองรางนํ าโชคค ้าขาย
** แล ้วนํ าท่านสูป
 นํ าท่านชมพระราชวังฤดูร ้อนอวีเหอหยวน อุทยานทีใหญ่ทสุ
ี ดของประเทศจีน สร ้างขึนเมือประมาณ
800 ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิง ทีขุดขึนด ้วยแรงงานคนล ้วน ชมทีประทั บของพระนางซูสไี ทเฮาและ
จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญ ู เรือหินอ่อน

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
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*อาหารพิเศษ บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU
บริการอาหารบุฟเฟ่ นานาชาติ บาบีควิ ชาบูชาบู เป็ ดปั กกิง ปลาแซลมอน ปิ งย่างเกาหลี เครืองดืม
ไอศครีม อร่อยไม่อน
ั

 นํ าชมย่านช ้อบปิ งไฮโซใจกลางกรุงปั กกิง www.theplace.cn/index.html ซือเม่า เทียนเจีย"The
Place" 世贸天阶 ห ้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ขายซือสินค ้าแบรนด์เนมชือดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296
ฟุต กว ้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต เป็ น LED SCREEN จอยักษ์ เพดานแบบชินเดียวทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก
พักที EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีหก

ปักกิง-ว ัดลามะ-สามล้อหูถง-หว ังฝูจงิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 นํ าท่านไหว ้พระทีวัดลามะ หรือพระราชวั งยงเหอกง ซึงในอดีตเคยเป็ นพระราชวังเก่าทีประทับของ
จักรพรรดิหย่งเจิน องค์ชายสีแห่งราชวงศ์ชงิ และเป็ นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลง ต่อมาได ้ต่อ
เติมสร ้างเป็ นวัดลามะ นํ าท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ ้าปรางค์อดีต ปั จจุบน
ั และอนาคต เพือเป็ นสิรม
ิ งคล
ชมพระพุทธรูปไม ้แกะสลักจากไม ้จันทร์มค
ี วามสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด ้วยไม ้จันทร์หอมทังต ้น ยาว 33
เมตร เส ้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ใช ้เวลาในการแกะสลักกว่า 10 ปี ถูกบันทึกไว ้ในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นพระ
สลักจากไม ้จันทร์องค์ใหญ่ทสุ
ี ดในโลก

12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
 นํ าท่านนังสามล ้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ ้านเก่าปั กกิง หูถงเป็ นชือเรียกตรอกซอกซอย ทีสร ้างขึนในสมัย
ราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที 13) สิงปลูกสร ้างในหูถงส่วนใหญ่เป็ นบ ้านจีนแบบโบราณ ทีเรียกว่า “ซือเหอ
เยวียน” เป็ นบ ้านชันเดียว มีลานอยูต
่ รงกลาง และมีห ้องอยูโ่ ดยรอบทัง 4 ทิศ ให ้ท่านนังรถสามล ้อชมเขต
เมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ ้าน
่ า้ นยางพารา สินค ้าผลิตทีมีชอเสี
ื ยงของประเทศจีน
เก่าทีอนุรักษ์ ไว ้ประมาณ 2,000 หลัง  เดินทางสูร

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร * สุกสมุ
ี นไพร+นํ าจิมไทยสูตรเด็ด
 ส่งท่านช ้อบปิ งทีถนนคนเดิน “หวังฝูจง”
ิ
พักที EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีเจ็ด

ี -สุวรรณภูม ิ
ปักกิง-ร้านชา-ตลาดร ัสเซย

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
 นํ า ท่า นผ่ า นชม “สนามกีฬ ารั งนกโอลิม ปิ ก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกีฬ าชือดั งของโลก
“โคลอสเซียม” ความจุ 91,000 ทีนัง ได ้ใช ้จัดพิธเี ปิ ด-ปิ ดการแข่งขันปั กกิงโอลิมปิ ก 2008 มีลักษณะ
ภายนอกคล ้ายกับ ”รังนก” ทีมีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิงไม ้ ห่อหุ ้มเพดานและผนั งอาคารทีทํา
ด ้วยวั ส ดุ โปร่ งใส อั ฒจั น ทร์ม ีลั ก ษณะรูป ทรงชามสีแดง ผ่ า นชม “สระว่า ยนํ าแห่ง ชาติโอลิม ปิ ก” มี
รูปลักษณ์คล ้าย “ก ้อนนํ าสีเหลียมขนาดใหญ่” ออกแบบโดยใช ้วัสดุเทฟลอนทํ าเป็ นโครงร่าง ดูเหมือน
ฟองนํ าทีเคลือนไหวอยูต
่ ลอดเวลาและสามารถต ้านทานกับแรงสันสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได ้ **
ขับรถผ่านให ้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายนํ าภายนอกในระยะทีรถสามารถทํ าได ้ (ไม่เข ้าด ้านใน/ไม่ม ี
ค่าบัตร)
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ื ยงอืน ๆ
 นํ าท่านไปชิมชาอวูห
่ ลงของปั กกิงและชาทีมีชอเสี
ิ เป็ น
 ช ้อบปิ งที ตลาดรัสเซีย เพือเลือกซือสินค ้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ ้าไหม ถุงเท ้า รองเท ้า นาฬกา
ต ้น
13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร แล ้วเดินทางไปสนามบิน

17.50 น.

อําลากรุงปั กกิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG 615

22.00 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพฯ
*******************************

อ ัตราค่าบริการรวม ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ–เซียงไฮ ้//ปั กกิง-กรุงเทพฯ ชันประหยัด / ค่าทีพัก 2 ท่าน
ต่อ หนึงห ้องคู่ / ค่าภาษี นํามัน+ค่าภาษี สนามบินไทย 700 บาท+จีน 90 หยวน(รวม 2,900.-เช ้ด ณ วันที 22 มิ.ย.61) /
ค่าวีซา่ ประเทศจีน (กรุ๊ป 800.-) / ค่า รถไฟด่วน เซียงไฮ ้-ปั กกิง / ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตาม
สถานทีท่อ งเทียวระบุต ามรายการ / ค่าบัต รผ่านประตูเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่า งๆ ตามรายการ / ค่า ระวางนํ าหนั ก
กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ทีมีนําหนั กไม่เกิน 30 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงือนไขตาม
กรมธรรม์
ค่าบริการไม่รวม ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ+ ค่าทิป
ไกด์ท ้องถิน+ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์(รวม 230 หยวน) / ค่าทําหนั งสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้
ถือ หนั งสือ ต่า งด ้าว / ค่า วีซ่า เดียวและในกรณี ท สถานฑู
ี
ต จีนยกเลิก วีซ ่า กรุ๊ป หรือ ในบางกรณี บางท่า นทีสถานฑูต ไม่
อนุญาตให ้วีซา่ กรุ๊ปได ้ / ค่าวีซา่ ด่วน / ค่าวีซา่ ของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงรายการได ้ตามความเหมาะสม / ในกรณีทไม่
ี สามารถไปเทียวในสถานทีที
ระบุในโปรแกรมได ้ทัน อันเนืองมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช ้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่ม ี
การคืนเงินใดๆ ทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่
แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการ
ชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทําประกันอุบต
ั เิ หตุไว ้ให ้กับลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงือนไข
ตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
มีการเปลียนแปลงราคา โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรั บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
สํารองทีนงั

มัดจํา 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตาม ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน

เงือนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – หักค่าใช ้จ่าย 7,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 เก็บค่าบริการ 75% วัน -ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6วัน เก็บ
ค่าบริการทังหมด 100 %

ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียวสายการบิน และ ตัวแทนการท่องเทียวใน ต่างประเทศซึงไม่อาจ
รับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงาน การจลาจล เปลียนแปลง
กํ า หนดเวลาในตารางบิน การยกเลิก เทียวบิน ภัย ธรรมชาติ ฯลฯ หรือ ค่า ใช ้จ่า ยเพิมเติม ทีเกิด ขึน ทั งทางตรง หรือ
ทางออ
้ ม เ ช่ น ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย ก า ร ถู ก ทํ า ร ้า ย ก า ร สู ญ ห า ย ค ว า ม ล่ า ช า้ ห รื อ จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ ต่ า ง ๆ ฯ ล ฯ
ิ ดกฎหมาย หรือ
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื
หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ั -มืด-ดํา-ซีดขาวเกินไป อาจใช ้
สําเนาหนังสือเดินทาง หน ้าทีมีรป
ู ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวา อย่างชัดเจน ถ ้าถ่ายไม่ชด
ไม่ได ้ กรุณาแก ้ไข ด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่
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หมายเหตุ การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึงกฎเกณฑ์การยืนค่าธรรมเนียม
การใช ้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน ้า
หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิด จึงแจ ้งมาเพือทราบ

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขนไป
ึ
รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน

1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับ
ประเทศ (เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation
and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประก ัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจํ าตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้ติง,
อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย,
เสียสติ, ตกอยูภ
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท ้งบุตร, การบาด เจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อ การร ้าย การยึดพาหนะ และ การปล ้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูล ทีระบุข ้างต ้นมิใช่ก รมธรรม์ป ระกันภัย แต่เ ป็ นการสรุป ข ้อมูล โดยสังเขปเพือให ้เกิด ความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้
เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโทร
02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง ดั งกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทํ าประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชํ าระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัว แทนนิว
แฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัว แทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

