แพ็คเกจทัวร์จีน เที่ยวส่วนตัว 2 ท่าน
รายละเอียดแพ็คเกจ
วันที่ 1

ปั กกิ่ง – กาแพงเมืองจีน(ด่ านจีหยงกวน) – The Place

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปั กกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
และสัมภาระ สูด่ ้ านนอก พบไกด์ท้องถิ่นที่ทางออก
เช้ า

ชม กาแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของ
โลก ( ด่านจีหย่งกวน )ที่สร้ างขึ ้นโดยแรงงานของคนใน
สมัย “พระเจ้ าจิ๋นซีฮอ่ งเต้ ” สมญานามว่ากาแพงหมื่นลี ้
(6,700กิโลเมตร) เมื่อประมาณ 2,500 ปี ที่แล้ ว ทอดยาว
ผ่านขุนเขาดุจมังกรผงาดฟ้า ครอบคลุมอาณาบริ เวณอัน
กว้ างใหญ่ถึง 5 มณฑล

ช้ อบปิ ง้ "เม่ าเทียนเจีย" หรือ The Place ห้ างใหม่ ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนม
ชื่อดัง และสัมผัสกับ SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้ าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็ น LED จอยักษ์ บน
เพดานแบบชิ ้นเดียวที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า
OPTION TOUR ทัวร์ ซือ้ เพิ่ม
1. กายกรรมปั กกิ่ง ณ โรงละคร Chaoyang
150หยวน/ท่ าน
2. V+Lounge บาร์ กลางแจ้ ง ชมวิว 1 ชั่วโมง
400หยวนคณะ ( ไม่ รวมค่ าเครื่องดิ่มสาหรับ
นั่งชมวิว 50 – 100 หยวน/แก้ ว )
บ่ าย

พักปั กกิ่ง Penta Hotel Beijing หรือ Novotel Xin Qiao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ 2

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หวังฝูจ่ งิ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองปั กกิ่งที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก สามารถจุคนได้ ถึง 2 ล้ านคน เป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ นสถานที่จดั งานพิธี
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ
บริ เวณจัตรุ ัสมี
ประตูเมืองโบราณเจิ ้งหยาง, อนุสาวรี ย์วีรชน, หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี ้ท่านจะ
ได้ มองเห็นจุดสาคัญของจัตรุ ัสแห่งนี ้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้ างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ น
ไทยคาว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้ านหนึง่ อีกด้ านหนึง่ ”ความสามัคคี
ประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็ นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยูต่ รงกลางขนาดใหญ่ สถานที่
แห่งนี ้เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็วา่ ได้

บ่ าย

พระราชวัง ต้ องห้ ามกู้กง สร้ างในสมัยจักรพรรดิ
หย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถาน
ที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ใน
สมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง และชิ ง ยัง คงสถาปั ตยกรรมเดิ ม มี
ความสมบูรณ์ แบบที่สุด ใหญ่ ที่สุด รักษาได้ ดีที่สุด และ
รวมทังยั
้ งมี ประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นาท่านเดินชม
โบ รา ณ ส ถ า น แ ล ะ สิ่ งก่ อ ส ร้ า งที่ ค งคุ ณ ค่ า ท า ง
ประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวังแบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่ง
เป็ นเขตหวงห้ ามให้ ผ้ ูชายเข้ า ยกเว้ นขันทีเท่านัน้ 2. เขตวังหน้ า มี 3 ตาหนัก 1. ตาหนั กไท่ เหอ เป็ น
ตาหนักหน้ าที่สาคัญที่สดุ เป็ นสถานที่ฮ่องเต้ ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตาหนักจงเหอ เป็ นสถานที่พกั รอ
ก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ตาหนักเป่ าเหอ เป็ นตาหนักสอบจอหงวน และเลี ้ยงรับรองแขกบ้ านแขก
เมือง ผ่านเข้ าไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรื อเขตหวงห้ าม ประกอบด้ วย จุดสาคัญ คือ พระตาหนักพระ
นางซูสีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่ าน อุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน ภายในพระราชวังนี ้อาคาร
ทังหมดสร้
้
างด้ วยเครื่ องไม้ ที่ประกอบด้ วยห้ องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้ อง
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า
ชมย่านการค้ าที่เจริ ญที่สดุ ของปั กกิ่ง หวังฝู่ จิ่ง มีห้างสรรพสินค้ าใหญ่มากหลายห้ าง และ
ร้ านค้ าอื่นอีกมากมาย มีสนิ ค้ าให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้ออย่างจุใจ
พักปั กกิ่ง Penta Hotel Beijing หรือ Novotel Xin Qiao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3

คฤหาสน์ กงหวังฝู่ – นานโหล่ วกู่เซี่ยง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ชม กงหวังฝู่ เป็ นวังเก่าตังแต่
้ สมัยจักรพรรดิหงอู่ ราชวงศ์หมิง แต่ไม่เหลือร่องรอยของสมัยนันแล้
้ ว
สมัยราชวงศ์ชิง เหอเซิน (ค.ศ. 1750-1799) เสนาบดีผ้ เู ป็ นนักปราชญ์ ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง เคย
ได้ มาอยูว่ งั นี ้ แต่ในที่สดุ เสนาบดีเหอเซินต้ องราชภัย วังแห่งนี ้จึงถูกยึด ค.ศ. 1857 จักรพรรดิเสียนเฟิ งพระ
ราชทานสถานที่นี ้ให้ เป็ นวังอนุชาอีซ้ ิน (ค.ศ. 1832-1898) ซึ่งมีตาแหน่งเป็ นกงชิงหวัง จึงเรี ยกว่า กงหวังฝู่
มีเนื ้อที่ 60,000 ตารางเมตร แบ่งเป็ นสัดส่วนวังและส่วนที่เป็ นสวน เราได้ ดูแต่สว่ นที่เป็ นสวน เพราะส่วนที่
เป็ นวังยังไม่ได้ บูรณะ สวนสวยงาม จัดได้ ถกู ต้ องตามตาราฮวงจุ้ย มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับสวนที่นิยมกัน
ในเจียงหนาน (มณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้ อเจียง) อันเป็ นดินแดนที่จกั รพรรดิเฉียนหลงโปรดปราน เสด็จ
ถึง 6 ครัง้ ชมก้ อนหิน ตู๋เล่อเฟิ ง หมายถึง สนุกอยู่คนเดียว ไม่ทาราชการ หินก้ อ นนี ้มี ลกั ษณะเหมื อนหิน
ที่มาจากทะเลสาบไท่หู ซึ่งเชื่ อกันว่ากันผีได้ แต่ที่จ ริ งนามาจากฝั งซาน ชื่อ ตู๋เล่อเฟิ ง เป็ นคามาจากงาน
เขียนของซือหม่ากวง ปราชญ์ สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ตอนนันกงชิ
้ งหวังยังไม่มีอานาจ ต้ องการชีวิตอย่าง
สงบสุข) ชมศาลาหลิวเป้ย์ ถิง พื ้นศาลาทาเป็ นร่ องเขียนตัวหนังสือ จีน อ่านว่า ถิง แต่เขียนหวัดดูเหมือ น
แม่ นา้ คดเคี ย้ ว ศาลานี เ้ ป็ นที่ ชุม นุม ของนักปราชญ์ และกวี มี น ้าในร่ อ งเอาจอกลอย ถ้ า จอกไปติด อยู่
ตรงหน้ าใครคนนันต้
้ องต่อกลอน ถ้ าต่อไม่ได้ ต้องดื่มสุราจอกหนึง่

นานโหล่ วกู่เซี่ยง (Nanluoguxiang - 南锣鼓巷）แหล่งฮิปๆๆ สไตล์หทู่ งอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด
ในการเที่ยว เป็ นทังแหล่
้ งชอปปิ ง้ อาหารหลากหลายทังของทานเล่
้
น อาหารจานเดียว อาหารประเภทเสีย่ ว
ชือ หรือแม้ แต่ผบั รวมอยูใ่ นทีเดียว หูท่ งในความหมายของคนจีน จะหมายถึงลักษณะของถนนสายแคบๆ
ยาวๆ ที่เต็มไปด้ วยบ้ านเรื อน ซึง่ ปั จจุบนั พัฒนามาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแบบถนนคนเดิน ซึง่ ในปั กกิ่งปั จจุบนั
จะมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวแบบหูท่ งหลากหลายแห่งให้ เดิน
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า
OPTION TOUR ทัวร์ ซือ้ เพิ่ม
ล่ องเรือทะเลสาบโห้ ไห่ ค่ าเช่ าเรือ40นาที
400หยวน/ลา ( ไม่ เกิน10ท่ าน )
พักปั กกิ่ง Penta Hotel Beijing หรือ Novotel Xin Qiao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
หมายเหตุ หากเป็ นช่ วงเทศกาล อาจมีนักท่ องเที่ยวเยอะ อาจเปลี่ยนไปเที่ยว อุทยานเป่ ยไห่ อุทยานสวน
หลวงกรุงปั กกิ่ง สวนสวยในกรุงปั กกิ่งอันเต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมโบราณและความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติท่ ี
ผสมผสานเข้ ากันอย่ างลงตัว หรือ เที่ยว สวนจิงซาน (Jingshan Park) สวนขนาดใหญ่ ตงั ้ อยู่ด้านทิศเหนือ ฝั่ ง
ตรงข้ ามกับพระราชวังต้ องห้ าม
บ่ าย

วันที่ 4
เช้ า

พระราชวังฤดูร้อนอีเ้ หอหยวน – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
พระราชวังฤดูร้อนอีเ้ หอหยวน อุทยานที่
ใหญ่ แ ละงดงามที่ สุ ด ของประเทศจี น สร้ างขึ น้
ประมาณ 800 กว่าปี ก่ อ น ในสมัย โบราณกษั ตริ ย์
ราชวงศ์ ชิ ง ใช้ แปลราชฐานหนี ค วามร้ อนจาก

พระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี ้ นาท่านชมที่ประทับของ
พระนางซูสไี ทเฮา และจักรพรรดิกวางสู นาท่านชมทะเลสาบ
คุนหมิงที่ขดุ ขึ ้นด้ วยแรงงานคนล้ วนจาลองมาจากทะเลสาบซี
หูที่หางโจว เดินชม ระเบียงกตัญญู บนหลังคามีภาพจิตกรรม
เกี่ ย ว กั บ เท พ นิ ย า ย ข อ งจี น ห ล า ย เรื่ อ งมี คุ ณ ค่ า ท า ง
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777เมตร เดิน
ถัดมาไม่ไกลท่านจะได้ เห็น เรื อหินอ่ อน มี ชื่อ เรี ยกอีกอย่างว่า “เรื อของคนโง่” พระนางซู สีไทเฮา เป็ นผู้
เนรมิตสิ่งก่อสร้ างเหล่านี ้ทังหมด
้
และทังหมดนี
้
้สร้ างขึ ้นโดยใช้ เงินหลวงทังสิ
้ ้น สถานที่แห่งบอกเล่าถึงความ
เป็ นมาของซูสไี ทเฮาได้ อย่างลึกซึ ้ง
OPTION TOUR ทัวร์ ซือ้ เพิ่ม
ล่ องเรือทะเลสาบคุนหมิง ในพระราชวังฤดูร้อน
อิสระอาหารกลางวัน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
17.05 น.  นาท่านเหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615
23.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

อัตราค่ าบริการ
6 ท่ าน ( ใช้ รถ 12 ที่น่ ัง)
ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน
พัก Penta Hotel Beijing หรือ Novotel Xin Qiao Hotel
พัก Holiday inn express Hotel
ตั๋วเครื่องบิน
กรุงเทพฯ – ปั กกิ่ง – กรุงเทพฯ
ค่ าวีซ่าจีน
ยื่นปกติ 4วันทาการ

ผู้ใหญ่
(พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)
16,000.-บาท
14,500.-บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
6,800.-บาท
5,500.-บาท

เริ่มต้ น
. บาท
1,500 บาท/ท่ าน

อัตรานี ้รวม
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี ้ไม่รวม  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้า
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยว (หนังสือเดินทางไทย)
ยืน่ วีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,100 บาท
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ
 ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
เอกสารวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้ วยกระดาษปกติ

เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS /
MR)NAME........................................................................SURNAME.....................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
...........................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................
..........
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ ............................................. มือถือ....................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................
.......... รหัสไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์ บ้าน...........................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)………………….................…………………………………..
ตาแหน่ งงาน ............................................ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา
...................................................................................
................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร
..............................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรง
กับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่
ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี .............................
ถึง วันที่...................................เดือน.............................ปี ............................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ ( ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. ชื่อ-สกุล ................................................................. ความสัมพันธ์.........................................โทร..............................
2 ชื่อ-สกุล ................................................................. ความสัมพันธ์.........................................โทร..............................หมาย
เหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลั ง ทั ง้ นี เ้ พื่ อ ประโยชน์ ของตัวท่ า นเอง จึงขออภั ยมา ณ ที่ นี ้ (โปรดทาตามระเบีย บอย่ า ง
เคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033

