


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	ทาอากาศยาน
นานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	กรุงปักกิ่ง	-	ตลาดตงเหมิน	-
ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่	CITI
INN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา	4	ดาว

2 กรุงปักกิ่ง	-	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	หอฟาเทียนถาน	-	รานผี
ชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง

พักที่	CITI
INN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา	4	ดาว

3 ไขมุกจีน	-	พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	เรือหินออน	-	ระเบียงกตัญู	-
ดานจูหยงกวน	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	สระวายนํา้แหงชาติ

พักที่	CITI
INN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา	4	ดาว

4 รานหยก	-	ตลาดรัสเซีย	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบิน
ปักกิ่ง	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

4	ธ.ค.	60	-	7	ธ.ค.	60 15,999	บาท 15,999	บาท 15,999	บาท 3,000	บาท

21	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 15,999	บาท 15,999	บาท 15,999	บาท 3,000	บาท

26	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 15,999	บาท 15,999	บาท 15,999	บาท 3,000	บาท

2	ก.พ.	61	-	5	ก.พ.	61 15,999	บาท 15,999	บาท 15,999	บาท 3,000	บาท



ชวงเชา
06.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	6	เคานเตอร	M	สาย

การบินคาเธย	แปซิฟิค	เจาหนาที่บริษทัฯ	ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
08.25	น.	ออกเดินทาง	โดยสายการบินคาเธย	แปซิฟิค	เทีย่วบิน	CX700	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)

ชวงบาย
12.10	น.	ถึงสนามบิน	Cheak	Lap	Kok	ฮองกง	เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง
14.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปักกิง่	โดยเทีย่วบินที	่CX5992	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.20	น.	ถึงทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิง่	ทานจะไดสัมผัสกับ	“สนามบินนานาชาติ”	TERMINAL	3	ซึ่ง

เปิดใหบริการเพื่อตอนรับโอลิมปิก	2008	สามารถรองรับผูโดยสารได	43	ลานคน	และจะเพิ่มเป็น	55	ลานคนในปี
2015	สนามบินมีขนาดกวา	1	ลานตารางเมตร
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	และนําทานชอปป้ิงสินคาที่ตลาดตงหัวเหมิน	ศูนยรวมอาหาร

พื้นเมือง	และอาหารวางมากมายใหทานไดเลือกชิม	รวมไปถึงซึ่งมีสินคามากมาย	หลากหลายใหทานได
เลือกซื้อ
นําทานสู	ศูนยการคาหวังฟ ูจิง่	(Wangfujing)	ซึ่งเป็นที่ชอปป้ิงที่ใหญที่สุดในเมืองปักกิ่ง	เป็นถนนเสนยาวๆ

สําหรับคนเดินหามรถทุกชนิดวิ่งผาน	มีหางสรรพสินคา	พลาซา	และรานคานอยใหญเรียงรายสองขางถนน	รวม
ทั้งรานอาหาร	รานกาแฟ	และรานหนังสือ	ครบครัน	พาทานจับจายกันอยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง	ใหทานไดอิสระ
ถายรูป	ชอปป้ิง	ชมวิวตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่CITI	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

เป็นถนนชอปป้ิงที่มีความยาวเกือบ	2	กิโลเมตร	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวเซิน
เจิ้นนิยมมาชอปป้ิงเป็นอันดับสองรองจากหาง	Lowu	แตจะแตกตางกันตรงที่
ตลาดตงเหมินสวนมากจะเนนแฟชั่นวัยรุน	วัยทํางาน	อารมณประมาณ
สยามเซ็นเตอรบานเรา	จะเต็มไปดวยหางสรรพสินคา	และพลาซาเล็กๆ	มีราน
คาใหเลือกซื้อมากมาย	ที่น่ีจะตอรองราคาไมไดมากเน่ืองจากเป็นราคาที่เขา
ลดหนาราน	15-20	%	ใหทุกหางอยูแลว	สวนรานคาตางๆ	จะตอไดอีกนิดหนอย

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CITI	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองใจกลางกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	ระหวางทางใหทานได

เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของเมืองปักกิ่ง	พรอมฟังประวัติความเป็นมาอันนาสนใจ
นําทานเที่ยวชม	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	(ความหมายประตูของสันติภาพอยางสวรรค)	เป็นจัตุรัสที่ใหญที่สุดใน

โลก	มีความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต	880	เมตร	ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก	500	เมตร	พื้นที่ทั้งสิ้น
440,000	ตารางเมตร	สามารถจุประชากรไดถึง	1,000,000	คน	ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลาง
เมืองที่ใหญที่สุดในโลก
จากน้ันเที่ยวชมพระราชวังตองหามกูกง	THE	FORBIDDEN	CITY	สรางขึน้ในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหง

ราชวงศหมิง	เป็นทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น	24	พระองค	พระราชวังเกาแก
ที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	500	ปี	มีชื่อในภาษาจีนวา	‘กูกง’	หมายถึงพระราชวังเดิม	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึง



วา	‘จื่อจิ้นเฉิง’	ซึ่งแปลวา	‘พระราชวังตองหาม’

นําทานชมอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	ชมตําหนักวาราชการพระตําหนักชั้นใน
หองบรรทมของจักรพรรดิ	และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา
แวะใหทานเลือกซื้อหมอนยางพารา	สินคาแนะนําเผื่อสุขภาพของตัวคุณเอง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	เป็ดปักกิง่โตะละ	2	ตัว

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หอฟ าเทียนถาน	เดิมเรียก	'หอสักการะฟาดิน'	แรกเริ่มเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเสด็จมา

เซนไหวเทพเจาฟาและดิน	มาในสมัยราชวงศหมิงปีที่	9	แหงรัชกาลหมิงเจียจิ้ง	(ค.ศ.1530)	ไดมีการสราง	'หอสัก
การะดิน'ขึน้ทางทิศเหนือชานกรุงปักกิ่ง	สถานที่แหงน้ีจึงเป็นที่สําหรับเซนไหวสักการะเฉพาะเทพเจาแหงฟา
แลวเปลี่ยนมาใชนาม	เทียนถันทั้งน้ี	การประกอบพิธีสักการะ	และสวดมนตภาวนาตอสวรรคของกษตัริยรา
ชวงศหมิง
จากน้ันนําทานแวะชมผีชิว	ซึ่งเป็นลูกหลานมังกรรุนที่	9	มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วรายทั้งหลายให

หมดไป	มักจะวางหันหนาออกตัวอาคารหรือหองเพื่อปองกันขจัดภยันตรายตางๆ	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝาก
ใหกับคนทางบาน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	

นําทานชมโชวกายกรรมปักกิง่	ศิลปะแหงการโชวทีง่ดงามและออนชอย	ตนตําหรับกายกรรมทุก
แขนงของประเทศจีน	พรอมตื่นเตนเราใจกับการแสดงชุดตางๆ
พักที	่CITI	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	เป็ดปักกิ่งโตะละ	2	ตัว



หอบูชาเทียนถาน	ซึ่งกอสรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมที่สงางาม	มีความสูง	38
เมตร	เสนผาศูนยกลางกวาง	30	เมตร	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1420

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CITI	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจากไขมุกน้ําจืดของเมืองจีน	เชน	เครื่องประดับ	ครีมไขมุก	หรือผงไขมุก
นําทานเดินทางสูพระราชวังฤดูรอน	“อี้เหอหยวน”	ของพระนางซูสีไทเฮา	อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศ

จีน	พระราชวังฤดูรอนอีเ๋หอหยวนในปัจจุบันน้ี	มีประวัติศาสตรมาเกือบพันปีแลว	ยอนหลังไปราวคริสตศักราชที่
11	สมัยราชวงศจิน	(ค.ศ.	1115-1234)	พื้นที่ในเขตไหเตี้ยนนอกกรุงปักกิ่ง	มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม	ประดุจ
ภาพวาด	อากาศเย็นสบาย	เหมาะแกการพักผอน	อีกทั้งไมไกลจากเมืองหลวงมากนัก	จึงเหมาะเป็นสถานที่ที่เจา
นายผูปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผอนตากอากาศ
ชมเรือหินออน	ระเบียงกตัญู	ซึ่งในอดีตอุทยานแหงน้ีถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ	ฝรั่งเศสเผาทําลาย

ตอมาเมื่อ	ค.ศ.	1888	พระนางซูสีไทเฮาไดใชงบประมาณของกองทหารเรือของชาติมาสรางอุทยานขึน้ใหม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	สุกี้มองโกลพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูกําแพงเมืองจีน	(ดานจูหยงกวน)	สิ่งมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัย

จักรพรรดิ	จิน๋ซีฮองเต	สรางดวยแรงงาน	เลือดเน้ือ	และชีวิตของคนนับลานคน	มีความยาว	6,350	กม.	กอสราง
ขึน้ครั้งแรกเมื่อประมาณกวา	2,000	ปี	เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม	ปี	ค.ศ.	1987	สรางในปี	–	ราว	700	ปีกอน
คริสตกาล	ถึง	ราชวงศหมิง	ปี	ค.ศ.1368-1644	อาณาเขต	–	ความยาว	14,600	ลี้	(ราว	6,700	กิโลเมตร)
นําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีนคือเป าฟ ูหลิงหรือบัวหิมะ	เหมาะกับ

การเก็บเป็นยาสามัญประจําบาน
นําทานผานชมสนามกีฬาโอลิมปิคแหงชาติ	2008	(Olympic	National	Stadium)	หรือ	“รังนก	(Bird	Net)

เป็นอีกชื่อหน่ึงที่รูจักกันดีซึ่งเป็นที่จัดพิธีเปิด	และปิดพรอม



นําทานผานชม	สระวายน้ําแหงชาติ	(Gymnasium)	ซึ่งสรางขึน้สําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปิก	2008	โดย
มีรูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ"	โดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใช
พลังงานแสงอาทิตย	และยังใชเทคโนโลยีจากที่สามารถทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลา	ซึ่งนอกจากจะทําสระวายน้ําแหงแดนมังกรน้ีดูดีเป็นเอกลักษณแลว	ยังสามารถตานทานกับแรงสั่น
สะเทือน	อันเกิดจากแผนดินไหวไดดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่CITI	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

พระราชวังฤดูรอนพรอมดวยอุทยานอีเ๋หอ-ยฺเหวียนไดรับลงทะเบียนเป็นมรดก
โลกภายใตชื่อ	"พระราชวังฤดูรอนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง"	พระราชวังแหงน้ี
วังกึ่งอุทยานที่สวยที่สุดในปักกิ่งในสายตาดิฉนั	สรางขึน้ประมาณ	๘๐๐	ปีแลว
สมัยราชวงศจิน๋	แตผูที่ทําใหสิ่งกอสรางในน้ีสวยงามเป็นที่เลื่องลือ	ก็คือ
พระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง	อันเป็นราชวงศสุดทายของจีน	ซึ่งเป็น
พระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก	ทั้งยังเป็นสถานที่วา
ราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบยักษที่ขุดดวยแรงงานคน

ริมทะเลสาบคุนหมิงดานทิศตะวันตกไดสรางเรือหินออนลําหน่ึงไวซึ่งถือวา
เป็นสถาปัตยกรรมตะวัีนตกเพียงแหงเดียวในอุทยานแหงน้ี	เรือหินออนลําน้ีมี
ความยาว	36	เมตรโดยแบงเป็นสองชั้น	เวลาฝนตก	น้ําฝนจากหลังคาเรือก็จะ
ไหลลงสูเสากลวงที่สรางไวบริเวณสี่มุมของเรือและระบายลงสูทะเลสาบทาง
ปากมังกรทั้ง	4	ตัวที่อยูบนเรือ	ถือเป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเลิศลํ้า

ระเบียงกตัญู	มีความยาวกวา	700	เมตร	ไดรับการบันทึกวาเป็นระเบียงที่
ยาวที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	สุกี้มองโกลพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด



กําแพงเมืองจีน	(ดานจูหยงกวน)	สิ่งมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง
สมัยจักรพรรดิ	จิน๋ซีฮองเต	สรางดวยแรงงาน	เลือดเน้ือ	และชีวิตของคนนับ
ลานคน	มีความยาว	6,350	กม.	กอสรางขึน้ครั้งแรกเมื่อประมาณกวา	2,000	ปี
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม	ปี	ค.ศ.	1987	สรางในปี	–	ราว	700	ปีกอน
คริสตกาล	ถึง	ราชวงศหมิง	ปี	ค.ศ.1368-1644	อาณาเขต	–	ความยาว	14,600
ลี้	(ราว	6,700	กิโลเมตร)

ชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมี
รูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and
Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสง
อาทิตย

สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง
เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงาน
วิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	College	ที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน
ดินไหวได

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CITI	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
แวะชมหยกแท	ของเมืองจีนพรอมทั้งใหทานไดรับคําแนะนําและวิธีการดูหยก	และใหทานเลือกชมและเลือก

ซื้อหยกไวเป็นของฝากลํ้าคา
นําทานเดินทางสูตลาดรัสเซีย	Xiushui	สถานที่นิยมสําหรับการชอปป้ิง	และยังเป็นแหลงชอปป้ิงของสินคา

แบรนดเนมทั้งของจริง	และของเลียนแบบยี่หอดังตาง	หรือของที่ระลึก	และสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ
หรือจะซื้อเป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
16.35	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย	แปซิฟิค	เทีย่วบินที	่CX331	(บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง)

ชวงคํ่า
20.25	น.	ถึงสนามบิน	Cheak	Lap	Kok	ฮองกง	แวะเปลีย่นเครื่อง
22.00	น.	ออกเดินทาง	โดยเทีย่วบินที	่CX709	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.55	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ไฟลขากลับบางวัน	CX617	21.35-23.40	น.	รายละเอียดของไฟลบินอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับสาย
การบิน
ทางบริษทัฯ	จะคํานึงผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

2.	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	เพราะทางบริษทัยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจ
จะเกิดขึน้

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน

5.	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวร
เป็นไปในลักษณะเหมาจาย

6.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

7.	การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว
คือรานหยก	รานบัวหิมะ	รานผาไหม	รานหยก	รานไขมุก	รานนวดเทา	รานผีเซีย๊ะ	รานชา	หากทานใดไมเขารานดัง
กลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

มัดจําทานละ	5,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนทีเ่หลือจายกอนเดินทาง	21	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
4.	คาที่พักตามที่ระบุไวในรายการ	(กรณีพัก	3	ทาน	ทานที่	3	เป็นเตียงเสริม)

5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละ	30	กิโลกรัม
6.	คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
7.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ซึ่งตองเดินทางไปและกลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุปทอง

เที่ยวได	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองยื่นวีซาเดี่ยวปกติ	4	วันทําการ	จะตองชําระคาสวนตางเพิ่มทานละ	700	บาท)
อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน

8.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม)
9.	มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง

1.	คาทิปไกดทองถิ่น	และคนขับรถ	***รวมตลอดการเดินทางจายทิป	150	หยวน/ทาน***

2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
4.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน
5.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และกรุณาแจงลวงหนาตั้งแตทําการจองกรณีตองการใบกํากับ

ภาษี
7.	คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

เอกสารทีใ่ชในการยื่นวีซากรุป
1.	สแกนสีหนาแรกของหนังสือเดินทาง	(หนาที่มีรูปและรายละเอียด)



2.	หนังสือเดินทางตองที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ ากวา	6	เดือน	มีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย	2	หนา
เต็ม

ลูกคาทีเ่คยเดินทางไปประเทศดังตอไปน้ีจะตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้	!!
(นับตั้งแต	1	มกราคม	2557	เป็นตนมา)
อิสราเอล	/	อัฟกานิสกาถน	/	ปากีสถาน	/	อุซเบกิสถาน	/	ทาจิกิสถาน	/	เติรกเมนิสถาน	/	อิหราน	/	อิรัก	/	ตุรกี	/

อียิปต	/	ซาอุดีอาระเบีย	/	ซีเรีย	/	เลบานอน	/	จอรแดน	/	อินเดีย	/	ศรีลังกา	/	ลิเบีย	/	ซูดาน	/	แอลจีเรีย	/	ไนจีเรีย	/	คา
ซัคสถาน	/	รัฐปาเลสไตน
โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการยื่นวีซาจีนบอยครั้ง	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน

ระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	ซึ่งบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

กรณียื่นวีซาเดีย่ว	เอกสารทีใ่ชในการยื่นวีซา	***ใชเวลายื่น	4	วันทําการ***
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายสีพื้นหลังสีขาว	ขนาด	2	น้ิว	2	ใบ	**ถายมาไมเกิน	6	เดือน**	อัดภาพดวยกระดาษสําหรับอัดภาพเทาน้ัน

หามยิ้ม	หามใสเสื้อสีขาว	ภาพถายหนาตรง	และตองเห็นหู	หามใสเครื่องประดับ	(ทานที่ประสงคใชรูปถาย
ขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง)

เอกสารเพิม่เติมในกรณีตางๆ	
-	กรณีมีอาชีพอิสระ	/	วัยเกษียณอายุ	/	แมบาน

(	)	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย	ปรับปรุงยอด	ณ	วันปัจจุบัน	และ	มียอดเคลื่อนไหวยอนหลัง	6	เดือน	มียอดเงินใน
บัญชีลาสุดขั้นตํ่ า	50,000	บาท	

-	กรณีผูเดินทางเป็นเด็กทีเ่ดินทางโดยลําพัง
(	)	หนังสือออกคาใชจายจากพอ	/	แม	/	ผูปกครอง	พรอมเอกสารของผูออกหนังสือ	เสมือนวาเดินทางดวย
(	)	หนังสือยินยอมใหลูกเดินทาง	ทางอําเภอเป็นคนออกให	(ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	18	ปี)

-	กรณีผูเดินทางเป็นเด็กโดยมีบิดา	มารดา	/	ผูปกครองเดินทางไปดวย
(	)	สําเนาสูติบัตร	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน	/	สําเนาสมุด
บัญชีออมทรัพย	อัพเดทลาสุดยอนไป	6	เดือน	ของบิดา	หรือมารดา	หรือผูปกครอง
(	)	หนังสือยินยอมใหลูกเดินทาง	ทางอําเภอเป็นคนออกให	(ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	18	ปี)

-	กรณีทีมี่การออกคาใชจายใหโดย
(	)	ญาติ	....	หนังสือออกคาใชจาย/	ทะเบียนที่สามารถระบุไดวาเป็นญาติกันจริง	พรอมเอกสารของผูออกหนังสือ
เสมือนวาเดินทางดวย
(	)	บุคคลอื่น	....	หนังสือออกคาใชจายพรอมระบุความสัมพันธ	พรอมเอกสารของผูออกหนังสือ	เสมือนวาเดินทางดวย
(	)	บริษทั	....	จดหมายนําและจุดประสงคการออกคาใชจาย	/	หนังสือรับรองบริษทัอายุไมเกิน	3	เดือน	/	บัญชีเงินฝาก
บริษทั

-	กรณีเป็นแมบาน	(สามีไมไดเดินทางดวย)
(	)	หนังสือออกคาใชจายจากสามี	พรอมเอกสารของสามี	เสมือนวาเดินทางดวย
(	)	หนังสือรับรองความเป็นภรรยา	(ในกรณีที่ไมไดจดทะเบียน)	/	ใบเกิดบุตร	(ถามี)

กรณียื่นดวน	2	วัน	จายเพิม่	1,000	บาท	(ตางชาติฝรัง่เศสไมสามารถขอวีซาดวนได)
กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ

1.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติ	จายเพิ่ม	300	บาท	(ยกเวน	ไตหวัน	/	อเมริกัน)	เอกสารพาสปอรต+รูปถายสี
ขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	+	ที่อยู	+	ใบอนุญาตการทํางาน	(ถามี)

2.	หนังสือเดินทางคนไตหวัน	(ตองกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน	รายละเอียดที่อยู	ใบอนุญาตการทํางาน)

3.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท

สถานทูตจีน	ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดังน้ีคือ
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	ไวผมยาว	แตงหนา	ทาปาก	นํารูปเกาที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช	นํารูป

ถายเลนๆ	มีวิวดานหลัง	ยืนเอียงขาง	ฯลฯ	มาตัดใช	เพื่อยื่นวีซา	นํารูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร	หรือ	รูปที่ใชกระดาษ
พรินซจากคอมพิวเตอร-	หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดิน
ทาง

หมายเหตุ
1.	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
2.	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

3.	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-7033



เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร
2.	กรุณาสอบถามยอดจอง	และเช็ครายละเอียดตางๆ	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ,	ซื้อตัว๋รถไฟ,	ซื้อตัว๋รถ
โดยสาร	และจองหองพัก	เพื่อประโยชนของลูกคา

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน	รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้น
เมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝ าเทา,	ไขมุก,	ผีเซียะ	ซึ่ง
จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ราน
รัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับ
ใดๆ	ทั้งสิ้น

**	รายการน้ีจะเขารานรัฐบาลจีน	เพื่อโปรโมทการทองเทีย่ว	แตละรานใชเวลาในการนําเสนอประมาณ
1-1.30	ชัว่โมง	**	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว	ขอความกรุณาใหทานตามคณะทอง
เที่ยวตามรายการ	ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หากทานตองการที่จะไมทองเที่ยวตามรายการใน
แตละวัน	ทางบริษทัฯ	ขอความกรุณาใหทานชําระเงินเพิ่ม	2,000	บาท	ตอวันตอทาน	เน่ืองจากราคาทัวร	เป็นราคา
พิเศษซึ่งไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวปักกิ่ง	และรานคาตางๆ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน					/	คืนคาใชจายทั้งหมด	หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริง
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	11-24	วัน					/	เก็บคาใชจาย	5,000-10,000	บาท	แลวแตกรณี
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-10	วัน								/	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


