กําหนดการเดินทาง วันที่ 8 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 , 27 – 30 ธันวาคม 2561
วันที่ 9 – 13 , 23 – 27 มกราคม , 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 (5 วัน 3 คืน)
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

22.30 น.

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ U ชั้ น 4 CHINA EASTERN AIRLINE [MU] โดยมีเจ้าหน้าที่
บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นงั่ ก่อนการเดินทาง

วันทีส่ อง สนามบินสุ วรรณภูมิ – ปักกิง่ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้ านไข่ มุก – ถนนหวังฝูจิ่ง
01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งปักกิง่ โดยเทีย่ วบิน  MU 2072 พร้อมรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
06.55 น. เดินทางถึงปั กกิ่งผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านชมจัตุรัส

กลางวัน

เย็น

เทียนอันเหมิน ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นบั หมื่นคน ชมอนุสาวรี ยว์ ีรชน
พร้ อมถ่ายภาพไว้เป็ นที่ ระลึ ก หลังจากนั้นนําท่ านชม พระราชวังกู้กงหรื อพระราชวังต้ อ งห้ าม ซึ่ งในอดี ตเคยเป็ นที่
ประทับของจักรพรรดิแห่ งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้องบน
เนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะซื้ อ ครีมไข่ มุกบํารุ งผิวที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงใน
ทะเลสาบ จากนั้นนําท่านสู่ ย่านถนนหวังฝูจิ่ง เป็ นถนนคนเดินที่ มีบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ ทนั สมัยสวยงามมากมาย
และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้ อผ้า กระเป๋ า ขนม ยาจีน ต่างๆ เป็ นต้น
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรื อระดับ
เทียบเท่า

WT

วันทีส่ าม ร้ านผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน – ร้ านยางพารา – กายกรรมปักกิง่
เช้ า

กลางวัน
เย็น

บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารแวะฟั งความเป็ นมาและความเชื่ อเรื่ องเกี่ยวกับฮวงจุย้ และ ผีเซี๊ ยะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
เกี่ ยวกับโชคลาภ เงิ นทองของจี นที่ พิพิธภัณ ฑ์ ผีเซี๊ ยะ นําท่ านชมพระราชวังฤดูร้อนหรื ออุทยานอีเ้ หอหยวน ซึ่ งเป็ น
พระราชวังที่ พระนางซู สีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็ นสถานที่ ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความ
งามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขดุ ด้วยแรงงานคน ภูเขาจําลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่ งล้วนแต่สวยงามตระการตา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะร้ านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้ อมาฝากคนทางบ้าน
จากนั้นนําท่านชมกายกรรมปักกิง่ หลังจบการแสดงนําท่านสู่ ภตั ตาคาร
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4*หรื อระดับ
เทียบเท่า

วันทีส่ ี่

กําแพงเมื องจีน(ด่ านจวียงกวน) – ร้ านบัวหิมะ - ลานสกี SNOW WORLD - ผ่ านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ก 2008
อาบนํา้ แร่

เช้ า

บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารให้ท่านได้พิชิตกําแพงเมื องจีน หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่ งสร้างใน
สมัยจักรพรรดิฉินซี ฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรื อ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี
แวะโรงงานบัวหิมะ แวะซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิ มะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านสู่ ลานสกีSNOW WORLD ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ

กลางวัน

คํ่า

บนลาน ซึ่ งมีระดับความหนาของหิ มะอยูใ่ นราว 60 – 100 เซนติเมตร พร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานนํ้าแข็งอย่างครบ
ครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนสกีหิมะ, ม้าลากเลื่อนหิ มะ, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เครื่ องเล่นสไลด์จากภูเขานํ้าแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย
รวมทั้งกิจกรรมบนลานนํ้าแข็งที่จะทําให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา (หมายเหตุ : ราคาทัวร์น้ ี ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเครื่ อง
เล่น และค่าครู ฝึกอุปกรณ์) จากนั้นนําท่านผ่านชมสนามกีฬาแห่ งชาติปักกิ่ง (N Bird’s Nest Stadium) เป็ นสนามกีฬาที่ใช้

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุ งปั กกิ่ง ก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบ
Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์ แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปั ตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตารางเมตร
และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นงั่ ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปบริเวณ ด้ านนอกของ สนามกีฬา
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่ านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมอาบนํ้าแร่ BLD LAKESIDE HOTEL 4*
หรื อ เทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

ร้ านหยก – ตลาดรัสเซีย – กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านแวะชมสิ นค้าที่มีชื่อของปั กกิ่งที่โรงงานหยก หยกจีนที่ข้ ึนชื่อ ซึ่ งเป็ น
เครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดรั สเซี ย ซึ่ งเป็ นตลาดขายสิ นค้านานาชนิ ดราคาถูกทั้ง
ขายส่ งและขายปลีก อาทิเช่น เสื้ อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุก๊ ตา เป็ นต้น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหินฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการ CHINA EASTERN AIRLINE เทีย่ วบินที่ MU 5003

กลางวัน

19.50 น.
00.05 น.

ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่ งขึน้ )

……………………………………………………..
WT

อัตราค่าบริ การปักกิ่ง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE 5 วัน 3 คืน (MU2072/2071)
วันเดินทาง
ราคาสําหรับผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่
พักเดี่ยว
ช่ วงเดือน ธ.ค.61 - ก.พ.62
22,900.3,500.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป มีหวั หน้าทัวร์
เงื่อนไขและขอควรทราบในการจองทัวร
ตามรายการต้ องเข้ าร้ านช้ อป 5ร้ าน คือ บัวหิมะ, หยก, ยางพารา , ไข่มุกและผีเซี๊ยะซึ่งจําเป็ นต้ อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้ นแต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1
ชัว่ โมง
อัตรานีร้ วม

อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ/ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ ค่ารถนําเที่ยวปรับอากาศ/ ค่าโรงแรมที่พกั (2 ท่านต่อ 1 ห้อง)/
ค่าวีซ่าจีน 4 วันทําการ (พาสปอร์ตไทย)/ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ/ ค่านํ้าหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสําหรับคนต่างชาติ /
ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี) / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริ การ 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จกํากับภาษี)

ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่ วันละ 10 หยวน ต่ อ นักท่ องเที่ยว 1 ท่ าน
ค่ าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่ อ นักท่ องเที่ยว 1 ท่ าน
ค่ าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่ อ นักท่ องเที่ยว 1 ท่ าน
ค่ าทิปบริ การ ยกกระเป๋าของโรงแรม ใบละ 5 หยวน

เอกสารในการยื่นวีซ่า

- หนังสื อเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
- รู ปถ่ายสี 2x1.8นิ้ว2 รู ป ต้องเห็นใบหู ไม่ยมิ้ เห็นฟัน ไม่ใส่ แว่น ไม่ใส่ เสื้ อสี ขาว ไม่ใส่ เครื่ องประดับ และพื้นหลังสี
ขาวเท่านั้น
- สําเนาทะเบียนบ้าน - ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ที่ทาํ งาน (ถ้ามี)
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี แนบสําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด)
- นักเรี ยน นักศึกษา ขอสําเนาบัตรสถานศึกษา หรื อแจ้งชื่ อและที่อยูส่ ถานที่ศึกษา
- กรณี เด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสื อให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

WT

เงื่อนไขการบริการและการสํ ารองทีน่ ั่ง
1. แจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษและหมายเลข NO.PASSPORT (ตามหนังสื อเดินทาง) หรื อแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมายัง
บริ ษทั ฯพร้อมชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชําระทั้งหมดอย่างช้า 15 วันก่อนเดินทาง
3. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7 วัน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

- ของเหลว, เจล และสเปรย์ ทุกชนิด กรุ ณานําใส่ กระเป๋าสั มภาระ กรณีทจี่ ะนําติดตัวไปให้ บรรจุใส่ ถุงพลาสติกใสเปิ ด –
ปิ ดผนึกได้ ชิ้นละไม่ เกิน 100 มิลลิลติ ร / กรัม รวมไม่ เกิน 1,000 มิลลิลติ ร / กรัม

บริษทั ฯ มีประกันอุบตั ิเหตุทุกทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งละ 1,000,000 บาท

WT

