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กําหนดการเดนิทาง ::  
เดอืน ก.พ. 60 วันที ่22-26 
เดอืน ม.ีค. 60 วันที ่1-5 / 3-7 / 8-12 / 10-14 / 15-19/ 17-21 / 21-25 / 25-29 
29 มนีาคม - 2 เมษายน 2560 / 31 มนีาคม - 4 เมษายน 2560 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด,์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ จาํนวน 150 หยวน/คน 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ปกักิง่ 

20.30 น. คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหวา่งประเทศ ) ช ัน้ 4 ประต ู3 
บรเิวณ ISLAND-D สายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทาง
บรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง 

23.59 น. เหริฟ้าสู ่ ปกักิง่ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL   
เทีย่วบนิที ่TG674 

วนัทีส่อง ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-รา้นนวดเทา้-หอบชูาเทยีนถาน-รา้นผชีวิ-กายกรรมปกักิง่ 

05.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุปักกิง่ เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกิง่เคยเป็นเมอืงสําคัญทางการคา้ของ
อาณาจักรเยีย่นเมือ่ 500 ปีกอ่นครสิตกาล ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสูภ่ัตตาคาร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําทีภ่ัตตาคาร 

 นําทา่นสู ่ จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ จัตรุัสทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ชมศาลาประชาคมทีส่ามารถบรรจุคนไดนั้บหมืน่คน 
ชมอนุเสาวรยีว์รีชน ใหท้า่นถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้นําทา่นผา่นประตเูขา้สู ่พระราชวังกูก้ง ซึง่ในอดตี
เคยเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศห์มงิและชงิ รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ถงึ 
9,999 หอ้ง บนเนือ้ทีก่วา่ 720,000 ตารางเมตร 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

บา่ย นําทา่นแวะรา้น นวดเทา้  ชมการสาธติ  การนวดเทา้  ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด ปรับ
สมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาติ   นําทา่นชม หอบชูาเทยีนถาน  ซึง่กอ่สรา้งขึน้ดว้ย
สถาปัตยกรรมทีส่ง่างาม มคีวามสงู 38 เมตร เสน้ผา่ศนูยก์ลางกวา้ง 30 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค .ศ. 1420 จากนัน้
นําทา่นแวะ รา้นผชีวิ สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี 

คํา่ 
รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร  

นําทา่นชม กายกรรมปกักิง่ โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้  

 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม พระราชวงัฤดรูอ้น รา้นไขม่กุ-วดัลามะ-รา้นผา้ไหม-ถนนหวงัฟจู ิง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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 นําทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้น “อวีเ้หอหยวน” ซึง่เป็นพระราชวังทีพ่ระนางซสูไีทเฮาทรงโปรดปรานมาก  

ทัง้ยังเป็นสถานทีว่า่ราชการของพระนางดว้ย  ทา่นจะไดช้มความงามของทะเลสาบคนุหมงิ ทะเลสาบยักษ์ที่

ขดุดว้ยแรงงานคน จากนัน้นําทา่นแวะ รา้นไขม่กุ เลอืกซือ้ครมีไขม่กุบํารงุผวิ ทีทํ่าจากไขม่กุน้ําจดืที่

เพาะเลีย้งในทะเลสาบ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย     นําทา่นชม วดัลามะ ยงเหอกงสถานทีม่คีวามวจิติรและไดร้ับการบรูณะอยา่งยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นตําหนักทีป่ระทับของจักรพรรดหิยง่เจิน้ หรอืองคช์ายสีผู่เ้ป็นพระราชบดิาของ

จักรพรรดเิฉียนหลงแหง่ราชวงศช์งิ ตอ่มาตัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ทีน่ีไ่ดก้ลายป็นศนูยก์ลาง

ของศาสนาพทุธนกิายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมัสการพระศรอีารยเมตไตรทีง่ดงามและสงูถงึ 23 เมตร 

โดยเชือ่กันวา่เป็นงานแกะสลักจากไมจั้นทนเ์พยีงชิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐานอยูภ่ายในศาลาหมืน่สขุวา่นฟู่

เกอ๋  นําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากผา้ไหม เชน่ ผา้

หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนหวงัฟจู ิง่ เป็นศนูยก์ลางสําหรับการชอ้ปป้ิงที่

คกึคักมากทีส่ดุของเมอืงหลวงปักกิง่ เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก-กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวนพพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้–รา้นบวัหมิะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 นําทา่นชม รา้นหยก ซึง่เป็นเครือ่งประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากล้ําคา่ จากนัน้นําทา่น

เดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลก ซึง่สรา้งในสมัยจักรพรรดิจ์ ิน๋ซ ี 

มคีวามยาว 10,000 ลี ้หรอื 6,788 กโิลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสรา้งนานนับ 10 ปี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ...สกุี+้นํา้จ ิม้ไทยรสเด็ด 

บา่ย นําทา่นชม พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ ชมประวัตศิาสตรค์วามเป็นมาของจนีในยคุราชวงศห์มงิ ตัง้แตจ่นยคุเริม่ตน้ถงึ

สิน้สดุราชวงศ ์เลา่เรือ่งโดยใชหุ้น่ขีผ้ ึง้ขนาดเทา่ตัวคนจรงิทีแ่สดงไวใ้นหอ้งทัง้หมด 26 หอ้ง จากนัน้นําทา่น

แวะ รา้นยาบวัหมิะ ยาสามัญประจําบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง มสีรรพคณุรักษาผวิทีถ่กูไฟไหม,้ น้ํารอ้นลวก เป็นตน้ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ...เป็ดปกักิง่ 

 พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่อ้ง ปกักิง่-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

06.50 น. ฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เทีย่วบนิที ่TG675 

11.05 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ:: ตามนโยบายรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืง

ใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้, รา้นไขม่กุ, รา้นหยก, รา้นบวัหมิะ, รา้นผชีวิ,รา้นผา้ไหม  ซึง่

จาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ

วา่รา้นทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้

ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ควรระวงั!!! ทา่นใดทีต่อ้งออกต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุ

คร ัง้ 

*กอ่นทําการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะองิ
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ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก พกัหอ้งละ  

2 ทา่น ราคาทา่นละ 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่22-26 กมุภาพนัธ ์2560 14,444 บาท 4,000 บาท 

วนัที ่01-05 / 03-07 / 08-12 / 10-14 / 15-19 
        17-21 / 21-25 / 25-29 มนีาคม 2560 
        29 มนีาคม - 02 เมษายน 2560 
        31 มนีาคม - 04 เมษายน 2560 

15,400 บาท 4,000 บาท 

 

หมายเหตุ :   ราคาทัวร์น้ี  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมี 

การปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจริง 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะ  

รักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั  

สภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้) 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  

2. คา่วซีา่จนีแบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่ว ราคา 800 บาท (ซึง่ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มหมูค่ณะเทา่นัน้)  

 กรณีทีไ่มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วได ้บรษัิท ฯ มคีวามจําเป็นตอ้งยืน่วซีา่เดีย่ว (ปกต ิ4 วนัทําการ) ตอ้งชาํระ

คา่สว่นตา่งเพิม่ ทา่นละ 700 บาท) 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการใหย้ืน่วซีา่เดีย่ว (ปกต ิ4 วนัทําการ) ตอ้งชาํระคา่สว่นตา่งเพิม่ ทา่นละ 700 บาท) 

หมายเหต ุ: ทัง้นี ้อตัราดงักลา่วขา้งตน้ สาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้  

3. คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

4. คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

6. น้ําหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม , คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แต ่1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีม่อีายสุงู

กวา่ 70 ปี ขึน้ไป คา่ชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของคา่ชดเชยทีร่ะบไุวใ้นกรรมธรรม ์  

ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ

แพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้ลอบคลมุในเรือ่งของสขุภาพ 

ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ท ัง้นีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ที ่

330 บาท ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง  

การประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชือ้ , ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการตดิยา , โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา , การฆา่ตวัตาย , เสยีสติ, ตก

อยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ , บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร , การบาดเจ็บเนือ่งมาจาก
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จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 

อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน , การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 

Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร , คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

3. กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกด,์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ รวม 150 หยวนตอ่คน (เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

4. คา่ VAT 7 %   หักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3 %  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทีถ่กูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่

ภาษมีูลคา่เพิม่ และหกั ณ ทีจ่า่ย  จากยอดขายจรงิท ัง้หมดเทา่น ัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิทัฯ จะออกให้

ภายหลงั ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษิทัทวัรเ์ทา่น ัน้  
 


