 เยือนนครปั กกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ชม กาแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษญ์สร้างขึ้ น
 ชม จัตรุ สั เทียนอันเหมิน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่
 ย้อนยุคสู่พระราชวังต้องห้าม พระราชวังที่มีหอ้ งกว่า 9,999ห้อง
 หอฟ้าเทียนถาน ที่บวงสรวงเทวดาฟ้าดินของฮ่องเต้สมัยโบราณ
 ล่องเรือสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น ตามรอยพระนางซูสีไทเฮา
 ชม วัดลามะหย่งเหอกง นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ สูง 23 เมตร
 ชมกายกรรมปั กกิ่งอันเลื่องลือ
 ลิ้ มรสอาหารขึ้ นชื่อ เป็ ดปักกิง่ ไวน์ แดง สุ กมี้ องโกล อาหารกวางตุ้ง

กาหนดการเดินทาง 19-23 ตุลาคม / 21-25 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.  พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์ สายการบินแอร์ ไช
น่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9-10)
วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ปั กกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง
– ผ่ านชมโรงละครแห่ งชาติ – หอฟ้าเทียนถาน – โชว์ กายกรรม

01.00 น.  นาท่านเหิรฟ้าสูน่ ครปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA980
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปั กกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสาคัญทาง
การค้ าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิล้มล้ างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ ชยั ชนะ จึงประกาศ ตังรั้ ฐบาลและกรุงปั กกิ่งเป็ น
เมืองหลวงของประเทศนับแต่นนมา
ั ้ ท่านจะได้ พบกับสนามบินใหม่ (อาคาร 3) ซึง่ เปิ ดให้ บริ การเพื่อต้ อนรับ
โอลิมปิ ก 2008 สนามบินแห่งนี ้ได้ รับการออกแบบโดย
Foster & Partners บริ ษัทสถาปนิกชื่อก้ องโลกของ
Norman Foster ผู้ออกแบบอาคารที่สาคัญหลาย ๆ อาคาร
ในอังกฤษ รวมทังอาคารสนามบิ
้
นอย่างสนามบิน Chek
Lap Kok ในฮ่องกง สนามบินแห่งนี ้จะกลายเป็ นสนามบิน
ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกทังขนาดและความสามารถใน
้
การรองรับผู้โดยสาร นอกจากนี ้จะเป็ นสนามบินที่มี
ประสิทธิภาพเป็ นอย่างมากในแง่ของการปฎิบตั กิ ารความสะดวกสบายของผู้โดยสารและผู้ใช้ อาคาร โดย
ในอาคารใหม่นี ้เพิ่ มทางขึ ้นเครื่ องมากขึ ้น เป็ นอาคารโปร่งที่มีการออกแบบให้ ทนั สมัยมีการคานึงถึงการ
ออกแ บบเพื่อความยัง่ ยืน การนาแสงธรรมชาติเข้ ามาใช้ ในอาคาร เป็ นต้ น จากนันน
้ าท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมืองและสัมภาระแล้ วนาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองปั กกิ่งที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก สามารถจุคน
ได้ ถึง 2ล้ านคน เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ น
สถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่อง ในโอกาสพิเศษต่างๆ
บริ เวณจัตรุ ัสมีประตูเมืองโบราณเจิ ้งหยาง, อนุสาวรี ย์วีรชน
, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี ้
ท่านจะได้ มองเห็นจุดสาคัญของจัตรุ ัสแห่งนี ้คือ พลับพลา
เทียนอันเหมิน ผนังสองข้ างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ นไทย
คาว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้ าน

เที่ยง

หนึง่ อีกด้ านหนึง่ ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็ นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุง
ติดอยูต่ รงกลางขนาดใหญ่สถานที่แห่งนี ้เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็วา่ ได้ ได้ เวลาอันสมควรนา
ท่านผ่านประตูเข้ าสู่ พระราชวังต้ องห้ ามกู้กง สร้ างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี
ค.ศ. 1406 เป็ นสถานที่วา่ ราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มี
การบูรณะซ่อมแซมไปหลายครัง้ ครัง้ ล่าสุดปี 2008 แต่ยงั คงสถาปั ตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สดุ
ใหญ่ที่สดุ รักษาได้ ดีที่สดุ และรวมทังยั
้ งมีประวัติที่ยาวนานที่สดุ ในโลก นาท่านเดินชมโบราณสถานและ
สิง่ ก่อสร้ างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวัง
แบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึง่ เป็ นเขตหวงห้ ามให้ ผ้ ชู ายเข้ า ยกเว้ นขันทีเท่านัน้ 2. เขตวังหน้ า มี 3 ตาหนัก
1. ตาหนักไท่ เหอ เป็ นตาหนักหน้ าที่สาคัญที่สดุ เป็ นสถานที่ฮ่องเต้ ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตาหนักจง
เหอ เป็ นสถานที่พกั รอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ตาหนักเป่ าเหอ เป็ นตาหนักสอบจอหงวน และเลี ้ยง
รับรองแขกบ้ านแขกเมือง ผ่านเข้ าไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรื อเขตหวงห้ าม ประกอบด้ วย จุดสาคัญ คือ
พระตาหนักพระนางซูสีไทเฮา
สถานที่ว่าราชการหลังม่ านอุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน ภายใน
พระราชวังนี ้อาคารทังหมดสร้
้
างด้ วยเครื่ องไม้ ที่ประกอบด้ วยห้ องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้ อง จากนันน
้ าท่าน
ผ่ านชมโรงละครแห่ งชาติ กลางกรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน ตังอยู
้ ต่ ิดกับมหาศาลาสมาคมและใกล้ กบั จัตรุ ัส
เทียนอันเหมิน มีขนาด 200,000 ตร. ม. จุคนได้ 6,500 คน ลักษณะเป็ นรูปทรงคล้ ายไข่ ภายในประกอบด้ วย
โรงโอเปรา ห้ องแสดงคอนเสิร์ต และโรงละคร ล้ อมรอบอาคารด้ วยทะเลสาบที่สร้ างขึ ้น โดยทางเข้ าหลัก
เจาะเป็ นอุโมงค์ลอดใต้ ทะเลสาบจาลอง ทางการจีนทุม่ งบประมาณก่อสร้ างมากถึง 360 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
2.688 พันล้ านหยวนหรื อกว่า 12,000 ล้ านบาท ออกแบบโดยสถาปนิก โปล อองเดรอ (Paul Andreu) ชาว
ฝรั่งเศส
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองปั กกิ่งเยื ้องตะวันออก
เฉียงใต้ สร้ างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็ นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ ฟ้าเพื่อขอให้ ลมฝนราบรื่ น ธัญญาหาร
อุดมสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กาแพงด้ านเหนือลักษณะ กลม ด้ านใต้ ลกั ษณะสีเ่ หลีย่ ม หมายถึง
ฟ้ากลม พื ้นดินสี่เหลี่ยม ตามความเข้ าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้ วย หวานชิว -แท่นประกอบพิธี
บวงสรวง, หวางฉุงหยี่- สถานที่ตงป
ั ้ ้ ายเทพเจ้ า หิน 3 เสียง และกาแพงส่งเสียงสะท้ อนเสียง (โทรศัพท์), ฉี
เหนี่ยนเตี ้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ ฟ้า สิง่ ปลูกสร้ างทัง้ 3 ตังอยู
้ ่บนเส้ นแกนเดียวกัน

ค่า

นาท่านสู่ ศูนย์ นวดแพทย์ แผนโบราณจีน ให้ ทา่ นนวดฝ่ าเท้ าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ า กับยา
นวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใคร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่าชม กายกรรมปั กกิ่ง “Legend of Jinsha” ที่นา่ ตื่นเต้ นเลือ่ งชื่อ ซึง่ ผสมผสานกับความ
สวยงาม และอ่อนช้ อย

พัก Holiday inn express hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

วัดลามะ– พระราชวังฤดูร้อนอีเ้ หอหยวน – The Place
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม วัดลามะหย่ งเหอกง ศาสนสถานที่มีความ
วิจิตรและได้ รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สดุ ในปั กกิ่ง
สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็ นตาหนักที่ประทับของ
จักรพรรดิหย่งเจิ ้น หรื อองค์ชาย4 ผู้เป็ นพระราชบิดา ของ
จักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตังแต่
้ ช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 18 เป็ นต้ นมา ที่นี่ได้ กลายป็ นศูนย์กลาง ของศาสนาพุทธนิกาย
มหายานและศิลปแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงาม
และสูงถึง23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็ นงานแกะสลักจากไม้ จนั ทน์เพียงชิ ้น
เดียวซึง่ ประดิษฐาน อยูภ่ ายในศาลาหมื่นสุข ว่านฝูเก๋อ จากนันน
้ าท่าน
ชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะ
เชื่อว่าใส่แล้ วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ กาไรหยก แหวน
หยก
หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอีเ้ หอหยวน
อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สดุ ของประเทศจีน
สร้ างขึ ้นประมาณ 800 กว่าปี ก่อน ในสมัยโบราณ
กษัตริ ย์ราชวงศ์ชิงใช้ แปลราชฐานหนีความร้ อน
จากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี ้ นาท่านชม
ที่ประทับของพระนางซูสไี ทเฮา และจักรพรรดิกวาง
สู นาท่านชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขดุ ขึ ้นด้ วยแรงงานคนล้ วนจาลองมาจากทะเลสาบซีหทู ี่หางโจว เดินชม
ระเบียงกตัญญู บนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่ องมีณค่าทางประวัติศาสตร์
วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้ เห็น เรือหินอ่ อน มีชื่อเรี ยกอีกอย่าง
ว่า “เรื อของคนโง่” พระนางซูสไี ทเฮา เป็ นผู้เนรมิตสิง่ ก่อสร้ างเหล่านี ้ทังหมด
้
และทังหมดนี
้
ส้ ร้ างขึ ้นโดยใช้
เงินหลวงทังสิ
้ ้น สถานที่แห่งบอกเล่าถึงความเป็ นมาของซูสไี ทเฮาได้ อย่างลึกซึ ้ง ท่านแวะชมและเลือก
ซื ้อ ผ้ าไหม สินค้ า OTOP ขึ ้นชื่อของจีน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่ยำ่ นช้อบปิ้ งไฮโซใจกลำงกรุ งปั กกิ่ง The Place ห้ำงใหม่
ตกแต่งหรู หรำ ชมและเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY
SCREEN ยำว 2,296 ฟุต กว้ำง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็ น LED
SCREEN จอยักษ์บนเพดำนแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พัก Holiday inn express hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

กาแพงเมืองจีน(ด่ านจีหยงกวน) – ผ่ านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ค2008 – ถนนหวังฝูจ่งิ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ กาแพงเมืองจีน 1
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ที่สร้ างขึ ้นโดย แรงงาน
ของคนในสมัย “พระเจ้ าจิ๋นซีฮ่องเต้ ” สมญานามว่า
กาแพงหมื่นลี ้ (6,700กิโลเมตร) เมื่อประมาณ 2,500 ปี
ที่แล้ ว ทอดยาวผ่านขุนเขาดุจมังกรผงาดฟ้า
ครอบคลุมอาณาบริ เวณอันกว้ างใหญ่ถึง 5 มณฑล ซึง่
นักบินอวกาศได้ กล่าวไว้ วา่ เขาสามารถมองเห็น
กาแพงเมืองจีน ได้ ด้วยตาเปล่าจากดวงจันทร์ เชิญ
ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพสวยของกาแพงเมือง
จีนในมุมมองต่างๆ ที่สวยงามมิร้ ูเบือ่ พร้ อมทังเลื
้ อกซื ้อ
สินค้ าของที่ระลึกราคาถูกมากมาย อาทิ กาแพงเมือง
จีนจาลอง ฯลฯ นาท่านสู่ ร้ านบัวหิมะ ชมครี มเป่ าซูถ่ งั
หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในชื่อ “ครี มบัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศ
ในด้ านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้ าน

เที่ยง

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสุกมี ้ องโกล
นาเดินทางกลับเข้ าตัวเมืองปั กกิ่ง นาท่านผ่ านชม
สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติ2008
(Olympic
National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็ นอีก
ชื่อหนึง่ ที่ร้ ูจกั กันดี ซึง่ เป็ นที่จดั พิธีเปิ ดและปิ ด สถาปนิก
ที่ชนะการออกแบบคือ Herzog & de Meuron ร่วมกับ
Arup Sport และ China Architecture Design &
Research Group จุผ้ ชู มในช่วงแข่งขันโอลิมปิ คได้ 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้ าง 220 เมตร
และสูง 69.2 เมตร รวมพื ้นที่ทงหมด
ั้
250,000 ตารางเมตร โครงสร้ างหลักทาด้ วยเหล็กความยาวรวม 36
กิโลเมตรสานเป็ นใย และกระจก ส่วนของหลังคากันน ้าฝนเพื่อนาไปใช้ ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลงมา
ได้ ถึง 50% ลักษณะเปิ ดปิ ดได้ พื ้นที่ภายใน นอกจาก ล็อบบี ้ ร้ านอาหาร และร้ า นค้ าทัว่ ไป ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ผ้ ู
เข้ าชมสามารถเดินเล่นได้ เหมือนเดินอยูใ่ นรังนกแล้ ว ยังติดตังจอแอลจี
้
ซีขนาดใหญ่ พร้ อมทังระบบดิ
้
จิตอล
ที่ทนั สมัย สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่งชาตินี ้ เริ่ มก่อสร้ างเมื่อ ธันวาคม 2546 กาหนดแล้ วเสร็ จภายในปี 2550
มูลค่าการก่อสร้ างรวม 3,50 0 ล้ านหยวน ใกล้ เคียงกันให้ ทา่ นผ่ านชมสระว่ ายนา้ แห่ งชาติฟองนา้ ซึง่ สระ
ว่ายน ้าแห่งชาตินี ้ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้ าย " ก้ อนนา้ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึง่ PTW and
Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วสั ดุเทฟลอนทาเป็ นโครงร่าง
เน้ นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนามาใช้ เดินเครื่ อง
กรองน ้าเสียของสระน ้าที่ใช้ เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ ใน
อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ที่ฝั่งไว้ ใต้ ดิน นอกจากนันเพื
้ ่อให้ ดู
เหมือนน ้าที่สดุ สถาปนิกยังใช้ เทคโนโลยีจากงานวิจยั
ของนักฟิ สกิ ส์จาก Dublin's Trinity College ที่สามารถ
ทาให้ กาแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าที่เคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ นอกจากจะทาสระว่ายน ้าแห่งแดนมังกร
นี ้ดูดีเป็ นเอกลักษณ์แล้ ว ยังสามารถต้ านทานกับแรงสัน่ สะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ ด้วย จากนันน
้ า
ท่านชมร้ านไข่ มุก ให้ ทา่ นเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไข่มกุ อาทิเช่น ครี มไข่มกุ สร้ อยไข่มกุ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชมย่านการค้ าที่เจริ ญที่สดุ ของปั กกิ่ง หวังฝู่ จิ่ง มีห้างสรรพสินค้ าใหญ่มากหลายห้ าง
และร้ านค้ าอื่นอีกมากมาย มีสนิ ค้ าให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้ออย่างจุใจ

พัก Holiday inn express hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5
เช้ า

เที่ยง

ประตูชัย – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม ประตูชัย หรื อประตูเจิ ้งหยางเหมิน สมัยก่อน
ใช้ เป็ นประตูสง่ แม่ทพั ออกรบ ปั จจุบนั นี ้จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์
จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ
ของปั กกิ่ง และ
พิพิธภัณฑ์ ผีซิว หรื อ ปี่ เซี๊ยะ ซึง่ ภายในมีปี่เซีย๊ ะโบราณ
สมัยราชวงศ์หมิงตังอยู
้ ่ ซึง่ ปี่ เซี๊ยะ ถือเป็ นสัตว์เทพชนิด
หนึง่ เล่ากันว่าเป็ นลูกตัวที่เก้ าของมังกร ผีซิวเป็ นสัตว์ดรุ ้ าย
ชนิดหนึง่ แบ่งเป็ นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรี ยกว่า “ ผี” ส่วนเพศผู้เรี ยกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผู้จะ
หา ทรัพย์ ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนัน้ คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้ เป็ นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนาเงินทอง
และโชคลาภให้ กบั ผู้เป็ นเจ้ าของ และช่วยเก็บรักษาทรั พย์ที่หามาได้ จากนันให้
้ ทา่ นแวะชิมชาที่ร้านชา โดย
มีการสาธิตวิธีการชงชาชนิดต่างๆ เช่น ชาอู่หลง ชากุหลาบ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ศูนย์ การค้ าตลาดรัสเซีย ซึง่ เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ยอดนิยม ตังอยู
้ บ่ ริ เวณที่ตงของสถานฑู
ั้
ต
นานาชาติ มีร้านค้ ากว่า 300 ร้ าน มีสนิ ค้ าราคาถูกให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อมากมายไม่วา่ จะเป็ นผ้ าไหม เสื ้อผ้ า,
งานฝี มือ,เครื่ องหนัง-รองเท้ า,กอล์ฟ ของที่ระลึกฯลฯ ที่มีคณ
ุ ภาพในราคาขายส่ง

19.35 น.  นาท่านเหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA979
23.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ ในโปรแกรมทัวร์ กาหนดให้ มีการเข้ าร้ าน อาทิเช่ น หยก , ยางพารา, นวดฝ่ าเท้ า , ผ้ าไหม , ผีซ่ วิ ,
ไข่ มุก ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุลงในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุก
ท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60 นาที ซือ้ หรือไม่
ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆทัง้ สิน้

กาหนดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ผู้ใหญ่ ห้ องละ2ท่ าน

26,800.-

4,800.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวกรุ๊ป
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทั ้งทริ ป 150 หยวน/ท่าน
 ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
อัตรานีร้ วม

หมายเหตุ
-บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิ ทธิ์ที่
จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำในกรณีที่มีกำรขึ้นลงของเงินตรำต่ำงประเทศ / กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมื้อ ไม่
เที่ยวบำงรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริ กำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย / บริ ษทั ได้ทำประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้ำ
ในวงเงิน 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนกำรท่องเที่ยว สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยต่ำงๆ ที่อยู่
เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทำงตรง หรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรื อ จำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ ฯลฯ
-กำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำและออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำหรื อออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฏหมำย หรื อเอกสำรกำรเดินทำงไม่
ถูกต้อง หรื อกำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

