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เดินทางวนัที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2562 

ราคาเพยีง 23,900 บาท 

 

DAY 1: เชียงใหม่ (-/-/-) 
DAY 2: ปักกิง่ – จัสตุรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง – วดัลามะ – 
โชว์กายกรรมปักกิง่ – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: หอฟ้าเทยีนถาน – ครีมไข่มุก – ยางพารา – ถนนหวงัฝูจิ่ง – 
โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: หยกจีน – ก าแพงเมืองจีน – ร้านบัวหิมะ – พระราชวงัฤดูร้อน – 
ผ่านชมสนามกฬีารังนก – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 5: นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ – สนามบินปักกิง่ – เชียงใหม่ (B/L/-)  

  เที่ยวเต็ม ไม่มีอสิระ 
  บินตรงจากเชียงใหม่ 
  พกัด ี4 ดาว 
  อาหารครบทุกมื้อ 
  กรุ๊ปเลก็ เพยีง 15 ท่าน 
  ราคารวมวซ่ีาย่ืนเชียงใหม่ 
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21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ 
23.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองปักก่ิง ประเทศจีน โดยสายการบินแอร์ไชน่า  (CA824) 
 

 
04.10 น. ถึงสนามบินปักก่ิง (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
05.30 น. ไกดท์อ้งถ่ินตอ้นรับท่าน ณ สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
 - พระราชวังกู้กง วงัตอ้งหา้มที่ยิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก และเป็นวงัหลวง อนัเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิจีน
ในสมยัราชวงศห์มิงและแมนจู รวม 24 รัชกาล 

- จัตุรัสเทียนอันเหมิน ผา่นชมอนุสาวรียว์รีชน พิพธิภณัฑส์งคราม มหาศาลาประชาคม และพลบัพลาหนา้
ประตูเทียนอนัเหมิน อนุสรณ์สถานที่ร าลึกประธานเหมาเจ๋อตุง 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 - วัดลามะ เคยเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิยง่เจ้ิน หรือองคช์ายส่ีในสมยัราชวงศแ์มนจู  ก่อนที่จะถวายเป็น
พทุธบูชาแปรเปล่ียนเป็นวดัลามะ 
 - โชว์กายกรรมปักกิ่ง 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก BEIJING FOUR SEASONS APPLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ใชใ้นการประกอบพระราชพธีิบวงสรวงเทพยาดาฟ้าดินของจกัรพรรดิจีนในสมยั
โบราณ ที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ   
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 - ร้านครีมไขมุ่ก 

- ร้านยางพารา 
- ถนนคนเดินหวังฝูจ่ิง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ร้อยปีของปักก่ิงที่ยงัคงอนุรักษไ์ว ้หา้งเก่าๆ บางหา้งก็ยงัอยู ่

บางส่วนไดมี้การปรับปรุงเป็นหา้งร้านทนัสมยั เป็นถนนคนเดิน ช่วงกลางคืน แสงสีไฟที่ประดบัประดาตามอาคารตึก
ต่างๆสวยงาม 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก BEIJING FOUR SEASONS APPLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ร้านหยกจีน 

- ก าแพงเมืองจีน สู่ด่าน “จีหยงกวน” ซ่ึงเป็นป้อมก าแพงเมืองจีนที่มีความงดงาม และยิง่ใหญ่  ชมหน่ึงในเจด็
ส่ิงหศัจรรยข์องโลก สร้างขึ้นดว้ยแรงงานของคนนบัหม่ืน เม่ือกวา่ 2,200 ปีก่อน 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 - ร้านบวัหิมะ 
 - พระราชวังฤดูร้อน อุทยานประวติัศาสตร์ และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน อนัเป็นพระราชวงัที่
ประทบัของพระนางซูสีไทเฮาในฤดูร้อน 
 - ผ่านชมสนามกีฬารังนก 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก BEIJING FOUR SEASONS APPLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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***รายการทวัร์นีม้ลีงร้านชอปป้ิงที่คุณหมงิจ านวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านหยกจีน, ร้านครีมไข่มุก, ยางพารา และร้านบัวหิมะ*** 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน** 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 - น่ังสามล้อชมเมืองโบราณปักกิง่ 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
13.30 น.  เดินทางสู่สนามบินปักก่ิง  
14.30 น. น าท่านเช็คอินเพือ่เดินทางกลบัประเทศไทย 
17.40 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA823) 

21.50 น. คณะเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
วนัที่เดนิทาง อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ (บาท) 

20 – 24 พฤศจิกายน 2562 
ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 23,900  
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ 3,900 

**เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เกบ็ค่าทัวร์เพิม่ท่านละ 2,000 บาท** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เชียงใหม่ – ปักก่ิง – เชียงใหม่ 

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง  
 6. ค่าวซ่ีาจีน ยืน่เชียงใหม่เท่านั้น (การย่ืนวซ่ีาจีนที่เชียงใหม่จะส าหรับผู้ที่พ  านักอยู่ในเขต 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, ล  าพนู, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่านเท่านั้น  หากในกรณีที่
ลกูค้าไม่ได้พ านักอยู่ใน 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, ล  าพนู, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, 
น่าน) กรุณาแสดงเอกสาร เช่น เอกสารการท างานในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน, เอกสารหนังสือเช่าร้าน, 
เอกสารจดทะเบียนบริษทัที่ระบุว่าลกูค้ามีการท างานอยู่ในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน จะสามารถย่ืนขอ Visa ที่
จังหวดัเชียงใหม่ได้ หากไม่มีเอกสารการท างานในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ลูกค้าจะต้องยืน่วีซ่า ที่กรุงเทพ
เท่าน้ัน ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประมาณท่านละ 2,000 บาท  กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 140 หยวน/ ท่าน/ ทริป 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั

รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
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 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 5. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป 
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 
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4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

 


