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เยี่ยมชมบร�ษัทเทคโนโลยี AI สุดลํ้า DiDi ผูพัฒนาระบบโดยสารชั้นนํา
เยี่ยมชมบร�ษัท JD.com ยักษใหญแหงอีคอมเมิรซและฟนเทคจากจีน
เยี่ยมชมบร�ษัทอิเล็กทรอนิกสจีน Xiaomi ผูนําเทคโนโลยีระดับโลก
เที่ยวชมแหลงทองเที่ยวแหงประวัติศาตรเมืองหลวงของจีนอันเลืองชื่อ
ชอปปงถนนคนเดินสุดฮิตตั้งยานใจกลางเมืองปกกิ�ง
ลิ�มรสอาหารจีนรสชาติแหงตํานานระดับติดดาวที่โดดเดนและมีเอกลักษณ

ราคาทานละ 91,990 บาท (รวม VAT7%)



BUSINESS TRIP PROPOSAL
8 – 12 มีนาคม 2563

(5 วัน 3 คืน)

วันที่ : 8 – 12 มีนาคม 2563
เมือง : กรุงป�กกิ�ง สาธารณรัฐประชาชนจ�น

วันที่ รายการ

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เดินทางสูกรุงปกกิ�ง – บร�ษัท Didi Chuxing Technology 
– บร�ษัท Xiaomi Company – หาง Sanlitun (Shopping Hub)

-            -            -

B           L           D

8/3/63

9/3/63

บร�ษัท JD.com, Inc. – พระรางวังตองหาม – ถนนคนเดินหวังฝูจิ�ง B           L           D10/3/63

พระราชวังฤดูรอน – หอสักการะฟาเทียนถาน – รับประทานอาหารเย็น ณ 
ราน Li Jia Cai (Michelin Star) – ถนนคนเดินหนานหลัวกูเซี่ยง B           L           D11/3/63

วัดลามะ – หาง Parkview Green – เดินทางกลับสูประเทศไทย

คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ส�วนผู�โดยสารขาออก สายการบิน Air China โดยจะมีเจาหนาที่จาก
TeC คอยอํานวยความสะดวกพรอมมอบเอกสารตนทาง, ใบ Immigration, ปาย tag กระเปา, ปากกา, ทิชชูเปยก
และ Program Booklet สําหรับทุกทาน

23:00

วันที่ 1 : วันอาทิตยที่ 8 มีนาคม 2563

ออกเดินทางสู กรุงป�กกิ�ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA980

เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติป�กกิ�ง ณ กรุงป�กกิ�ง ผานพ�ธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร กรุงปกกิ�ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเขตการปกครองพ�เศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหงของจีน
เปนเมืองท่ีมีประวติัศาสตรอนัยาวนานนับต้ังแตสมัยราชวงศหยวน สบืทอดมาจนถงึปจจ�บัน เปนศนูยกลางทางการเมือง
เศรษฐกิจ การศึกษา ว�ทยาศาสตรและวัฒนธรรมของจีน และยังมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรอีกมากมายให
เที่ยวชม

เดินทางออกจากสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ�ง ณ กรุงปกกิ�ง

01:15

06:45

07:30

วันที่ 2: วันจันทรที่ 9 มีนาคม 2563
เดนิทางสูกรงุปกกิ�ง – บร�ษัท Didi Chuxing Technology – บร�ษัท Xiaomi Company – หาง Sanlitun (Shopping Hub)
( B / L / D )

B           L           -

B = Breakfast           L = Lunch          D = Dinner

12/3/63

อาหาร
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เขาเยี่ยมชมบร�ษัท Didi Chuxing Technology ผูใหบร�การแอปฯเร�ยกรถแบบ ride-sharing รายใหญของประเทศจีน
จ�ดเร�่มตนมาจากปญหาการเร�ยกรถแท็กซี่ ในชั่วโมงเรงดวน คุณ Cheng Wei ผูกอตั้งและ CEO ของบร�ษัท จึงเรงเห็น
ทางแกดวยการเร�ยกแท็กซี่ผานแอปพลิเคชั่นในมือถือ เพ�่อสะดวกตอการเร�ยกและประหยัดเวลาในการรอบร�ษัทเปดตัว
ไดเพ�ยงไมนานก็ไดรับการผลตอบรับเปนอยางมาก จนกระทั่งในป ค.ศ . 2016 Didi Chuxin จึงไดควบรวมกิจการกับ
Uber ในจนี และจบัมือเปนพนัธมิตรกบัผูใหบร�การแอปเร�ยกรถทีม่ลีกัษณะเดียวกนัในภมูภิาคอืน่ๆ เชน Grab ในอาเซยีน,
Ola ในอินเดีย รวมถึง Lyft ในอเมร�กาและกําลังกาวเขาสูผูนําการใหบร�การโครงขายยานยนต (automotive network)
และผูนําดานเทคโนโลยีการขนสงสมัยใหม

10:30

รับประทานอาหารกลางวัน

เยี่ยมชมเทคโนโลยีสุดลํ้าที่บร�ษัท Xiaomi จากบร�ษัท StartUp กลายมาเปนสมารทโฟนยักษใหญระดับโลกที่มีอัตรา
เติบโตอยางกาวกระโดดสูงถึง 102.6% (ขอมูลป ค.ศ. 2017) และมีสวนแบงการตลาดทั่วโลกของคร�่งปแรกของป 
ค.ศ. 2018 อยูที่ 9.3% ซึ่งถือเปนอันดับ 4 ของโลกอีกดวย

12:30

15:00

รับประทานอาหารเย็น

เดินเที่ยวชม ศูนยการคา Taikoo Li Sanlitun shopping mall ซึ่งเดิมชื่อ Sanlitun Village เปนศูนยการคาชื่อดัง
ของเขต Sanlitun ในกรุงปกกิ�ง ประเทศจีน โดยพ�้นที่ของหางประกอบไปดวย 19 อาคาร และยังเปนที่ยอดนิยมสําหรับ
การชอปปง รับประทานอาหาร และความบันเทิงที่มากดวยความตื่นเตน

18:00

19:30

เขาพักผอน ณ โรงแรม21:30
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เขาเยี่ยมชมอาณาจักร JD.com หร�อ Jingdong บร�ษัทที่รูจักกันในฐานะแพลตฟอรม E-commerce
ยักษใหญของประเทศจีน โดยสํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงปกกิ�ง Jingdong ถือเปนหนึ่งในผูคาปลีกออนไลน B2C
รายใหญในประเทศจีน และยังเปนคูแขงที่สําคัญของ TMall ที่ดําเนินการโดย Alibaba ซึ่งระบบการขนสงของบร�ษัทแหงนี้
ไดรับการประเมินวาเปนอันดับหนึ่งของจีน และไดรับการการันตี การสงมอบสินคาใหภายใน 1 วัน ภายในพ�้นที่ 45 เมือง
เนื่องมาจากมีระบบ Warehouse อัจฉร�ยะที่ใชหุนยนตเปนหลักในการจัดการสตอกและจัดเตร�ยม การสงสินคา
โดยมีระบบ Logistics เปนของตัวเองซึ่งมีการใชหุนยนตสงของอัตโนมัติ มีโดรนสงของ และรานสะดวกซื้อไรแคชเชียร
ไปจนถึงซุปเปอรมารเก็ตเนนของสดซึ่งมีการจัดสงที่รวดเร็ว ทําใหบร�การเหลานี้เกิดข�้นมาโดยมีเทคโนโลยีเปนสวน
สําคัญในการสรางใหเกิดเปนประสบการณที่อํานวยความสะดวกสบายขั้นสุดใหกับใชบร�การ

10:00

รับประทานอาหารกลางวัน

เยีย่มชม พระราชวงัต�องห�าม (Forbidden City) หร�อพระราชวงักูกง พระราชวงัตองหามต้ังอยูใจกลางของกรงุปกกิ�ง
เมืองหลวงของประเทศจีน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง พระราชวังตองหาม
ยังรูจักกันในนาม พ�พ�ธภัณฑพระราชวัง ครอบคลุมพ�้นที่ 720,000 ตารางเมตร หร�อ 450 ไร (0.72 ตร.กม.) อาคาร 
980 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 หอง และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตาง ๆ อีกมาก รวมทั้งยังมีสวน 
ลานกวาง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตร ลอมรอบ ใชระยะกอสรางประมาณ 14 ป ต้ังแต
ค.ศ. 1406 จนถึง ค.ศ. 1420

12:30

14:00

รับประทานอาหารเย็น

เดินเที่ยวที่ ถนนคนเดินหวงัฝู�จ��ง (Wang Fu Jing Pedestrian Street) ถนนคนเดินแหงนี้ข�้นชื่อวา เปนแหลงชอปปงที่
นาตื่นตาตื่นใจคูกับเมืองปกกิ�งมาอยางยาวนาน นอกจากจะเปนถนนที่รวบรวมสินคาอันหลากหลาย ไมวาจะเปนเสื้อผา
และสินคาเคร�่องใชตาง ๆ ยังมีแหลงอาหารที่มีทั้งของข�้นชื่อยอดนิยมของชาวจีนไปจนอาหารแปลกตาที่หารับประทานที่
อื่นไมได ซึ่งถือไดวาเปนหนึ่งในเอกลักษณและสีสันที่ควรคาแกการมาเยือนอยางมาก

18:00

20:00

เขาพักผอน ณ โรงแรม22:30

วันที่ 3 : วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
บร�ษัท JD.com, Inc. – พระรางวังตองหาม – ถนนคนเดินหวังฝูจิ�ง ( B / L / D )
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เยี่ยมชม พระราชวังฤดูร�อน (Summer Palace) ดานขางมีทะเลสาบขนาดใหญ ซึ่งพระราชวังในปกกิ�งนั้นรอบลอมไป
ดวยสวนกวางและยังเปนสวนของจักรวรรดิในสมัยราชวงศชิง พ�้นที่สวนใหญถูกครอบครองโดย Longevity Hill
นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบคุนหมิงครอบคลุมพ�้นที่ 2.9 ตารางกิโลเมตร (1.1 ตารางไมล) พระราชวังฤดูรอนไดรับการ
ข�้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1998 ทําใหยูเนสโกรายงานวาพระราชวังฤดูรอนเปน
“ผลงานชิ�นเอกของการออกแบบสวนภูมิทัศนจีน”

09:30

รับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยวชม หอสักการะฟ�าเทียนถาน หร�อ Temple of Heaven หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดังที่สุดแหงหนึ่งในจีน
ซึ่งไดรับการข�้นทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 ที่สรางข�้นในสมัยราชวงศหมิง ค.ศ. 1420 เปนสถานที่ที่
จักรพรรดิแหงราชวงศหมิงและราชวงศชิงใชบวงสรวงเทพยดา เพ�่อขอพรใหฝนตกตองตามฤดูกาล สิ�งปลูกสราง
สําคัญตางๆ ในเทียนถาน เชน “หยวนชิว” หร�อ “แทนบวงสรวงฟา” มีลักษณะทรงกลม เปนสถานที่ใชสําหรับประกอบ
พ�ธีเซนไหวในชวงฤดูหนาว และขอฝนในชวงฤดูรอน “ตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน” หร�อ “ตําหนักสักการะ” เปนสถานที่
บวงสรวงสวรรคใหพ�ชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ “ตําหนักหวงฉุงหยีว” หร�อ “ตําหนักเทพสถิต” เปนอาคารรูป
ทรงกลม สรางเมื่อ ค.ศ. 1530 ในสมัยของจักรพรรดิเจียจิ�งแหงราชวงศหมิง ทําดวยไมทั้งหลัง มีหลังคามุงดวย
กระเบื้องสีนํ้าเง�นสวยงาม พรอมลอมรอบดวยกําแพงทรงกลม ซึ่งกําแพงแหงนี้สามารถสะทอนเสียงไปอีกฝงหนึ่งของ
กําแพงไดอีกดวย

12:00

14:00

รับประทานอาหารเย็นที่ Li Jia Cai (Michelin star) รานอาหารระดับมิชลินสตาร รานอาหารแหงนี้ไดรับ
การสืบทอดมารุนตอรุนจนรุนที่ 4 ในปจจ�บัน ทําใหมีจ�ดเดนในการคงรสชาติแบบชาววังดั้งเดิมที่ไดสืบทอดมา ซึ่งเมนูที่
มีชื่อเสียงคือ หัวปลาที่ตุนดวยนํ้าซอสเคี่ยวจนหอมกรุนและเมนูนี้จะทําออกมาเพ�ยง 100 จานตอวันเทานั้นเพ�่อเปนเมนู
พ�เศษสําหรับทานที่ไดไปเยือน

17:30

วันที่ 4 : วันพ�ธที่ 11 มีนาคม 2563
พระราชวังฤดูรอน – หอสักการะฟาเทียนถาน – รับประทานอาหารเย็น ณ ราน Li Jia Cai (Michelin star) – 
ถนนคนเดินหนานหลัวกูเซี่ยง ( B / L / D )
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เขาเยี่ยมชม วัดลามะ หร�อ วัดYonghegong ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปกกิ�ง เปนโบราณสถานที่
ผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง 4 สายหลักของจีน ไดแก ฮั่น มองโกล แมนจ�และธิเบตไดอยางลงตัว กลาวไดวาสถานที่นี้
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีทรงคณุคาทางดานวฒันธรรมของปกกิ�ง ดังน้ันการทีนั่กทองเท่ียวมาเยือนท่ีเมืองแหงน้ีไมควรพลาด
ในการแวะมาเที่ยวชม โดยมีจ�ดไฮไลทสําคัญ อาทิ หอระฆัง มหาตํานักยงเหอกง ตําหนักฝาหลุน และว�หารวานฝูเกอ
ที่ทรงคุณคาและมีเอกลักษณ

09:30

รับประทานอาหารหลางวัน

เดินชอปปงที่หาง Parkview Green เปนหนึ่งในสถานที่สําคัญของปกกิ�งตั้งอยูยานถนน Dongdaqiao Lu ถัดจากเขต
การทูต มีตนไมเร�ยงรายและติดกับสวนสาธารณะ Ritan อันสงางามในยุคจักรวรรดิ อาคารรูปแบบ Parkview Green
FangCaoDi ในปกกิ�งเปนที่ไดรบัการออกแบบมาเพ�อ่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมไดอยางนาท่ึง อาคารน้ีจงึกลายเปนสถานที่
สําคัญของเมืองหลวง เปนชิ�นสวนของสถาปตยกรรมสมัยใหมที่งดงามตั้งอยูในใจกลางยานธุรกิจกลางที่มีอาคารสํานัก
งานหางสรรพสินคาศูนยศิลปะและโรงแรมบูติกอีกดวย

12:00

14:00

เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติป�กกิ�ง ณ กรุงป�กกิ�ง

เดินทางออกจากกรุงปกกิ�ง โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA979

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

17:00

19:55

23:55

วันที่ 5 : วันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2563
วัดลามะ – หาง Parkview Green – เดินทางกลับสูประเทศไทย ( B / L / - )

เที่ยวชม ถนนคนเดินหนานหลัวกู�เซียง (Nanluo gu xiang Street) ถนนคนเดินที่มีขนาดใหญและมีชื่อเสียงของ
เมืองปกกิ�ง อยูทางทิศเหนือของพระราชวังตองหาม ทั้งสองฝงถนนเต็มไปดวยรานคาตางๆ มากมายทั้งรานเสื้อผา
เคร�่องประดับ สิ�งของเคร�่องใช ขายของที่ระลึก รานกาแฟ สถานบันเทิงและรานอาหารมากมายใหเดินเที่ยวชมอยางจ�ใจ
ซึ่งบรรยากาศรอบๆยังเปนถนนที่ยังคงอนุรักษบานทรงจีนไวใหไดกลิ�นอายของปกกิ�งไดอยางดี

19:00

เขาพักผอน ณ โรงแรม21:30

THE IMPRESSION

8 -12 March 2020

BEIJING



ค�าบร�การ

ค�าบร�การนี้รวม

ลูกคาทานละ                                                         91,990 บาท
กรณีมีความประสงคนั่งชั้นธุรกิจ                                                        มีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม  
กรณีมีความประสงคตองการพักหองเดี่ยว                                                        เพ��ม ทานละ 4,000 บาท
กรณีมี VISA                                                         ลด  ทานละ 2,000 บาท

1. คาตั๋วเคร�่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ–ปกกิ�ง–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน, วันและเวลาที่กําหนด
    โดยสัมภาระมีนํ้าหนักไมเกินทานละ 23 กิโลกรัม
2. คาบร�การนําทองเที่ยวโดยไกดทองถิ�น, พนักงานขับรถ ผูประสานงานจาก TeC คอยใหความรูประสานงานและ
    ดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (ไมมีการเร�ยกเก็บทิป ข�้นอยูกับความพ�งพอใจของทานเทานั้น)
3. บร�การรถรับ-สง ตามตารางการเดินทางตลอดทร�ป, คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
    และอาหารกลางวัน 4 มื้อ / อาหารเย็น 3 มื้อ
4. คาที่พัก ระดับ 3–4 ดาว หอง Twin Room (หองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชา
5. คาธรรมเนียมในการยื่นว�ซาจีน แบบปกติ เขา-ออก 1 ครั้ง
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองสูงสุด ทานละ 2,000,000 บาท เปนไปตามเง�่อนไขของกรมธรรม
7. คาภาษีมูลคาเพ�่ม 7%

ค�าบร�การนี้ไม�รวม

1. คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางที่เกินกวาสายการบินกําหนด  
2. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ คาอาหารนอกเหนือจากตารางโปรแกรม, คาซักร�ด

หมายเหตุ

1. การเดินทางในครั้งนี้ตองมีผูเขารวมขั้นตํ่า 20 ทานข�้นไป หากไมถึง 20 ทาน 
    ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง โดยแจงใหทราบลวงหนา
2. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม จากการผกผันของคานํ้ามันเชื้อเพลิงและ
    ภาษีสนามบินที่อาจเกิดข�้นไดในภายหลัง 
3. หลังจากไดทําการชําระเง�นเขามาแลว ทางบร�ษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการคืนเง�นทุกกรณี

BUSINESS TRIP PROPOSAL
8 – 12 มีนาคม 2563

(5 วัน 3 คืน)
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เอกสารการยื่นขอ VISA ประเทศจ�น
1. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือสำหรับการเดินทางอย�างน�อย 6 เดือน 
2. รูปถ�ายสีพ�้นหลังขาว ขนาด 2 นิ�ว จำนวน 2 รูป 
   (ถ�ายป�จจ�บันไม�เกิน 6 เดือน หน�าตรง เสื้อสีเข�ม ไม�ใส�แว�นดำหร�อแว�นสายตาและเคร�่องประดับ 
    ควรเป�นรูปจากการปร��นท�ด�วยกระดาษโฟโต�)
3. แบบฟอร�มยื่นขอ VISA ประเทศจ�น โดยมีข�อมูลภายในเป�นภาษาอังกฤษ (พ�มพ�ใหญ�)
    ครบถ�วนสมบูรณ�
4. ในกรณีที่มีความประสงค�ขอ VISA แบบเข�า–ออก 2 ครั้ง มีค�าบร�การเพ��ม 600 บาท
    หากมีความประสงค�ต�องการทำ VISA ด�วน มีค�าบร�การเพ��ม 1,300 บาท

02-115-8124, 098-284-5171 Info@tec.work

@tecworldLINE ThailandEBusinessCentre

CONTACT
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