
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เยือนนครปักก่ิง เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจนี  

 ชม ก าแพงเมืองจนี  1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ีมนุษญส์รา้งข้ึน 

 ชม จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ท่ีใหญ่ที่สุดในโลก  สญัลกัษณข์องประเทศจนีใหม่ 

 ยอ้นยุคสู่พระราชวงัตอ้งหา้ม พระราชวงัท่ีมีหอ้งกว่า 9,999หอ้ง 

 หอฟ้าเทียนถาน ท่ีบวงสรวงเทวดาฟ้าดินของฮ่องเตส้มยัโบราณ 

 ล่องเรือสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น  ตามรอยพระนางซูสีไทเฮา 

 ชม วดัลามะหย่งเหอกง นมสัการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย ์ สูง 23 เมตร 

 ชมกายกรรมปักก่ิงอนัเลื่องลือ   

 ลิ้ มรสอาหารข้ึนช่ือ เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง สุกีม้องโกล อาหารกวางตุ้ง   



 

ก าหนดการเดนิทาง 19-23 ตุลาคม /  21-25 พฤศจกิายน 2561     

วันที่  1            สนามบินสุวรรณภมู ิ

22.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไช
นา่ (จอดรถสง่ผู้ เดินทางได้ท่ี อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

วันที่ 2             กรุงเทพฯ – ปักก่ิง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง  
                     – ผ่านชมโรงละครแห่งชาต ิ– หอฟ้าเทียนถาน – โชว์กายกรรม 

01.00 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสูน่ครปักก่ิง โดยเที่ยวบินที่ CA980 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทาง

การค้าของอาณาจกัรเยี่ยนเม่ือ 500 ปีกอ่นคริสตกาล หลงัการปฏิวติัล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสทิธิราช 
และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยัชนะ จึงประกาศ ตัง้รัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็น
เมืองหลวงของประเทศนบัแตน่ัน้มา ทา่นจะได้พบกบัสนามบินใหม่ (อาคาร 3) ซึง่เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับ
โอลมิปิก 2008 สนามบินแหง่นีไ้ด้รับการออกแบบโดย  
Foster & Partners บริษัทสถาปนิกช่ือก้องโลกของ 
Norman Foster ผู้ออกแบบอาคารท่ีส าคญัหลาย ๆ อาคาร
ในองักฤษ รวมทัง้อาคารสนามบินอยา่งสนามบิน Chek 
Lap Kok ในฮ่องกง สนามบินแหง่นีจ้ะกลายเป็นสนามบิน
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกทัง้ขนาดและความสามารถใน
การรองรับผู้โดยสาร นอกจากนีจ้ะเป็นสนามบินท่ีมี
ประสทิธิภาพเป็นอยา่งมากในแงข่องการปฎิบติัการความสะดวกสบายของผู้โดยสารและผู้ใช้อาคาร โดย
ในอาคารใหม่นีเ้พิ่ มทางขึน้เคร่ืองมากขึน้ เป็นอาคารโปร่งท่ีมีการออกแบบให้ทนัสมยัมีการค านงึถึงการ
ออกแ  บบเพื่อความยัง่ยืน การน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร เป็นต้น จากนัน้น าทา่นผา่นพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและสมัภาระแล้วน าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  
  หลงัอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

ตัง้อยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก สามารถจุคน
ได้ถึง 2ล้านคน เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็น
สถานท่ีจดังานพิธีเฉลมิฉลองเน่ือง ในโอกาสพิเศษตา่งๆ 
บริเวณจตัรัุสมีประตเูมืองโบราณเจิง้หยาง, อนสุาวรีย์วีรชน
, หอระลกึประธานเหมาเจอตงุ , ศาลาประชาคม จากจุดนี ้
ทา่นจะได้มองเห็นจุดส าคญัของจตัรัุสแหง่นีคื้อ พลับพลา
เทียนอันเหมิน ผนงัสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทย
ค าวา่ “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีจงเจริญ” ด้าน

http://www.fosterandpartners.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_International_Airport
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_International_Airport


 

หนึง่ อีกด้านหนึง่ ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปทา่นประทานเหมาเจ๋อตงุ
ติดอยูต่รงกลางขนาดใหญ่สถานท่ีแหง่นีเ้ปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ประเทศจีนก็วา่ได้ ได้เวลาอนัสมควรน า
ทา่นผา่นประตเูข้าสู ่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สร้างในสมยัจกัรพรรดิหยง่เลอ่ในสมยัราชวงศ์หมิง เม่ือปี 
ค.ศ. 1406 เป็นสถานท่ีวา่ราชการ และท่ีประทบัของจกัรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมยัราชวงศ์หมิง และชิง มี
การบูรณะซอ่มแซมไปหลายครัง้ ครัง้ลา่สดุปี 2008 แตย่งัคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบท่ีสดุ 
ใหญ่ท่ีสดุ รักษาได้ดีท่ีสดุ และรวมทัง้ยงัมีประวติัท่ียาวนานท่ีสดุในโลก น าทา่นเดินชมโบราณสถานและ
สิง่ก่อสร้างท่ีคงคณุคา่ทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างขึน้บนพืน้ท่ี 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวงั
แบง่เป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึง่เป็นเขตหวงห้ามให้ผู้ชายเข้า ยกเว้นขนัทีเทา่นัน้ 2. เขตวังหน้า มี 3 ต าหนกั 
1. ต าหนักไท่เหอ เป็นต าหนกัหน้าท่ีส าคญัท่ีสดุ เป็นสถานท่ีฮ่องเต้ออกวา่ราชกาลแผน่ดิน 2. ต าหนักจง

เหอ เป็นสถานท่ีพกัรอก่อนออกวา่ราชกาลแผน่ดิน 3. ต าหนกัเป่าเหอ เป็นต าหนกัสอบจอหงวน และเลีย้ง
รับรองแขกบ้านแขกเมือง ผา่นเข้าไปถึงเขตพระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จดุส าคญัคือ 

พระต าหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่านอุทยานหลวงอวีเ้หอหยวน ภายใน
พระราชวงันีอ้าคารทัง้หมดสร้างด้วยเคร่ืองไม้ท่ีประกอบด้วยห้องหบัตา่งๆ ถึง 9,999 ห้อง จากนัน้น าทา่น 
ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ   กลางกรุงปักก่ิง ประเทศจีน ตัง้อยูติ่ดกบัมหาศาลาสมาคมและใกล้กบัจตัรัุส
เทียนอนัเหมิน มีขนาด 200,000 ตร. ม. จุคนได้ 6,500 คน ลกัษณะเป็นรูปทรงคล้ายไข ่ภายในประกอบด้วย
โรงโอเปรา ห้องแสดงคอนเสร์ิต และโรงละคร ล้อมรอบอาคารด้วยทะเลสาบท่ีสร้างขึน้ โดยทางเข้าหลกั
เจาะเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลสาบจ าลอง ทางการจีนทุม่งบประมาณก่อสร้างมากถึง 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
2.688 พนัล้านหยวนหรือกวา่ 12,000 ล้านบาท ออกแบบโดยสถาปนิก โปล อองเดรอ (Paul Andreu) ชาว
ฝร่ังเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ใจกลางเมืองปักก่ิงเยือ้งตะวนัออก
เฉียงใต้ สร้างเม่ือปี ค.ศ.1420 เป็นสถานท่ีประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบร่ืน  ธัญญาหาร
อุดมสมบูรณ์ในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ก าแพงด้านเหนือลกัษณะ กลม ด้านใต้ลกัษณะสีเ่หลีย่ม หมายถึง 
ฟ้ากลม พืน้ดินสี่เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ  ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่นประกอบพิธี
บวงสรวง, หวางฉุงหยี่- สถานท่ีตัง้ป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสยีง และก าแพงสง่เสียงสะท้อนเสียง (โทรศพัท์), ฉี
เหน่ียนเตีย้น-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิง่ปลกูสร้างทัง้ 3 ตัง้อยู่บนเส้นแกนเดียวกนั  
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


 

น าทา่นสู ่ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ให้ทา่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยล้า กบัยา
นวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ า้ใคร  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารค ่าชม กายกรรมปักก่ิง “Legend of Jinsha” ท่ีนา่ต่ืนเต้นเลือ่งช่ือ ซึง่ ผสมผสานกบัความ

สวยงาม และออ่นช้อย  
 
 
 
 
 
 

พัก Holiday inn express hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3         วัดลามะ– พระราชวังฤดูร้อนอีเ้หอหยวน – The Place 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นชม วัดลามะหย่งเหอกง  ศาสนสถานท่ีมีความ
วิจิตรและได้รับการบูรณะอยา่งยอดเยี่ยมที่สดุในปักก่ิง
สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดิมเคยเป็นต าหนกัท่ีประทบัของ
จกัรพรรดิหยง่เจิน้ หรือองค์ชาย4 ผู้ เป็นพระราชบิดา ของ
จกัรพรรดิเฉียนหลงแหง่ราชวงศ์ชิง ตอ่มาตัง้แตช่่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา ท่ีน่ีได้กลายป็นศูนย์กลาง ของศาสนาพทุธนิกาย
มหายานและศิลปแบบธิเบตนมสัการพระพทุธรูปอารยเมตไตรย์ท่ีงดงาม
และสงูถึง23 เมตร โดยเช่ือกนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไม้จนัทน์เพียงชิน้
เดียวซึง่ประดิษฐาน อยูภ่ายในศาลาหม่ืนสขุ  วา่นฝเูก๋อ จากนัน้น าทา่น
ชมอญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะ
เช่ือวา่ใสแ่ล้วจะช่วยป้องกนัอนัตรายได้ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวน
หยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสยีง ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของ
ประเทศจีน   

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 



 

น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวังฤดูร้อนอีเ้หอหยวน 
อุทยานท่ีใหญ่และงดงามท่ีสดุของประเทศจีน 
สร้างขึน้ประมาณ 800 กวา่ปีก่อน ในสมยัโบราณ
กษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนีความร้อน
จากพระราชวงัหลวงมาประทบัท่ีแหง่นี ้  น าทา่นชม
ท่ีประทบัของพระนางซูสไีทเฮา และจกัรพรรดิกวาง
ส ู น าทา่นชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขดุขึน้ด้วยแรงงานคนล้วนจ าลองมาจากทะเลสาบซีหท่ีูหางโจว เดินชม 
ระเบียงกตัญญู บนหลงัคามีภาพจิตกรรมเก่ียวกบัเทพนิยายของจีนหลายเร่ืองมีณคา่ทางประวติัศาสตร์ 
วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777เมตร เดินถัดมาไม่ไกลทา่นจะได้เห็น เรือหินอ่อน มีช่ือเรียกอีกอยา่ง
วา่ “เรือของคนโง่” พระนางซูสไีทเฮา เป็นผู้ เนรมิตสิง่ก่อสร้างเหลา่นีท้ัง้หมด และทัง้หมดนีส้ร้างขึน้โดยใช้
เงินหลวงทัง้สิน้ สถานท่ีแหง่บอกเลา่ถึงความเป็นมาของซูสไีทเฮาได้อยา่งลกึซึง้ ทา่นแวะชมและเลอืก
ซือ้ ผ้าไหม สนิค้า OTOP ขึน้ช่ือของจีน 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น ำท่ำนสู่ยำ่นชอ้บป้ิงไฮโซใจกลำงกรุงปักก่ิง The Place หำ้งใหม่
ตกแต่งหรูหรำ ชมและเลือกซ้ือสินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงั ชม SKY 
SCREEN ยำว 2,296 ฟุต กวำ้ง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นบัเป็น LED 
SCREEN จอยกัษบ์นเพดำนแบบช้ินเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

พัก Holiday inn express hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4       ก าแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค2008  – ถนนหวังฝูจิ่ง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นสมัผสักบัความยิ่งใหญ่ของ ก าแพงเมืองจีน 1 
ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก ท่ีสร้างขึน้โดย แรงงาน
ของคนในสมยั “พระเจ้าจ๋ินซฮี่องเต้” สมญานามวา่
ก าแพงหม่ืนลี ้(6,700กิโลเมตร) เม่ือประมาณ 2,500 ปี
ท่ีแล้ว  ทอดยาวผา่นขนุเขาดจุมงักรผงาดฟ้า 
ครอบคลมุอาณาบริเวณอนักว้างใหญ่ถึง 5 มณฑล ซึง่
นกับินอวกาศได้กลา่วไว้วา่ เขาสามารถมองเห็น
ก าแพงเมืองจีน ได้ด้วยตาเปลา่จากดวงจนัทร์  เชิญ
ทา่นเพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพสวยของก าแพงเมือง
จีนในมมุมองตา่งๆ ท่ีสวยงามมิรู้เบือ่พร้อมทัง้เลอืกซือ้ 

สนิค้าของท่ีระลกึราคาถกูมากมาย อาทิ ก าแพงเมือง
จีนจ าลอง ฯลฯ น าทา่นสู ่ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซูถ่งั 
หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลศิ
ในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน 



 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนูสุกีม้องโกล 

 น าเดินทางกลบัเข้าตวัเมืองปักก่ิง น าทา่นผ่านชม 
สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ2008 (Olympic 
National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีก
ช่ือหนึง่ท่ีรู้จกักนัดี ซึง่เป็นท่ีจดัพิธีเปิดและปิด สถาปนิก
ท่ีชนะการออกแบบคือ Herzog & de Meuron ร่วมกบั 
Arup Sport และ China Architecture Design & 
Research Group จุผู้ชมในช่วงแขง่ขนัโอลมิปิคได้ 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร 
และสงู 69.2 เมตร รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลกัท าด้วยเหลก็ความยาวรวม 36 
กิโลเมตรสานเป็นใย และกระจก สว่นของหลงัคากนัน า้ฝนเพื่อน าไปใช้ใหม่ได้และยงักนัแสงแดดผา่นลงมา
ได้ถึง 50% ลกัษณะเปิดปิดได้ พืน้ท่ีภายใน นอกจาก ลอ็บบี ้ ร้านอาหาร และร้านค้าทัว่ไป ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีผู้
เข้าชมสามารถเดินเลน่ได้เหมือนเดินอยูใ่นรังนกแล้ว ยงัติดตัง้จอแอลจีซีขนาดใหญ่ พร้อมทัง้ระบบดิจิตอล
ท่ีทนัสมยั สนามกีฬาโอลมิปิคแหง่ชาตินี ้ เร่ิมก่อสร้างเม่ือ ธันวาคม 2546 ก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2550 
มลูคา่การก่อสร้างรวม 3,50 0 ล้านหยวน ใกล้เคียงกนัให้ทา่นผ่านชมสระว่ายน า้แห่งชาติฟองน า้ ซึง่สระ
วา่ยน า้แหง่ชาตินี ้ โดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน า้ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ " ซึง่ PTW and 
Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง 
เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตย์ โดยจะน ามาใช้เดินเคร่ือง
กรองน า้เสยีของสระน า้ท่ีใช้เติมในสระจะถกูกกัเก็บไว้ใน
อ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีฝ่ังไว้ใต้ดิน นอกจากนัน้เพื่อให้ดู
เหมือนน า้ท่ีสดุ สถาปนิกยงัใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยั
ของนกัฟิสกิส์จาก Dublin's Trinity College ท่ีสามารถ
ท าให้ก าแพงอาคารดเูหมือนฟองน า้ท่ีเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา ซึง่นอกจากจะท าสระวา่ยน า้แหง่แดนมงักร
นีด้ดีูเป็นเอกลกัษณ์แล้ว ยงัสามารถต้านทานกบัแรงสัน่สะเทือนอนัเกิดจากแผน่ดินไหวได้ด้วย  จากนัน้น า
ทา่นชมร้านไข่มุก  ให้ทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ท่ีท าจากไขม่กุ อาทิเช่น ครีมไขม่กุ สร้อยไขม่กุ  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นเท่ียวชมยา่นการค้าท่ีเจริญท่ีสดุของปักก่ิง หวังฝู่จิ่ง มีห้างสรรพสนิค้าใหญ่มากหลายห้าง 
และร้านค้าอ่ืนอีกมากมาย มีสนิค้าให้ทา่นได้เลอืกซือ้อยา่งจุใจ    
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วันที่ 5          ประตูชัย – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ   

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นชม ประตูชัย หรือประตเูจิง้หยางเหมิน  สมยัก่อน
ใช้เป็นประตสูง่แม่ทพัออกรบ  ปัจจุบนันีจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑ์ 
จดัแสดงภาพถ่ายประตเูมืองตา่งๆ ของปักก่ิง และ
พิพิธภณัฑ์ ผีซิว หรือ ป่ีเซี๊ยะ ซึง่ภายในมีป่ีเซีย๊ะโบราณ 
สมยัราชวงศ์หมิงตัง้อยู ่ ซึง่  ป่ีเซี๊ยะ  ถือเป็นสตัว์เทพชนิด
หนึง่ เลา่กนัวา่เป็นลกูตวัท่ีเก้าของมงักร ผีซิวเป็นสตัว์ดรุ้าย 
ชนิดหนึง่ แบง่เป็นเพศผู้  เพศเมีย เพศเมียเรียกวา่ “ ผี” สว่นเพศผู้ เรียกวา่ “ซิว” กลา่วกนัวา่ ผีซิวตวัผู้จะ
หา ทรัพย์ สว่นตวัเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดงันัน้ คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ท่ีคนจีนเช่ือวา่ จะน าเงินทอง 
และโชคลาภให้กบัผู้ เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้  จากนัน้ให้ทา่นแวะชิมชาท่ีร้านชา โดย
มีการสาธิตวิธีการชงชาชนิดตา่งๆ เช่น ชาอู่หลง ชากหุลาบ  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นช้อปปิง้ท่ี ศูนย์การค้าตลาดรัสเซีย ซึง่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ยอดนิยม ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีตัง้ของสถานฑตู

นานาชาติ มีร้านค้ากวา่ 300 ร้าน มีสนิค้าราคาถกูให้ทา่นได้เลอืกซือ้มากมายไม่วา่จะเป็นผ้าไหม เสือ้ผ้า,
งานฝีมือ,เคร่ืองหนงั-รองเท้า,กอล์ฟ ของท่ีระลกึฯลฯ ท่ีมีคณุภาพในราคาขายสง่  

 
 
 
 
 
 
 

19.35 น.   น าทา่นเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA979 
23.40 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพฯ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ  
 
หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ ก าหนดให้มีการเข้าร้าน อาทิเช่น  หยก , ยางพารา, นวดฝ่าเท้า , ผ้าไหม , ผีซิ่ว, 
ไข่มุก ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องระบุลงในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก
ท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที  ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆทัง้สิน้  
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดินทาง        

อัตราค่าบริการ    ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ ห้องละ2ท่าน 26,800.- 4,800.- 

อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่าน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  

   ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ป      บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น ตลอดทัง้ทริป 150 หยวน/ท่าน                                           
   ค่าน า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ในกรณีท่ีมีกำรข้ึนลงของเงินตรำต่ำงประเทศ / กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือ ไม่
เท่ียวบำงรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย / บริษทัไดท้  ำประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคำ้
ในวงเงิน 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนกำรท่องเท่ียว  สำยกำรบิน  และ ตวัแทนกำรท่องเท่ียวในต่ำงประเทศ ซ่ึงไม่อำจรับผดิชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ท่ีอยู่
เหนือกำรควบคุมของเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ อำทิ กำรนดัหยดุงำน  กำรจลำจล  เปล่ียนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภยัธรรมชำติ ฯลฯ  หรือ
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบติัเหตุต่ำงๆ ฯลฯ  
-กำรตอบปฏิเสธกำรเขำ้และออกเมืองของเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผดิกฏหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่
ถูกตอ้ง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


