
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ “The best of great wall in China” 
 ชม เมืองริมน้ํา กูเปยสุยเจ้ิน เมืองเกา  โบราณมากกวา 4,100 ป 
 ชม พระราชวังฤดูรอนปสูซันจวง แหงจักรพรรดิ์คังซี สวนหลวงใหญทีสุ่ดของจีน 
 ชม วังโปตาลานอย วัดที่ใหญที่สุดในจํานวน 8 วัด ของเมืองเฉิงเตอ  
 ชมจัตรุสเทียนอนัเหมนิที่ใหญที่สดุในโลก และ พระราชวังตองหามกูกงที่มีหองกวา 9,999หอง 
 
กําหนดการเดินทาง 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 
   21-25 กันยายน / 12-16 ตุลาคม / 19-23 ตุลาคม / 24-28 ตุลาคม 2561 
   31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน / 21-25 พฤศจิกายน 2561 
   4-8 ธันวาคม / 6-10 ธันวาคม / 19-23 ธันวาคม / 26-30 ธันวาคม 2561 
 
 

ปกกิ่ง - เฉิงเตอ 5วัน 3คืน 
พิชิตกําแพงเมืองจีน “ดานซ่ือหมาไถ” 

ชมวิวกําแพงเมอืงจีนยามคํ่าคืน ณ เมืองโบราณกูเปยสุยเจ้ิน 



 

วันแรก   (1)  สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น (ประตทูี่ 1)  เคาเตอร  
D สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแกทาน  

 
วันท่ีสอง  (2)   ปกกิ่ง - เมืองเฉิงเตอ-พระราชวังฤดูรอน (ปสูซันจวง) – วัดโปตาลานอย - วัดผูหนิง 

23.50 น.  นําทานเหิรฟาสูนครปกกิ่ง โดยเทีย่วบินที่ TG674 
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตกิรุงปกกิ่ง เมืองประวัตศิาสตร

เกาแก เดิม ปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคญัทางการคาของอาณาจักร
เยี่ยนเม่ือ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรค
คอมมิวนิสตจนีไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปกกิ่ง
เปนเมืองหลวงของประเทศนับแตนั้นมา ทานจะไดพบกับ
สนามบินใหม (อาคาร 3) ซึง่เปดใหบริการเพื่อตอนรับโอลิมปก 
2008 สนามบินแหงนี้ไดรับการออกแบบโดย Foster & Partners 
บริษัทสถาปนิกชื่อกองโลกของ Norman Foster ผูออกแบบ
อาคารที่สําคัญหลาย ๆ อาคารในอังกฤษ รวมทั้งอาคารสนามบินอยางสนามบิน Chek Lap Kok ในฮองกง 
สนามบินแหงนี้จะกลายเปนสนามบินที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกทั้งขนาด นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และสัมภาระ 

เชา     รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดิน ทางสู  เมืองเ ฉิง เตอ  ตั้ งอยูทางทิศ
ตะวัน ออก เ ฉีย งเห นือของมณฑลเหอเปย  เป น เ มืองที่ มี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันยาวนานอีกทั้งยัง มีแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง จนไดรับการจดทะเบียนใหเปนเมือง
แหงมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคการยูเนสโก  (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) จากนั้นนําทานเที่ยวชม พระราชวังฤดูรอน เร่ิมสรางในสมัยจักรพรรดิคังซี
องคที่ 2 แหงราชวงศชิง ค.ศ.1703 แลวเสร็จในป ค.ศ.1790 บน เนื้อที่ 3,460 ไร ลอมรอบดวยกําแพงเมืองจีน
ขนาดเล็กยาว 10 กิโลเมตรทอดตัวไปตามสันเขา เดิมเปนสถานที่ลาสัตวและแปรพระราชฐานในฤดูรอนของ
จักรพรรดิและเชื้อพระวงศ ภายในแบงเปน 4 สวน สวนที่หนึ่งใชกอสรางเปนพระตําหนักที่ประทับ อีก 3 สวน
เปนภูเขาและพื้นน้ํา โดยจําลองความงามของแตละสถานที่มารวมไวที่นี่ เชน ความงามของเจียงหนาน ทุง
หญามองโกเลีย และความงามของปาเขาในเขตตงเปย 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม วังโปตาลานอย เปนการสรางเลียนแบบวังโปตาลา
กงของทิเบต เพื่อเปนการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 60 พรรษาของจักรพรรดิเฉียนหลงและครบ 80 พรรษาของ
พระราชมารดา ดังนั้นจึงเปนวัดที่ใหญที่สุดในจํานวน 8 วัด ของเมืองเฉิงเตอ  

  คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  



 

พักเมืองเฉิงเตอ  Chengde Jiahe International Hotel หรือเทียบเทา 

เชา     รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทาน ชม วัดผูหนิง หรือวัดเจาแมกวนอิม สรางในป ค.ศ.
1755 ในรูปลักษณะสถาปตยกรรมผสม ระหวางทิเบตและมอง
โกลภายในมีรูปเจาแมกวนอิมที่แกะสลักจากไม 5 ชนดิเปน
รูปทรงยืนสูง 22 เมตร จึงนยิมเรียกกนัวาวัดพระใหญ 

 แลวนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ 
(Simatai) ตั้งอยูที่อําเภอม่ีหยนุ ซึ่งเปนอําเภอทาง   เหนือสุดของ
ปกกิ่ง ตอนกลางคืน กําแพงเมืองจีนดานนีเ้ปนดานทีมี่ชือ่เสียงมาก ไดชื่อวาเปนสุดยอดแหงกําแพงเมืองจนี 
ถือเปนดานที่ไดรับการขนานนามวา “The best of great wall in China” เนื่องจากเปนกําแพงเมืองจนีที่
ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศหมิงเพยีงแหงเดียวของจนีที่ยังไมผานการบูรณะซอมแซมอีกทั้งยังตัง้อยูบน
ภูมิ  ประเทศที่เปนผาสูงชนั ทําใหทิวทศันีสวยงามมาก กาํแพงเมืองจนีดานซือหมาไถสรางตามสันเขาที่สูงชัน 
เล่ืองชื่อเพราะ ความโดดเดนที่เปนเอกลักษณมีปอมปราการตั้งตระหงานอยูสองฟากของไหลเขา ปอม
ปราการเหลานีเ้รียงรายอยูเปนจํานวนมากและมีรูปแบบทีแ่ตกตางกันไป แตละปอมมีระยะหางเพียง
ประมาณ 140 เมตร สวยงามอลังการประกอบกับขุนเขาที่สูงตระหงาน ทําใหดาน ซือหมาไถเปนกําแพงเมือง
จีนที่งดงามยิ่งนัก 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
     นําทานชม เมืองโบราณกูเปยสุยเจ้ิน เมืองริมน้ํากูเปย

กินเนื้อที่ 9 ตารางกิโลเมตร โดยมีบานพกัที ่  เลียนแบบ
สถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิงและชงิจํานวน 430,000 
ตารางเมตร นอกจากทิวทัศนที่สวยงาม  ซึ่งเรา  สามารถ
เลือกวาจะเดินหรือลองเรือชมตามลําน้ํา แลวยังมีโรงเรียน
สมันโบราณ และหากเดนิข้ึนเขาไปดานบนก็จะเจอกับโบสถคริสตเกา สรางข้ึนมาจากการบูรณะหมูบาน 5 
แหงที่ตั้งอยูบริเวณนี้ตั้งแตโบราณกาล มีซากโบราณสถานเหลืออยูมากมาย อีกทั้งอยูใกลทะเลสาบแหงหนึ่ง 
จึงไดมีโครงการสรางเมืองข้ึนมาใหมโดยเลียนแบบเมืองริมน้ําทางใต โดยลงทุนเปนเงนิ 2 หม่ืนลานหยวน
นอกจากนี้ภายในบริเวณของ  กูเปยสุยเจิน้ยังมีรานคาของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเทา 
หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปจจบุันใหเลือกชอปอีกมากมาย 

วันสาม   (3) เฉิงเตอ– วัดผูหนิง  – กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ - เมืองโบราณกูเปยสุยเจ้ิน หรือ WTOWN 



 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
เดินเลนชมเมืองริมนํ้ายามคํ่าคืน  ประกอบกับกําแพงเมืองจีนที่อยูดานหลัง ยิ่งเปนภาพที่หาชมไดยากก็
สวยอีกแบบหนึ่ง เพราะมีการประดับไฟหลากสีสัน ดูอลังการสวยงามมาก 
 
 
 
 
 
 

พักท่ี WaterTown Hotel หรือเทียบเทา  
 

วันท่ีสี่    (4) ปกกิ่ง – ผานชมสนามกฬีาโอลิมปค – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง – ถนนหวังฟูจิง  
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทานเดนิทาง เมืองปกกิ่ง เมืองหลวงของประเทศ
จีน มีขนาดใหญอันดับสองของประเทศจีนรองจากเซีย่งไฮ 
ปกกิ่งเปนศูนยกลางทางการปกครอง การศึกษา การขนสง 
และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศนูยกลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู
ที่เซีย่งไฮและฮองกง  ถึงกรุงปกกิ่งผานสนามกีฬารังนก
โอลิมปก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอรแลนด 
HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชือ่ดัง
ของโลก “โคลอสเซีย่ม” สนามกีฬาโครงสราง 91,000ที่นั่ง ไดใชจดัพิธีเปด-ปดการแขงขันปกกิ่ง  โอลิมปก 
2008 มีลักษณะภายนอกคลายกบั ”รังนก” ที่มีโครงตาขายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไมหอหุมเพดาน และผนัง
อาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใสอัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคลายกบัพระราชวังตองหามของจีนที่อยู
ภายในร้ัวกําแพงสีเทาเขียว  

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางเมือง
ปกกิ่งที่ใหญที่สุดในโลก สามารถจคุนไดถึง 2ลานคน เปน
สัญลักษณของประเทศจนียุคใหม เปนสถานทีจ่ัดงานพิธเีฉลิม
ฉลองเนื่อง ในโอกาสพเิศษตางๆ บริเวณจัตุรัสมีประตเูมือง
โบราณเจิง้หยาง, อนุสาวรียวีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอ
ตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ทานจะไดมองเห็นจุดสําคญัของ
จัตุรัสแหงนี้คือ พลบัพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองขางมีเขียน
ภาษาจีนแปลเปนไทยคําวา “ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนจงเจริญ” ดานหนึ่ง อีกดานหนึง่ ”ความสามัคคีประชาชน
ท่ัวโลกจงเจริญ” ตรงกลางเปนรูปทานประทานเหมาเจอตุงติด
อยูตรงกลางขนาดใหญสถานที่แหงนีเ้ปรียบเสมือนสัญลักษณ
ประเทศจีนก็วาได ไดเวลาอันสมควรนําทานผานประตูเขาสู 
พระราชวังตองหามกูกง สรางในสมัยจกัรพรรดิหยงเลอใน
สมัยราชวงศหมิง เม่ือป ค.ศ. 1406 เปนสถานที่วาราชการ และ



 

ที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิง และชิง มีการบูรณะซอมแซมไปหลายคร้ัง คร้ังลาสุด
ป 2008 แตยังคงสถาปตยกรรมเดิม มีความสมบูรณแบบที่สุด ใหญที่สุด รักษาไดดทีี่สุด และรวมทั้งยังมี
ประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นําทานเดินชมโบราณสถานและส่ิงกอสรางที่คงคณุคาทางประวัตศิาสตรที่สราง
ข้ึนบนพืน้ที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวังแบงเปน 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่งเปนเขตหวงหามใหผูชาย
เขา ยกเวนขันทเีทานัน้ 2. เขตวังหนา มี 3 ตําหนัก 1. ตําหนักไทเหอ เปนตําหนักหนาที่สําคัญที่สุด เปน
สถานทีฮ่องเตออกวาราชกาลแผนดิน 2. ตําหนักจงเหอ เปนสถานที่พกัรอกอนออกวาราชกาลแผนดิน 3. 
ตําหนักเปาเหอ เปนตําหนักสอบจอหงวน และเล้ียงรับรองแขกบานแขกเมือง ผานเขาไปถงึเขตพระราชวังชนั
ใน หรือเขตหวงหาม ประกอบดวย จุดสําคัญคือ พระตําหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานที่วาราชการหลังมาน
อุทยานหลวงอว้ีเหอหยวน ภายในพระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสรางดวยเคร่ืองไมที่ประกอบดวยหองหบัตางๆ 
ถึง 9,999 หอง  
พลาด  

  คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้นําทานสู ถนนหวังฟูจิง (WangFuJing Street) เปน
แหลงชอปปงชื่อดังของกรุงปกกิ่ง ที่รวมรานคาและหางดงัอัน
ทันสมัย  กลมกลืนเขากับตึกเกาแกทีมี่อายุเปนรอยป ถอืเปน
อีกหนึ่งไฮไลทที่ไมควรพลาด มีตรอกขายอาหารแผงลอยจะอยู
ตนๆ ของถนนหวังฟูจงิ ผ่ังขวา สังเกตที่ซุมประตูจนีสวยงาม 
หากเดนิเขาไปกจ็ะพบกับซุมขายอาหารแบบแผงลอยมีตั้งแต 
เกาลัดคั่ว ซาลาเปา โยเกิรต ฯลฯ ไปจนถงึอาหารแปลกพสิดาร
เชน แมงปอง งู ปลาดาว ไขจั๊กจั่น มาน้ํา ปลาดาว ฯลฯ แบบไม
เสียบ เหมาะสําหรับคนทีช่อบเปบพิสดารอยางมาก 

พักเมืองปกกิ่ง Renaissance Beijing Wuhuan Hotel หรือเทียบเทา 
วันท่ีหา   (5)  ถนนเฉียนเหมิน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ  

เชา     รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen 

Street) เปนถนนคนเดิน ความยาวยาว 845 เมตร ที่2ขาง
ทางเปนอาคารบานเรือนที่สรางข้ึนมาใหมใหเหมือนกบั
บานเรือนสมัยราชวงศชิง ราชวงศสุดทายกอนที่ประเทศจีน
จะมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง ที่ถนนแหงนี้มีทั้ง
ภัตตาคาร รานคาจําหนายสินคาพื้นเมือง และ สินคาของที่
ระลึก ใหนักทองเที่ยวไดจบัจายใชสอย พรอมๆกับสัมผัสบรรยากาศเกาๆ สมัยราชวงศชงิ ไปพรอมๆกันที่นี่
นับเปนอีกสถานที่ยอดนิยมอีกแหงหนึง่ในนครปกกิ่งที่นักทองเทีย่วมักจะแวะเวียนไปเดนิเลน ถายรูป หรือซื้อ
ของฝาก ของที่ระลึก จากนัน้นําทานไปชอบปงที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถกู อาทิเชน 
ผาไหม ถุงเทา รองเทา นาฬิกา เปนตน เพื่อความจุใจในการชอปปงสินคาราคาถกู 

 
 
 
 
 
 



 

 
เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  จากน้ัน  นําทานเดินทางสูสนามบิน 
17.05 น.      เหินฟากลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่  TG615   
21.15 น.      ถึงทาอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 

  
 



 

อัตราคาบริการ        
กําหนดการเดินทาง 

20ทาน ขึ้นไป 
ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 36,800 บาท 6,800 บาท 
เดือนธันวาคม 2561 38,800 บาท 7,800 บาท 

 
อัตราน้ีรวม   คาตั๋วเคร่ืองบนิไปกลับ (ตั๋วกรุป)    คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30  กก. 

  คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)      คาภาษีสนามบินทุกแหง  
    คาวีซาทองเที่ยว      บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ    
  คาประกันอุบัติเหตุทกุที่นั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 

อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เปนตน. 
 คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น                                            
   คาน้ําหนกัเกิน  30  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 

เอกสารประกอบ การขอวีซาจีน  
1.    หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) เลมจริง มีอายุเหลือใชไมต่าํกวา 6 เดือน    
2.    รูปถายสี ขนาด  2 น้ิว ทานละ 1 รูป (ไมรับรูปถายขาราชการ) 
3. สําเนาทะเบียนบาน + สาํเนาบตัรประชาชน ของพอแม  +  สําเนาหนาพาสปอรตพอแม 
4..    ใบเกดิเดก็  หรือ  (สตูิบตัร) ถายสาํเนา 1 ชุด เดก็อายุ ต่ํากวา 18 ป  
 
 
 
 

  อัตราคาวซีาดวน เม่ือสงหนังสือเดินทางลาชา 
   ยื่นวซีาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 1,100 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิท่ี์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไมเท่ียวบาง
รายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียว  สายการบิน  และ ตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ท่ีอยู
เหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ท้ังทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรอืออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 


