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ก ำหนดกำรเดนิทำง   

วันท่ี  1            สนำมบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบนิแอร์ไช
นา่ (จอดรถสง่ผู้ เดนิทางได้ท่ี อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

วันท่ี 2             กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังโบรำณกู้กง  
                     – ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำต ิ– หอฟ้ำเทียนถำน – โชว์กำยกรรม 

01.55 น.  น าท่านเหิรฟ้าสูน่ครปักก่ิง โดยเที่ยวบินท่ี FM890 
07.20 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตกิรุงปักก่ิง เมืองประวตัศิาสตร์เก่าแก่ เดมิทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทาง

การค้าของอาณาจกัรเย่ียนเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล 
หลงัการปฏิวตัล้ิมล้างระบอบสมบรูณาญาสิทธิราช และ
การสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยั
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ชนะ จงึประกาศ ตัง้รัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงของประเทศนบัแตน่ัน้มา ทา่นจะได้พบกบั
สนามบนิใหม ่ (อาคาร 3) ซึง่เปิดให้บริการเพ่ือต้อนรับโอลิมปิก 2008 สนามบินแห่งนีไ้ด้รับการออกแบบ
โดย  
Foster & Partners บริษัทสถาปนิกช่ือก้องโลกของ 
Norman Foster ผู้ออกแบบอาคารท่ีส าคญัหลาย ๆ อาคาร
ในองักฤษ รวมทัง้อาคารสนามบนิอยา่งสนามบนิ Chek 
Lap Kok ในฮอ่งกง สนามบนิแหง่นีจ้ะกลายเป็นสนามบนิ
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกทัง้ขนาดและความสามารถใน
การรองรับผู้ โดยสาร นอกจากนีจ้ะเป็นสนามบนิท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นอยา่งมากในแง่ของการปฎิบตัิการความสะดวกสบายของผู้ โดยสารและผู้ใช้อาคาร โดย
ในอาคารใหมนี่เ้พิ่ มทางขึน้เคร่ืองมากขึน้ เป็นอาคารโปร่งท่ีมีการออกแบบให้ทนัสมยัมีการค านงึถึงการ
ออกแ  บบเพ่ือความยัง่ยืน การน าแสงธรรมชาตเิข้ามาใช้ในอาคาร เป็นต้น จากนัน้น าทา่นผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและสมัภาระแล้วน าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร  
  หลงัอาหารเช้า น าทา่นเดนิทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

ตัง้อยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก สามารถจคุน
ได้ถึง 2ล้านคน เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม ่เป็น
สถานท่ีจดังานพิธีเฉลิมฉลองเน่ือง ในโอกาสพิเศษตา่งๆ 
บริเวณจตัรัุสมีประตเูมืองโบราณเจิง้หยาง, อนสุาวรีย์วีรชน
, หอระลกึประธานเหมาเจอตงุ , ศาลาประชาคม จากจดุนี ้
ทา่นจะได้มองเห็นจดุส าคญัของจตัรัุสแหง่นีคื้อ พลับพลำ
เทียนอันเหมิน ผนงัสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทย
ค าวา่ “ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนจงเจริญ” ด้าน
หนึง่ อีกด้านหนึง่ ”ควำมสำมัคคีประชำชนท่ัวโลกจง

เจริญ” ตรงกลางเป็นรูปทา่นประทานเหมาเจอ๋ตงุติดอยู่
ตรงกลางขนาดใหญ่สถานท่ีแหง่นีเ้ปรียบเสมือนสญัลกัษณ์
ประเทศจีนก็วา่ได้ ได้เวลาอนัสมควรน าท่านผา่นประตเูข้าสู ่ พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง สร้างในสมยั
จกัรพรรดหิยง่เลอ่ในสมยัราชวงศ์หมิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานท่ีวา่ราชการ และท่ีประทบัของจกัรพรรด ิ
24 พระองค์ ในสมยัราชวงศ์หมิง และชิง มีการบรูณะซอ่มแซมไปหลายครัง้ ครัง้ลา่สดุปี 2008 แตย่งัคง
สถาปัตยกรรมเดมิ มีความสมบรูณ์แบบท่ีสดุ ใหญ่ท่ีสดุ รักษาได้ดีท่ีสดุ และรวมทัง้ยงัมีประวตัท่ีิยาวนาน
ท่ีสดุในโลก น าทา่นเดนิชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างท่ีคงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ท่ีสร้างขึน้บนพืน้ท่ี 
720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวงัแบง่เป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึง่เป็นเขตหวงห้ามให้ผู้ชายเข้า 
ยกเว้นขนัทีเทา่นัน้ 2. เขตวังหน้ำ มี 3 ต าหนกั 1. ต ำหนักไท่เหอ เป็นต าหนกัหน้าท่ีส าคญัท่ีสดุ เป็น
สถานท่ีฮอ่งเต้ออกว่าราชกาลแผน่ดนิ 2. ต ำหนักจงเหอ เป็นสถานท่ีพกัรอก่อนออกวา่ราชกาลแผน่ดนิ 3. 

http://www.fosterandpartners.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_International_Airport
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_International_Airport
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ต าหนกัเป่าเหอ เป็นต าหนกัสอบจอหงวน และเลีย้งรับรองแขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวงั
ชนัใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จดุส าคญัคือ พระต ำหนักพระนำงซูสีไทเฮำ สถำนท่ีว่ำรำชกำร

หลังม่ำนอุทยำนหลวงอวีเ้หอหยวน ภายในพระราชวงันีอ้าคารทัง้หมดสร้างด้วยเคร่ืองไม้ท่ีประกอบด้วย
ห้องหบัตา่งๆ ถึง 9,999 ห้อง จากนัน้น าทา่น ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ   กลางกรุงปักก่ิง ประเทศจีน 
ตัง้อยู่ตดิกบัมหาศาลาสมาคมและใกล้กบัจตัรัุสเทียนอนัเหมิน มีขนาด 200,000 ตร. ม. จคุนได้ 6,500 คน 
ลกัษณะเป็นรูปทรงคล้ายไข่ ภายในประกอบด้วยโรงโอเปรา ห้องแสดงคอนเสิร์ต และโรงละคร ล้อมรอบ
อาคารด้วยทะเลสาบท่ีสร้างขึน้ โดยทางเข้าหลกัเจาะเป็นอโุมงค์ลอดใต้ทะเลสาบจ าลอง ทางการจีนทุม่
งบประมาณก่อสร้างมากถึง 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.688 พนัล้านหยวนหรือกว่า 12,000 ล้านบาท 
ออกแบบโดยสถาปนิก โปล อองเดรอ (Paul Andreu) ชาวฝร่ังเศส 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดำฟ้ำเทียนถำน ตัง้อยู่ใจกลางเมืองปักก่ิงเยือ้งตะวนัออก
เฉียงใต้ สร้างเม่ือปี ค.ศ.1420 เป็นสถานท่ีประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพ่ือขอให้ลมฝนราบร่ืน  ธญัญาหาร
อดุมสมบรูณ์ในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ก าแพงด้านเหนือลกัษณะ กลม ด้านใต้ลกัษณะส่ีเหล่ียม หมายถึง 
ฟ้ากลม พืน้ดินส่ีเหล่ียม ตามความเข้าใจของคนโบราณ  ภายในประกอบด้วย หวานชิว -แท่นประกอบพิธี
บวงสรวง, หวางฉงุหย่ี- สถานท่ีตัง้ป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสียง และก าแพงส่งเสียงสะท้อนเสียง  (โทรศพัท์), ฉี
เหน่ียนเตีย้น-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่งปลกูสร้างทัง้ 3 ตัง้อยู่บนเส้นแกนเดียวกนั  
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นสู ่ศูนย์นวดแพทย์แผนโบรำณจีน ให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยล้า กบัยา
นวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซ่ า้ใคร  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 หลงัอาหารค ่าชม กำยกรรมปักกิ่ง “Legend of Jinsha” ท่ีนา่ต่ืนเต้นเล่ืองช่ือ ซึง่ ผสมผสานกบัความ

สวยงาม และอ่อนช้อย  
 
 
 
 
 
 

พัก Holiday inn express hotel  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

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/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
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พัก wanda Realm hotel ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

 

วันท่ี 3         วัดลำมะ– พระรำชวังฤดูร้อนอีเ้หอหยวน – The Place 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นชม วัดลำมะหย่งเหอกง  ศาสนสถานท่ีมีความ
วิจิตรและได้รับการบรูณะอย่างยอดเย่ียมท่ีสดุในปักก่ิง
สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต าหนกัท่ีประทบั
ของจกัรพรรดิหยง่เจิน้ หรือองค์ชาย4 ผู้ เป็นพระราช
บดิา ของจกัรพรรดเิฉียนหลงแหง่ราชวงศ์ชิง ตอ่มาตัง้แต่
ชว่งกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา ท่ีน่ีได้กลายป็นศนูย์กลาง ของศาสนา
พทุธนิกายมหายานและศลิปแบบธิเบตนมสัการพระพทุธรูปอารยเมตไตรย์
ท่ีงดงามและสงูถึง23 เมตร โดยเช่ือกนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไม้จนัทน์
เพียงชิน้เดียวซึง่ประดษิฐาน อยูภ่ายในศาลาหม่ืนสขุ  ว่านฝเูก๋อ จากนัน้น า
ทา่นชมอญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย
เพราะเช่ือวา่ใสแ่ล้วจะชว่ยป้องกนัอนัตรายได้ ให้ทา่นได้เลือกซือ้ ก าไรหยก 
แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน   

เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังฤดูร้อนอีเ้หอหยวน 
อทุยานท่ีใหญ่และงดงามท่ีสดุของประเทศจีน สร้าง
ขึน้ประมาณ 800 กวา่ปีก่อน ในสมยัโบราณกษัตริย์
ราชวงศ์ชิ งใช้แปลราชฐานหนีความ ร้อนจาก
พระราชวังหลวงมาประทับท่ีแห่งนี ้ น าท่านชมท่ี
ประทบัของพระนางซูสีไทเฮา และจกัรพรรดิกวางสู 
น าท่ าน ชมทะเลสำบ คุนหมิ ง ท่ี ขุด ขึ น้ ด้ วย
แรงงานคนล้วนจ าลองมาจากทะเลสาบซีหูท่ีหาง
โจว เดินชม ระเบียงกตัญญู บนหลังคามีภาพจิต
กรรมเก่ียวกับเทพนิยายของจีนหลายเร่ืองมีณค่า

ทางประวตัิศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777เมตร 
เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่อน มีช่ือเรียกอีก
อย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็นผู้ เนรมิต
สิ่งก่อสร้างเหล่านีท้ัง้หมด และทัง้หมดนีส้ร้างขึน้โดยใช้เงิน
หลวงทัง้สิน้ สถานท่ีแหง่บอกเล่าถึงความเป็นมาของซูสีไทเฮา
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ได้อยา่งลกึซึง้ ทา่นแวะชมและเลือกซือ้ ผ้ำไหม สินค้า OTOP ขึน้ช่ือของจีน 
 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น าทา่นสูย่่านช้อบปิง้ไฮโซใจกลางกรุงปักก่ิง The Place ห้าง
ใหมต่กแตง่หรูหรา ชมและเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมช่ือดงั ชม 
SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟตุ กว้าง 88 ฟตุ สงู 80 ฟตุ นบัเป็น 
LED SCREEN จอยกัษ์บนเพดานแบบชิน้เดียวท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก 

พัก Holiday inn express hotel  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
พัก wanda Realm hotel ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี 4       ก ำแพงเมืองจีน(ด่ำนจีหยงกวน) – ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิค2008  – ถนนหวังฝูจิ่ง 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าท่านสมัผสักบัความยิ่งใหญ่ของ ก ำแพงเมืองจีน 1 
ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ท่ีสร้างขึน้โดย แรงงาน
ของคนในสมัย “พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้” สมญานามว่า
ก าแพงหม่ืนลี ้(6,700กิโลเมตร) เม่ือประมาณ 2,500 ปี
ท่ี แ ล้ ว   ท อดยาวผ่ าน ขุน เขาดุ จมั งก รผ งาด ฟ้ า 
ครอบคลุมอาณาบริเวณอนักว้างใหญ่ถึง 5 มณฑล ซึ่ง
นกับินอวกาศได้กล่าวไว้ว่า เขาสามารถมองเห็นก าแพง
เมืองจีน ได้ด้วยตาเปล่าจากดวงจันทร์  เชิญท่าน
เพลิดเพลินกับการบนัทึกภาพสวยของก าแพงเมืองจีน
ในมุมมองต่างๆ ท่ีสวยงามมิ รู้เบื่อพร้อมทัง้เลือกซือ้ 

สินค้าของท่ีระลึกราคาถูกมากมาย อาทิ ก าแพงเมือง
จีนจ าลอง ฯลฯ น าท่านสู่ ร้ำนบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง 
หรือท่ีรู้จกักันดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย 
เป็นยาสามญัประจ าบ้าน 

เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  เมนูสุกีม้องโกล 

 น าเดนิทางกลบัเข้าตวัเมืองปักก่ิง น าท่านผ่ำนชม 
สนำมกีฬำโอลิมปิคแห่งชำต2ิ008 (Olympic 
National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีก
ช่ือหนึง่ท่ีรู้จกักนัดี ซึง่เป็นท่ีจดัพิธีเปิดและปิด สถาปนิก
ท่ีชนะการออกแบบคือ Herzog & de Meuron ร่วมกบั 
Arup Sport และ China Architecture Design & 
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Research Group จผุู้ชมในชว่งแขง่ขนัโอลิมปิคได้ 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร 
และสงู 69.2 เมตร รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลกัท าด้วยเหล็กความยาวรวม 36 
กิโลเมตรสานเป็นใย และกระจก สว่นของหลงัคากนัน า้ฝนเพ่ือน าไปใช้ใหมไ่ด้และยงักนัแสงแดดผา่นลงมา
ได้ถึง 50% ลกัษณะเปิดปิดได้ พืน้ท่ีภายใน นอกจาก ล็อบบี ้ ร้านอาหาร และร้านค้าทัว่ไป ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีผู้
เข้าชมสามารถเดนิเลน่ได้เหมือนเดนิอยูใ่นรังนกแล้ว ยงัตดิตัง้จอแอลจีซีขนาดใหญ่ พร้อมทัง้ระบบดจิิตอล
ท่ีทนัสมยั สนามกีฬาโอลิมปิคแหง่ชาตินี ้ เร่ิมก่อสร้างเมื่อ ธนัวาคม 2546 ก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2550 
มลูคา่การก่อสร้างรวม 3,50 0 ล้านหยวน ใกล้เคียงกนัให้ทา่นผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำตฟิองน ำ้ ซึง่สระ
วา่ยน า้แหง่ชาตนีิ ้ โดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน ำ้ส่ีเหล่ียมขนำดใหญ่ " ซึง่ PTW and 
Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง 
เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตย์ โดยจะน ามาใช้เดินเคร่ือง
กรองน า้เสียของสระน า้ท่ีใช้เตมิในสระจะถกูกกัเก็บไว้ใน
อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีฝ่ังไว้ใต้ดนิ นอกจากนัน้เพ่ือให้ดู
เหมือนน า้ท่ีสดุ สถาปนิกยงัใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยั
ของนกัฟิสิกส์จาก Dublin's Trinity College ท่ีสามารถ
ท าให้ก าแพงอาคารดเูหมือนฟองน า้ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะท าสระวา่ยน า้แหง่แดนมงักร
นีด้ดีูเป็นเอกลกัษณ์แล้ว ยงัสามารถต้านทานกบัแรงสัน่สะเทือนอนัเกิดจากแผน่ดนิไหวได้ด้วย  จากนัน้น า
ทา่นชมร้ำนไข่มุก  ให้ทา่นเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไขม่กุ อาทิเชน่ ครีมไขม่กุ สร้อยไขม่กุ  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
จากนัน้น าทา่นเท่ียวชมยา่นการค้าท่ีเจริญท่ีสดุของปักก่ิง หวังฝู่จิ่ง มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากหลายห้าง 
และร้านค้าอ่ืนอีกมากมาย มีสินค้าให้ทา่นได้เลือกซือ้อย่างจใุจ    
 
 
 
 
 

พัก Holiday inn express hotel  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
พัก wanda Realm hotel ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี 5          ประตูชัย – ตลำดรัสเซีย – กรุงเทพฯ   

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นชม ประตูชัย หรือประตเูจิง้หยางเหมิน  สมยัก่อน
ใช้เป็นประตสูง่แมท่พัออกรบ  ปัจจบุนันีจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑ์ 
จดัแสดงภาพถ่ายประตเูมืองตา่งๆ ของปักก่ิง และ
พิพิธภณัฑ์ ผีซิว หรือ ป่ีเซ๊ียะ ซึง่ภายในมีป่ีเซ๊ียะโบราณ 
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สมยัราชวงศ์หมิงตัง้อยู่  ซึง่  ป่ีเซี๊ยะ  ถือเป็นสตัว์เทพชนิดหนึง่ เลา่กนัวา่เป็นลกูตวัท่ีเก้าของมงักร ผีซิวเป็น
สตัว์ดรุ้าย 
ชนิดหนึง่ แบง่เป็นเพศผู้  เพศเมีย เพศเมียเรียกวา่ “ ผี” สว่นเพศผู้ เรียกวา่ “ซิว” กล่าวกนัว่า ผีซิวตวัผู้จะ
หา ทรัพย์ สว่นตวัเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดงันัน้ คนจีนจงึนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ท่ีคนจีนเช่ือวา่ จะน าเงินทอง 
และโชคลาภให้กบัผู้ เป็นเจ้าของ และชว่ยเก็บรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้  จากนัน้ให้ท่านแวะชิมชาท่ีร้ำนชำ 
โดยมีการสาธิตวิธีการชงชาชนิดตา่งๆ เชน่ ชาอูห่ลง ชากหุลาบ  

เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
 น าทา่นช้อปปิง้ท่ี ศูนย์กำรค้ำตลำดรัสเซีย ซึง่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ยอดนิยม ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีตัง้ของสถานฑตู

นานาชาต ิ มีร้านค้ากว่า 300 ร้าน มีสินค้าราคาถกูให้ท่านได้เลือกซือ้มากมายไมว่า่จะเป็นผ้าไหม เสือ้ผ้า,
งานฝีมือ,เคร่ืองหนงั-รองเท้า,กอล์ฟ ของท่ีระลกึฯลฯ ท่ีมีคณุภาพในราคาขายสง่  

 
 
 
 
 
 
 

19.50 น.   น าท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี FM889 
00.05 น.+1 เดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพฯ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร  
 
หมำยเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ ก ำหนดให้มีกำรเข้ำร้ำน อำทเิช่น  บัวหมิะ , หยก , ชำ , นวดฝ่ำเท้ำ , ไข่มุก , 
ผ้ำไหม,ผีซิ่ว ฯลฯ ซึ่งจ ำเป็นต้องระบุลงในโปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว
ทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60 นำท ี  ซือ้
หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆทัง้สิน้  
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  ปักกิ่ง – ก ำแพงเมืองจีน  13-17  สิงหำคม 2561       

อัตรำค่ำบริกำร    ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

พักโรงแรม 4 ดำว 26,900 บำท 3,800 บำท 

พัปโรงแรม 5 ดำว 28,900 บำท 5,800 บำท 

 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  คา่น า้หนกักระเป๋า ท่านละ 2 ใบ ใบละไมเ่กิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
    คา่วีซา่ท่องเท่ียวกรุ๊ป    บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   คา่ประกนัอบุตัิเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 
อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    ท่านละ 150 หยวน  ตลอดทัง้ทริป                                        
   คา่น า้หนกัเกิน ตามท่ีก าหนด 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เอกสำรประกอบ กำรขอวีซ่ำจนี  
1.    หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เล่มจริง มีอำยุเหลือใช้ไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน    
2.    รูปถ่ำยสี ขนำด  2 นิว้ ท่ำนละ 2 รูป (ไม่รับรูปถ่ำยข้ำรำชกำร) 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000  บาท หรือทัง้หมด  สว่นท่ีเหลือช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทวัร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหวัหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
2. การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 
2.2 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตี
ค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
 รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดนิทางต ่ากวา่ท่ีก าหนด  เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

  อตัราค่าวซ่ีาด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

   ยืน่วซ่ีาด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบนิไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
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