
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพ็คเกจทวัรจี์น เท่ียวสว่นตวั 2 ท่าน 

 
รายละเอียดแพ็คเกจ  
วันที่  1        ปักก่ิง – ก าแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) – The Place 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และสมัภาระ สูด้่านนอก พบไกด์ท้องถ่ินท่ีทางออก 

เช้า ชม ก าแพงเมืองจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของ

โลก  ( ดา่นจีหยง่กวน )ท่ีสร้างขึน้โดยแรงงานของคนใน
สมยั “พระเจ้าจ๋ินซีฮอ่งเต้” สมญานามวา่ก าแพงหม่ืนลี ้
(6,700กิโลเมตร) เม่ือประมาณ 2,500 ปีท่ีแล้ว  ทอดยาว
ผา่นขนุเขาดจุมงักรผงาดฟ้า ครอบคลมุอาณาบริเวณอนั
กว้างใหญ่ถึง 5 มณฑล  

บ่าย ช้อบปิง้ "เม่าเทียนเจีย" หรือ The Place ห้างใหม่ ตกแตง่หรูหรา ชมและเลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนม
ช่ือดงั และสมัผสักบั SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สงู 80 ฟุต นบัเป็น LED จอยกัษ์บน
เพดานแบบชิน้เดียวท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

OPTION TOUR  ทัวร์ซือ้เพิ่ม  
1. กายกรรมปักก่ิง ณ โรงละคร Chaoyang    150หยวน/ท่าน 
2. V+Lounge  บาร์กลางแจ้ง ชมววิ 1 ช่ัวโมง 400หยวนคณะ ( ไม่รวมค่าเคร่ืองดิ่มส าหรับ

น่ังชมววิ 50 – 100 หยวน/แก้ว ) 
 

พักปักก่ิง Penta Hotel Beijing หรือ Novotel Xin Qiao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

วันที่ 2        จัตุรัสเทียนอนัเหมนิ – พระราชวังโบราณกู้กง – หวังฝูจิ่ง 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตัง้อยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ เป็นสถานท่ีจดังานพิธี
เฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษตา่งๆ บริเวณจตัรัุสมี
ประตเูมืองโบราณเจิง้หยาง, อนสุาวรีย์วีรชน, หอระลกึ
ประธานเหมาเจอตงุ , ศาลาประชาคม จากจดุนีท้า่นจะ
ได้มองเห็นจุดส าคญัของจตัรัุสแหง่นีคื้อ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนงัสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็น
ไทยค าวา่ “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีจงเจริญ” ด้านหนึง่ อีกด้านหนึง่ ”ความสามัคคี

ประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปทา่นประทานเหมาเจ๋อตงุติดอยูต่รงกลางขนาดใหญ่ สถานท่ี
แหง่นีเ้ปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ประเทศจีนก็วา่ได้ 

บ่าย พระราชวังต้องห้ามกู้กง สร้างในสมัยจักรพรรดิ
หย่งเลอ่ในสมัยราชวงศ์หมิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถาน
ท่ีว่าราชการ และท่ีประทบัของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ใน
สมัยราชวงศ์หมิง และชิง ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มี
ความสมบูรณ์แบบท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด รักษาได้ดีท่ีสุด และ
รวมทัง้ยงัมีประวติัท่ียาวนานท่ีสุดในโลก น าท่านเดินชม
โบ ราณ สถ าน แล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ท่ี ค งคุณ ค่ า ท า ง
ประวติัศาสตร์ท่ีสร้างขึน้บนพืน้ท่ี 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวงัแบง่เป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่ง
เป็นเขตหวงห้ามให้ผู้ ชายเข้า ยกเว้นขนัทีเท่านัน้ 2. เขตวังหน้า มี 3 ต าหนัก 1. ต าหนักไท่เหอ เป็น
ต าหนกัหน้าท่ีส าคญัท่ีสดุ เป็นสถานท่ีฮ่องเต้ออกวา่ราชกาลแผน่ดิน 2. ต าหนักจงเหอ เป็นสถานท่ีพกัรอ
ก่อนออกวา่ราชกาลแผ่นดิน 3. ต าหนกัเป่าเหอ เป็นต าหนกัสอบจอหงวน และเลีย้งรับรองแขกบ้านแขก
เมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดส าคญัคือ พระต าหนักพระ

นางซูสีไทเฮา สถานที่ ว่าราชการหลังม่าน อุทยานหลวงอวีเ้หอหยวน ภายในพระราชวงันีอ้าคาร
ทัง้หมดสร้างด้วยเคร่ืองไม้ท่ีประกอบด้วยห้องหบัตา่งๆ ถึง 9,999 ห้อง 
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

 ชมยา่นการค้าท่ีเจริญท่ีสดุของปักก่ิง หวังฝู่จิ่ง มีห้างสรรพสนิค้าใหญ่มากหลายห้าง และ
ร้านค้าอ่ืนอีกมากมาย มีสนิค้าให้ทา่นได้เลอืกซือ้อยา่งจุใจ    

พักปักก่ิง Penta Hotel Beijing หรือ Novotel Xin Qiao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 



 

วันที่ 3        คฤหาสน์กงหวังฝู่ – นานโหล่วกู่เซี่ยง 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ชม กงหวังฝู่ เป็นวงัเก่าตัง้แต่สมัยจักรพรรดิหงอู่ ราชวงศ์หมิง แต่ไม่เหลอืร่องรอยของสมัยนัน้แล้ว 
สมัยราชวงศ์ชิง เหอเซิน (ค.ศ. 1750-1799) เสนาบดีผู้ เป็นนกัปราชญ์ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง เคย
ได้มาอยูว่งันี ้แต่ในท่ีสดุเสนาบดีเหอเซินต้องราชภยั วงัแห่งนีจ้ึงถกูยึด ค.ศ. 1857 จกัรพรรดิเสยีนเฟิงพระ
ราชทานสถานท่ีนีใ้ห้เป็นวงัอนุชาอีซ้ิน (ค.ศ. 1832-1898) ซึ่งมีต าแหน่งเป็นกงชิงหวงั จึงเรียกว่า กงหวงัฝู่  
มีเนือ้ท่ี 60,000 ตารางเมตร แบง่เป็นสดัสว่นวงัและสว่นท่ีเป็นสวน เราได้ดูแตส่ว่นท่ีเป็นสวน เพราะสว่นท่ี
เป็นวงัยงัไม่ได้บูรณะ สวนสวยงาม จัดได้ถกูต้องตามต าราฮวงจุ้ ย มีลกัษณะคล้ายคลงึกับสวนท่ีนิยมกัน
ในเจียงหนาน (มณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้อเจียง) อันเป็นดินแดนท่ีจกัรพรรดิเฉียนหลงโปรดปราน เสด็จ
ถึง 6 ครัง้ ชมก้อนหิน ตู๋เลอ่เฟิง หมายถึง สนุกอยู่คนเดียว ไม่ท าราชการ หินก้อนนีมี้ลกัษณะเหมือนหิน
ท่ีมาจากทะเลสาบไท่หู ซึ่งเช่ือกันว่ากันผีได้ แต่ท่ีจริงน ามาจากฝังซาน ช่ือ ตู๋เลอ่เฟิง เป็นค ามาจากงาน
เขียนของซือหม่ากวง ปราชญ์สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ตอนนัน้กงชิงหวงัยงัไม่มีอ านาจ ต้องการชีวิตอย่าง
สงบสุข) ชมศาลาหลิวเป้ย์ถิง พืน้ศาลาท าเป็นร่องเขียนตวัหนงัสือจีน อ่านว่า ถิง แต่เขียนหวดัดูเหมือน
แม่น า้คดเคีย้ว ศาลานีเ้ป็นท่ีชุมนุมของนักปราชญ์และกวี มีน า้ในร่องเอาจอกลอย ถ้าจอกไป ติดอยู่
ตรงหน้าใครคนนัน้ต้องตอ่กลอน ถ้าตอ่ไม่ได้ต้องด่ืมสรุาจอกหนึง่ 

บ่าย นานโหล่วกู่เซี่ยง (Nanluoguxiang - 南锣鼓巷）แหลง่ฮิปๆๆ สไตล์หูท่งอีกแหง่ท่ีไม่ควรพลาด
ในการเท่ียว เป็นทัง้แหลง่ชอปปิง้ อาหารหลากหลายทัง้ของทานเลน่ อาหารจานเดียว อาหารประเภทเสีย่ว
ชือ หรือแม้แตผ่บั รวมอยูใ่นทีเดียว หูท่งในความหมายของคนจีน จะหมายถึงลกัษณะของถนนสายแคบๆ 
ยาวๆ ท่ีเต็มไปด้วยบ้านเรือน ซึง่ปัจจุบนัพฒันามาเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแบบถนนคนเดิน ซึง่ในปักก่ิงปัจจุบนั
จะมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวแบบหูท่งหลากหลายแหง่ให้เดิน 
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

OPTION TOUR  ทัวร์ซือ้เพิ่ม  
ล่องเรือทะเลสาบโห้ไห่   ค่าเช่าเรือ40นาที   400หยวน/ล า ( ไม่เกิน10ท่าน ) 

พักปักก่ิง Penta Hotel Beijing หรือ Novotel Xin Qiao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ หากเป็นช่วงเทศกาล อาจมีนักท่องเที่ยวเยอะ อาจเปล่ียนไปเที่ยว อุทยานเป่ยไห่ อุทยานสวน
หลวงกรุงปักก่ิง สวนสวยในกรุงปักก่ิงอันเตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่
ผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัว หรือ เที่ยว สวนจิงซาน (Jingshan Park) สวนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ด้านทิศเหนือ ฝ่ัง
ตรงข้ามกับพระราชวังต้องห้าม  

 
 
 
 

http://www.planet789.com/2013/05/beijing.html


 

 

วันที่ 4         พระราชวงัฤดูร้อนอีเ้หอหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พระราชวังฤดูร้อนอีเ้หอหยวน อุทยานท่ี
ใหญ่และงดงามท่ีสุดของประเทศจีน สร้างขึน้
ประมาณ 800 กว่าปีก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์
ราชวงศ์ ชิงใช้แปลราชฐานหนีความ ร้อนจาก

พระราชวงัหลวงมาประทับท่ีแห่งนี ้ น าท่านชมท่ีประทับของ
พระนางซูสไีทเฮา และจักรพรรดิกวางส ูน าท่านชมทะเลสาบ
คุนหมิงท่ีขดุขึน้ด้วยแรงงานคนล้วนจ าลองมาจากทะเลสาบซี
หท่ีูหางโจว เดินชม ระเบียงกตัญญู บนหลงัคามีภาพจิตกรรม
เก่ี ย วกั บ เทพ นิ ย ายขอ ง จี น ห ลาย เร่ือ ง มี คุณ ค่ าท า ง
ประวติัศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777เมตร เดิน
ถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่อน มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็นผู้
เนรมิตสิ่งก่อสร้างเหลา่นีท้ัง้หมด และทัง้หมดนีส้ร้างขึน้โดยใช้เงินหลวงทัง้สิน้ สถานท่ีแหง่บอกเลา่ถึงความ
เป็นมาของซูสไีทเฮาได้อยา่งลกึซึง้ 

OPTION TOUR  ทัวร์ซือ้เพิ่ม  
ล่องเรือทะเลสาบคุนหมิง  ในพระราชวังฤดูร้อน 
 
อิสระอาหารกลางวนั  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

17.05 น.   น าทา่นเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615 
23.40 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพฯ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อัตราค่าบริการ       

 
อตัรานีร้วม             

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      
   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อตัรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว (หนงัสอืเดินทางไทย) 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั  
  คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
  ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

เอกสารวีซ่า  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
 2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม       
 3.  รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพด้วยกระดาษปกติ 

 
 
 

 
 

6 ท่าน ( ใช้รถ 12 ที่น่ัง) 
ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่  
(พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

พัก Penta Hotel Beijing หรือ Novotel Xin Qiao Hotel 16,000.-บาท 6,800.-บาท 

พัก  Holiday inn express Hotel 14,500.-บาท 5,500.-บาท 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
กรุงเทพฯ – ปักก่ิง – กรุงเทพฯ 

เร่ิมต้น 
 . บาท 

ค่าวีซ่าจีน ย่ืนปกติ 4วันท าการ 1,500 บาท/ท่าน 

 อตัราค่าวซ่ีาด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

 ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / 
MR)NAME........................................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ  โสด   แต่งงาน            หม้าย            หย่า   

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
...........................................................................................................................................................................
.......... 
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศพัท์............................................. มือถือ.................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
.............................................................................................................................................................................
.......... รหัสไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์บ้าน........................................... 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)………………….................………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ............................................ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศกึษา

........................................................................... ........ 

................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร

..............................................  
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเชค็ข้อมูลโดยตรง
กับท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่..................................เดือน.............................ปี.............................   
ถึง วันที่...................................เดือน.............................ปี............................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ ( ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ) 
1. ช่ือ-สกลุ   ................................................................. ความสมัพนัธ์.........................................โทร.............................. 
2  ช่ือ-สกลุ   ................................................................. ความสมัพนัธ์.........................................โทร..............................หมาย
เหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่ นี  ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
**  แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033 
 
 
 



 

 
 


