


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	กรุงปักกิ่ง	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุง
ปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง

พักที่	BEIJING
PLAZA	HOTEL
หรือเทียบเทา	4
ดาว

2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอ
หยวน	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่	BEIJING
PLAZA	HOTEL
หรือเทียบเทา	4
ดาว

3 หอฟาเทียนถาน	-	วัดลามะ	“ยงเหอกง”	-	ไขมุกจีน	-	วัดหลิงกวง	-
โรงงานผลิตผาไหม	-	ถนนโบรําณเฉียนเหมิน

พักที่	BEIJING
PLAZA	HOTEL
หรือเทียบเทา	4
ดาว

4 กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน	-	รานหยก	-	สนามกีฬาโอลิมปิก
รังนก	-	สระวายนํา้แหงชาติ	-	The	Place	Beijing

พักที่	BEIJING
PLAZA	HOTEL
หรือเทียบเทา	4
ดาว

5 รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ตลาดรัสเซีย	-	ทาอากาศยานนานาชาติ
กรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

19	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 30,100	บาท 29,100	บาท 26,100	บาท 3,900	บาท



ชวงเชา
07.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	เคานเตอร	D	สาย

การบินไทย	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	ดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
10.10	น.	นําทานเหินฟาสู	กรุงปักกิง่	สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG614

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงบาย
15.50	น.	ถึง	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิง่	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมือง	ใจกลางกรุงปักกิง่

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานชมการแสดง	กายกรรมปักกิง่	ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว

หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความ
สามารถหลายๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชวควงของ	เป็นตน	แตไฮไลทคือการขับมอเตอรไซคหลายๆคัน	วนอยู
ในพื้นที่จํากัดและโชวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก
นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	BEIJING	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	BEIJING	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	เป็นจัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลกและเป็นศูนยกลางของกรุงปักกิ่ง	สถาน

ที่จัดพิธีฉลองเน่ืองในโอกาส	วันสําคัญตางๆ	ใหทานถายรูปคูกับ	อนุสาวรียวีรชน	ศาลาประชาคม	หอที่ระลึกทาน
ประธานเหมาเจอตุง
นําทานสู	พระราชวังตองหาม	“พระราชวังกูกง”	มรดกโลก	หรือ	THE	FORBIDDEN	CITY	สรางขึน้ใน	ปี

ค.ศ.	1406	ในสมัยจักรพรรดิห์ยงเลอ	มีตําหนักใหญเล็กรวม	9,999	หอง	ซึ่งเป็นที่ประทับและวาราชการของจักร
พรรดิ	์24	พระองค	ในราชวงศหมิง	และราชวงศชิง	ชมโบราณสถานและสิ่งกอสราง	อันทรงคุณคาทาง
ประวัติศาสตรและการเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
หลังอาหารนําทานเดินทางสู	พระราชวังฤดูรอน	หรือ	อี้เหอหยวน	ของพระนางซูสีไทเฮาที่ประทับและที่วา

ราชการหลังมานของพระนางซูสีไทเฮา
ชมความงดงามของ	ทะเลสาบคุนหมิง	ชมระเบียงที่ยาวที่สุดในโลกกวา	700	เมตร	และเรือหินออนที่สราง

ขึน้โดยใชงบประมาณของกองทหารเรือ	
จากน้ันนําทานสู	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณเป าฟ ูหลิง	พรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของ

สมุนไพรจีน	ในชื่อวา	ยาบัวหิมะ	ยาแกน้ํารอนลวกเป าฟ ู	หลิง	เป็นยาสามัญประจําบานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
รัฐบาลจีน	ใหทานไดเลือกซื้อยาสมุนไพรกลับไปเป็นของฝาก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมใหทาน	ลิ้มรสเป็ดปักกิง่	+	พรอมไวนแดง
หลังอาหารคํ่า	นําทานชม	ถนนหวังฝูจิง่	ถนนกลางคืนที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง	นําทานสัมผัสชีวิตและแสงสียาม

คํ่าคืนของนครปักกิ่ง	ใหไดเลือกซื้อของตามอัธยาศัย
ทานเขาสูทีพ่ัก	BEIJING	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก



พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังฤดูรอนพรอมดวยอุทยานอีเ๋หอ-ยฺเหวียนไดรับลงทะเบียนเป็นมรดก
โลกภายใตชื่อ	"พระราชวังฤดูรอนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง"	พระราชวังแหงน้ี
วังกึ่งอุทยานที่สวยที่สุดในปักกิ่งในสายตาดิฉนั	สรางขึน้ประมาณ	๘๐๐	ปีแลว
สมัยราชวงศจิน๋	แตผูที่ทําใหสิ่งกอสรางในน้ีสวยงามเป็นที่เลื่องลือ	ก็คือ
พระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง	อันเป็นราชวงศสุดทายของจีน	ซึ่งเป็น
พระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก	ทั้งยังเป็นสถานที่วา
ราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบยักษที่ขุดดวยแรงงานคน

ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมใหทาน	ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง	+	พรอมไวนแดง
	พักที่	BEIJING	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสู	หอฟ าเทียนถาน	หอบวงสรวงเทวดาฟาซึ่งในสมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิงใชเป็นที่กราบไหว

ฟาและเทพสวรรค	แลวใหทานสัมผัสกับแทนบูชากําแพงนําเสียงและกอนหินสามเสียง
แลวนําทานสู	พระราชวังหยงเหอกง	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับขององคชายสี่ในสมัยราชวงคชิง	ตอมาไดยกให

เป็น	วัดลามะ	ชมพระพุทธรูปยืนซึ่งทําดวย	ไมจันทรตนเดียว	ซึ่งมีความสูงถึง	26	เมตร	เสนผาศูนยกลาง	8
เมตร	เป็น	พระยืนไมที่สูงที่สุดในโลก
จากน้ันแวะชม	เครื่องประดับและเลือกซื้อไขมุกน้ําจืด,	ครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะ

เลี้ยงในทะเลสาบของรัฐบาลจีนใหทานเลือกซื้อมุกแทเป็นของขวัญ



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
หลังอาหารเดินทางสู	วัดหลิงกวง	หรือวัดพระเขี้ยวแกว	พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรูกันสืบมา

วา	มีพระทาฐธาตุ	คือ	พระเขี้ยวแกว	ประดิษฐานอยูในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ	ปัจจุบันตั้งอยูในเมืองแคนดี
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
รานผาไหมจีน	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	ผาพันคอ	ฯลฯ	ชมวิธีการนําเสน	ไหมออกมาผลิต

เป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม	เหมาะกับการซื้อ	เป็นทั้งของฝาก
และใชเอง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน	หอประตูเฉียนเหมิน	Qianmen	ตั้งอยูทางดานทิศ

ใตของจัตุรัสเทียนอันเหมิน	เป็นประตูหนาของกําแพงเมืองชั้นในกรุงปักกิ่ง	สรางขึน้มาตั้งแต	พ.ศ.1982	ปัจจุบัน
ยังมีสภาพที่สมบูรณและมีความสวยงามแบบดั้งเดิม	สรางขึน้มาตั้งแต	พ.ศ.1982	ปัจจุบันยังมีสภาพที่สมบูรณ
และมีความสวยงามแบบดั้งเดิม	
ถัดลงมาทางดานทิศใตหางกันเพียงแคขามถนน	จะมีถนนสายหน่ึงที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสูทิศ

ใตชื่อวา	ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน	(ตาเจี้ย)	Qianmen	Dajie

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(พิเศษ...เมนูกุงมังกร)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	BEIJING	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หอบูชาเทียนถาน	ซึ่งกอสรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมที่สงางาม	มีความสูง	38
เมตร	เสนผาศูนยกลางกวาง	30	เมตร	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1420

วัดลามะ	“ยงเหอกง”	เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮ่ัน	แมนจู
มองโกล	และทิเบต	สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน	ซึ่งมี
อยูเพียงแหงเดียวเทาน้ันในประเทศจีน	วัดลามะ	เป็นวัดหน่ึงของศาสนาพุทธ
นิกายทิเบต	มีเน้ือที่กวา	60,000	ตารางกิโลเมตร	มีตําหนักตางๆกวา	1,000
หอง	วัดลามะน้ีแตเดิมเป็นพระตําหนักของเฉียนหรงฮองเต	กษตัริยองคที่	2
ของราชวงศชิงสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1723

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



วัดหลิงกวง	พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรูกันสืบมาวา	มีพระทาฐ
ธาตุ	คือ	พระเขี้ยวแกว	ประดิษฐานอยูในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ	ปัจจุบันตั้ง
อยูในเมืองแคนดี	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

ถนนโบราณเฉียนเหมิน	(Qianmen	Street)	สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมลาสุด
ของปักกิ่ง	เปิดใหเที่ยวชมเมื่อวันที่	7	สิงหาคม	พ.ศ.	2551	เพื่อรับนักทองเที่ยว
จากทั่วโลกที่เขารวมพิธีแขงขันกีฬาโอลิมปิก	2008	หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได
ปิดปรับปรุงบูรณะ	และกอสรางสถาปัตยกรรมอาคารบานเรือนในยุคสมัย
ราชวงศชิง	ราชวงศสุดทายกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	โดยจําลอง
บรรยากาศเกาๆ	สมัยราชวงศชิง	บริเวณสองฝ่ังถนน	มีทั้งภัตตาคาร	รานคา
จําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(พิเศษ...เมนูกุงมังกร)
	พักที่	BEIJING	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีน	(ดานจียงกวน)	ซึ่งไดรับการยกยองใหเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

และเป็นสัญลักษณที่มีความโดดเดน	ของประเทศจีนมีความเกาแกกวา	2,000	ปี	เน่ืองจากเผาซงหนู	(อารยชน)
ไดรุกรานเขามาในเมืองจีน	จักรพรรดิจิน๋ซีฮองเต	จึงไดบัญชาใหทําการเชื่อมกําแพงเมืองตางๆ	เขาดวยกัน	จนมี
ความยาวทั้งสิ้น	12,700	ลี้	หรือ	ประมาณ	6,350	กิโลเมตร	ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง	5	มณฑล	2	แควน	การ
ปกครองตลอด	ไปจนถึงทะเล	ทรายโกบี	เมื่อทานไดทอดสายตาไปจะรูสึกเหมือนกับไดเห็นพญามังกรที่พาดพัน
ไปตามยอดเขาดวยทวงทาที่องอาจ	สงางาม	วากันวาอาจใชวัสดุที่กอสรางกําแพงทั้งหมดน้ีมาสรางกําแพงใหม
เพิ่มที่มีความหนา	1	เมตร	สูง	5	เมตร	ไดความยาวถึง	1	รอบ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(พิเศษ...เมนูสุกี้ปักกิง่+น้ําจิ้มรสเด็ด)

ชวงบาย	
นําทานชมสินคามีชื่อของปักกิ่ง	ชมหยกแท	ของเมืองจีนพรอมทั้งใหทานไดรับ	คําแนะนําและวิธีการดูหยก

ซื้อหยกไวเป็นของฝากลํ้าคา
นําทานผานชม	สนามกีฬาโอลิมปิค	2008	เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน	ชมอัฒจรรยใชจัดพิธีเปิด-ปิด

การแขงขันกีฬามวลมนุษยชาติที่ปักกิ่ง	ปี	2008	เดือน	8	วันที่	8	เวลา	8	โมง	(20.00	น.)	จุผูชมได	91,000	ที่น่ัง
เป็นอัฒจรรย	ลักษณะคลาย	“รังนก”	มีโครงตาขายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไมหอหุมเพดานและพนังอาคารทําดวย
วัสดุโปรงใส	มีลักษณะรูปทรง	ถวยชามสีแดง
และชม	สระวายน้ํา	สรางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด	มีรูปลักษณคลาย	“กอนน้ําสีเ่หลีย่มขนาดใหญ”

เป็นโครงสรางที่ใชพลังงานแสงอาทิตยในการเดินเครื่องเพื่อกรองน้ําเสียของสระวายน้ํา	และกําแพงอาคาร
เหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา



จากน้ันนําทานสู	แหลงชอปป้ิงแหงใหม	THE	PLACE	ตั้งอยูบนถนน	DONG	DA	QIAO	LU	หรืออยูทิศเหนือ
ของ	SILK	MARKET	มี่ของแบรนดเนมใหเลือกชอปมากมาย	อาทิเชน	ZARA,	MNG,	PROMOD,	MEXX	เป็นตน
หางน้ีเปิดไดไมนานและยิ่งใหญสไตลจีน	เพราะมีจอ	LCD	ขนาดใหญยักษ	6,000	ตารางเมตร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	BEIJING	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางใน
สมัยจักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน
300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(พิเศษ...เมนูสุกี้ปักกิ่ง+น้ําจิ้มรสเด็ด)

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมี
รูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and
Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสง
อาทิตย

สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง
เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงาน
วิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	College	ที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน
ดินไหวได

ยาน	THE	PLACE	ชมความอลังการยิ่งใหญของเพดานจอ	LCD	ขนาดกวาง
6,000	ตารางเมตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	BEIJING	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานแวะชม	รานผีเซีย๊ะ	ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร	รุนที่	9	มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วรายทั้ง

หลายใหหมดไป	มักจะวางหันหนาออกตัวอาคารหรือหองเพื่อปองกันขจัดภยันตรายตางๆ	ใหทานเลือกซื้อเป็น
ของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	ใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมที่เลียนแบบสินคายี่หอดังตางๆ	อาทิ	หลุยส

วิตตอง,	พราดา,	เฟอรรากาโม,	เวอรซาเช	เป็นตน
นําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติกรุงปักกิง่
17.05	น.	ออกเดินทางจาก	นครปักกิง่	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	615

ชวงคํ่า
21.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจไปแสนนาน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จะไมสามารถยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน
3.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติ	และอื่นๆ	ที่อยูนอก

เหนือการควบคุม	ของทางบริษทัฯ	หรือ	คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง	หรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูก
ทําราย	การสูญหาย	ความลาชา	หรือ	จากอุบัติเหตุตาง	ๆ
4.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชาและความผิด

พลาดจากทางสายการ	บิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ทั้งสิ้น
5.	เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไม

อาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืนไดไมวากรณีใด
6.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่องและ

โรงแรมที่พักในตางประเทศ	เป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตาม	สถานการณ	ดังกลาว
8.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯ	จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงิน	ใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
9.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทน	บริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดย	ผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
10.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
11.	บริษทัจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทาง	ไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	อาทิ	เชน	นโยบายการควบคุมไขหวัดใหญ	2009	ของประ
เทศน้ันๆ
12.	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ในระหวางการทําทัวร
13.	เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด
14.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองคาบริการคืนได	ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
15.	โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูโดยสาร

จํานวน	15	ทานขึน้ไป	กรณีที่ลูกคา	10	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร	แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับ)
16.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา	การจัดหองพักมาตรฐาน	จะเป็น

2	เตียง/หอง	(Twin	room)	หากทานพัก	3	ทาน/หอง	(Triple	room)	ขึน้อยูกับโรงแรมน้ันๆ	หากทางโรงแรมน้ันๆ	ไมมี
ทางบริษทัฯ	จะจัดใหตามความเหมาะสมตอไป	และหากลักษณะหองนอนคนละแบบอาจจะอยูคนละชั้นของโรงแรม

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคา	มัดจําเป็นจํานวน	10,000	บาท	ตอผูโดยสารหน่ึงทานสําหรับการจองทัวร	หาก
ภายใน	3	วันไมมีการชําระคามัดจําถือวายังไมคอนเฟริมที่	สวนทีเ่หลือจะขอเก็บทัง้หมดกอนเดินทางอยาง
นอย	15	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด	หรือยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป	-	กลับเสนทางกรุงเทพฯ	-	ปักกิง่	(ตัว๋กรุป)	-	กรุงเทพฯ	สายการบินไทย	ชั้นทัศนาจร
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
5.	คารถรับสงระหวางการนําเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
7.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเขาประเทศจีน



8.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุเทาน้ัน	

คุมครองอายุตั้งแต	6	เดือน-75	ปี	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ	ไมเกินวงเงิน	500,000	บาท(แบบกรุปทัวร)	**อายุ	76ปีขึน้ไป	วงเกิน	500,000	บาท	
คารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ	ไมเกินวงเงิน	250,000	บาท(แบบกรุปทัวร)	**	เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมที่ทางบริษทัฯ
จัดทํา	(สําหรับที่เดินทางพรอมคณะทัวรกรุปจากเมืองไทยเทาน้ัน)	
**สําหรับทานอื่นๆ	ทีไ่มตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม	ทานจะตองทําประกันการเดินทางเอง	หรือสอบถาม
คาใชจายประกันเพิม่เติมกับเจาหนาทีฯ่**
10.	รวมทิปไกดและคนขับรถทองถิน่แลว	**ไมรวมหัวหนาทัวร	วันละ	10	หยวน/	วัน/	ทาน**

1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาทําหนังสือเดินทาง
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และคาภาษี	3%
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
6.	สําหรับราคาน้ีบริษทั	ฯ	จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
7.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่ม,คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,คาซักรีด

ฯลฯ
8.	คาทิปหัวหนาทัวร	50	หยวน/	วัน/	ทาน	(โดยเฉลีย่	50	หยวนตลอดการเดินทาง)
9.	คาทิปยกกระเป า	โดยเฉลีย่หองละ	10	หยวน	(บางโรงแรมอาจจะไมมีเจาหนาทีย่กกระเป า)
10.	ไมแจกกระเป าเดินทาง

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
1.	ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่	ทานละ	1,050	บาท
2.	การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
3.	ทานทีมี่วีซาจีนแลวหักคืน	ทานละ	1,000	บาท

เอกสารในการขอวีซา
1.	หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	มีหนาวางประทับตรามากกวา	2	หนาคู

**กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรต	ผูเดินทางภายใน	7	วัน	หลังจากทําการจอง	และเก็บพาสปอรตตัวจริง
กอนเดินทาง	7	วัน**
2.	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประชาชน	และ	สําเนาเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถามี)
3.	เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	-----	หากชื่อ-นามสกุลที่ระบุในหนังสือเดินทางเลมใหมกับ

หนังสือเดินทางเลมเดิมไมตรงกัน	ใหยื่นเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ทางราชการออกให
-	3.1	เอกสารเพิ่มเติม	กรณีเด็ก	อายุตํ่ ากวา	6	ปี	สูติบัตรตัวจริง	และสําเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา
-	3.2	เอกสารเพิ่มเติม	กรณีเด็ก	อายุ	6-18	ปี	สําเนาสูติบัตร	และสําเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา
-	3.3	เอกสารเพิ่มเติม	กรณีเด็ก	อายุตํ่ ากวา	18	ปี	สําเนาสูติบัตร,	**หากไมไดเดินทางพรอมบิดา	หรือมารดา
ตองมีหนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ	ออกโดยสํานักงานเขตเทานัน้**
4.	หนังสือรับรองการทํางาน	(ในกรณีที่ผูเดินทาง	ทํางานที่เดียวกัน	3	ทานขึน้ไป)
5.	ใบกรอกฟอรมขอมูลสวนตัวของผูเดินทาง	(พรอมเบอรโทรติดตอลูกคา	)	*สําคัญมาก*	เพื่อนําขอมูลของลูกคา

กรอกฟอรมยื่นคํารองขอวีซา
-	กรณีลูกคาประกอบธุรกิจสวนตัว	โปรดระบุรายละเอียดของธุรกิจดวยวา	ทําอะไร
**กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง	เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน**
6.	รูปถายสี	ขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	3	รูป	หามมีรอยเย็บแม็ก	หรือรอยปากกาใดๆ	พื้นหลังสีขาวเทานัน้

*สําคัญมาก*
(สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซา	ในกรณีดังตอไปน้ี)	*	มีผลบังคับใชตัง้แต	วันที	่6	ธ.ค.2559	เป็นตน
ไป
-	6.1	รูปถายตองอายุไมเกิน	6	เดือน
-	6.2	รูปถายหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนา	และ	ใบหูทัง้	2	ขางชัดเจน	*สําคัญมาก*
-	6.3	หาม	สวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	เสื้อนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	6.4	หาม	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติก๊เกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร



-	6.5	หาม	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
-	6.6	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
-	6.7	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	แวนตาดํา	แวนตาแฟชั่น	แวนสายตา
-	6.8	หาม	สวมใสคอนแทคเลนสสี	หรือ	คอนแทคเลนสบิก๊อายสแฟชั่น
7.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน

ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห
**กรณีเอกสารไมครบถวน	หรือไมถูกตองตามกฎระเบียบทีท่างสถานทูตแจง	ทางบริษทัจะไมทําการยื่น
วีซาให**
***	กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรต	ผูเดินทางภายใน	7	วัน	หลังจากทําการจอง	และเก็บพาสปอรตตัว

จริงกอนเดินทาง	7	วัน***

ราคารวมทิปไกดและคนขับรถทองถิน่แลว	/	แจกน้ําเปลาวันละ	1	ขวด
อัตราน้ีรวม:	ภาษีน้ํามันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย	ณ	วันที	่05	มิ.ย.60
**ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิม่

เติม**
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา**
-	กรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋เครื่องบินภายในเอง	เพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตางๆ	ที่จะมารวมเดินทาง

พรอมคณะ	รบกวนเช็คเวลาบินหรือสายการบินกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนออกตัว๋เพื่อความถูกตอง	หากทานออกตัว๋ไป
แลว	เที่ยวบินลาชา	หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน	หรือกรุปไมสามารถออกเดินทาง	ทางบริษทัฯ	จะ
ไมรับผิดชอบเน่ืองจากอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ

อัตราคาบริการทัวรน้ี	เป็นทัวรที่รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหกับนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	5	ราน	ไดแก	ศูนยวิจัยการแพทยแผนโบราณ,	ไขมุกน้ําจืด,	รานหยก,
ผาไหมจีนและรานผีเซยะ	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทอง
เที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	และรับฟังคําบรรยาย	อยางนอย	45	นาที	ซื้อ
หรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําหรับทานใดที่แยกไมไปตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวันหรือไมเขาราน	ทานจะตองเสียคาใชจายเพิม่
300	หยวน/ทาน/ราน	

1.	แจงลวงหนาไมนอยกวา	35	วัน	กอนเดินทาง	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
(ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตี	มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปทีมี่การ
การันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได)
2.	แจงลวงหนา	26	–	35	วัน	กอนเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆทานละ	10,000	บาท	
3.	แจงลวงหนา	15	–	25	วัน	กอนเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	ทานละ	15,000	บาท
4.	แจงลวงหนา	1	–	14	วัน	กอนเดินทาง	จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด
5.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง	หรือ	No	Show	หรือ	ถูกปฏิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด	หรือคืน

เงินบางสวน


