


1 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

2 กรุงปักกิ่ง	-	หอฟาเทียนถาน	-	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง
พักที่	Yitel
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	กรุงปักกิ่ง	-	ทะเลสาบเตียนฉือ	หรือ	ทะเล
สาบคุนหมิง	-	ไขมุกจีน	-	วัดหลิงกวง

พักที่	Yitel
Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 กําแพงเมืองจีน	ดานจวีหยงกวน	-	สวนผลไมตามฤดูกาล	-	รานหยก	-
สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	สระวายนํา้แหงชาติ

พักที่	Yitel
Hotel	หรือ
เทียบเทา

5 รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ตลาดรัสเซีย	-	สนามกีฬากรุงปักกิ่ง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

7	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 ฿18,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿3,999

20	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 ฿19,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿3,499



22.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	8	เคานเตอร	S	สายการบิน	เซีย่งไฮ
แอรไลน	/ไชนาอิสรเทิรน(FM/MU)	โดยมีเจาหนาที่ฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปักกิง่	โดยเทีย่วบินที	่FM890

07.20	น.	เดินทางถึงสนามบิน	กรุงปักกิง่	สนามบินน้ีไดเปิดสวนขยายแหงใหม	เพื่อเปิดใหบริการตอนรับ
กีฬาโอลิมปิค	2008	คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง	55	ลานคนในปี	2015สนามบินมีขนาดใหญกวา
แพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบโดย	Foster	&	Partners	สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึงจิตใจผูโดยสาร
ดวยการออกแบบใหแบงเป็น	2	ขางทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออกเพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติด
สกายไลทใหแสงแดดได	และใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองปักกิง่	เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	มีชื่อยอวา	จิง	ตั้งอยูที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ	ที่ราบหวาเปย	ชื่อเดิมคือ	จี่	สมัยชุนชิวจานกัว๋
เป็นเมืองหลวงของแควนยัน	สมัยราชวงศเหลียว	เป็นเมืองหลวงรอง	ชิ้อยันจิง	เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแตสมัย
ราชวงศจิน	หยวน	หมิง	ชิงจนถึง	สาธารณรัฐจีน	เคยใชชื่อจงตู	ตาตู	เปยผิงและเปยจิง	เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแตปี
1928	ปัจจุบันน้ีปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน	ตึกสูงๆ	โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณ	และยังแสดงถึงสภาพ
เมืองที่ทันสมัย	กลายเป็นเมืองใหญของโลก
บริการอาหารเชา	แบบชุด	KFC

นําทานเดินทางสู	หอฟ าเทียนถาน	ที่ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปักกิ่ง	มีเน้ือที่ทั้งหมด	273	เฮกตารเป็นสถาน
ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง	และราชวงศชิงใชเป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอาย
ตามจันทรคติ	ทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดม
ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว	เป็นตน
เดินทางตอไปยัง	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ตั้งอยู

ใจกลางกรุงปักกิ่ง	ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต	880	เมตร	ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก	500	เมตร	พื้นที่



ทั้งสิ้น	440,000	ตารางเมตร	สามารถจุประชากรไดถึง	1,000,000	คน	ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัส
ใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในโลก
ลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ	ไดแก	หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของ

จัตุรัส	ธงแดงดาว	5	ดวงผืนใหญโบกสะบัดอยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส	อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส	มหาศาลา
ประชาคมดานทิศตะวันตกของจัตุรัส	ตลอดจน	พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและพิพิธภัณฑประวัติศาสตรชาติ
จีนทางฝ่ังตะวันออก	นอกจากน้ีทางดานทิศใตยังมี	หอรําลึกทานประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน	หรือ
เฉียนเหมิน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	พระราชวังกูกง	สรางในสมัยจักรพรรคิหยงเลอ	แหง	ราชวงศ	หมิง	เป็นทั้งบานและชีวิต

ของจักรพรรดิในราชวงศหมิง	และชิงรวมทั้งสิ้น	24	พระองค	พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา
500	ปี	มีชื่อในภาษาจีนวา	"กูกง"	หมายถึง	พระราชวังเดิม	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	"จื่อจิ้นเฉิง"	ซึ่งแปลวา	"จื่อ
จิ้นเฉิง"	ซึ่งแปลวา	"พระราชวังตองหาม"	เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม	เน่ืองจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา
จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค	ดังน้ันวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเป็น	‘ที่ตองหาม’ของคนธรรมดา
สามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไปได
พิเศษ!!!!	นําทานเขาชม	หองเก็บสมบัติจักรพรรดิ	เป็นหองที่เก็บของลํ้าคาของฮองเต	ดานในเต็มไปดวยสิ่ง

ลํ้าคา	อาทิ	เพชรจิวเวอรรี่	เครื่องเงินเครื่องทอง	ยังมีหยก	มรกต	ไขมุก	มงกุฏทอง	งาชาง	และจุดเดนของหองน้ีมี
เจดียหยก	ที่หนักกวา	5	ตัน	และชมความงามของ	กําแพง	9	มังกร	อายุกวา	600	ปี	สรางขึน้ในปี	คศ.	1756	สมัย
ราชวงศหมิง	โดยโอรสองคที่	13	พระรามจูกวย	สมัยเป็นเจาเมืองซานซี	กําแพงมีความสุง	1.2	เมตร	และยาววก
วา	27	เมตร	เป็นการแกะสลักสามมิติ	ทําดวยกระเบื้องแกวเกาสี	คลายมังกรที่วายอยูผืนทะเลอันกวางใหญ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	แบบชุด	KFC

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

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

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน	ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักกิ่งเป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแหงหน่ึง	มีเน้ือที่ทั้งหมด	290เฮกตาร	ประกอบดวยเน้ือที่
ที่เป็นน้ํา	3	สวน	เน้ือที่ที่เป็นดิน	1	สวน	ประกอบดวยสองสวนคือ	เขา	“วานโซวซาน”	และ	ทะเลสาบ	“คุนหมิงหู”
บนเขาวานโซวซานไดสรางวิหาร	ตําหนัก	พลับพลา	และเกงจีนอันงดงามไวหลายรูปหลายแบบตั้งอยูลดหลั่น

รับกันกับภูมิภาพ	ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง	728เมตร	ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง
ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก	ๆ	เกาะหน่ึง	มีสะพาน	17	โคงอันสวยงามเชื่อมติดกับฝ่ังทั่วทั้งอุทยานจัดไวได
สัดสวนงดงามตระการตาซึ่งแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของศิลปะในการสรางอุทยานของจีน
จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก	ไขมุก	ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน	อาทิเชน	ครีมไขมุก	ผงไขมุก	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานแวะชอปป้ิง	รานผาไหมจีน	สินคาOTOP	ขึ้นชื่อของจีน
นําทานชม	วัดหลิงกวง	พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรูกันสืบมาวา	มีพระทาฐธาตุ	คือ	พระเขี้ยว

แกว	ประดิษฐานอยูในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ	ปัจจุบันตั้งอยูในเมืองแคนดี	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา
พระมหาเจดียที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	ณ	วัดหลิงกวง	กรุงปักกิ่ง	มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสาน

ของศิลปะสมัยราชวงศถังและราชวงศซองไวดวยกันอยางกลมกลืนสวยงาม	คือ	สรางเป็นพระเจดียทรง	8
เหลี่ยม	13	ชั้น	สูง	51	เมตร	สมาคมพุทธศาสนาแหงประเทศจีนไดอํานวยการสรางมาแต	พ.ศ.	2501	แลวเสร็จใน
ฤดูใบไมผลิของปี	2507	ใชเวลาสรางนานกวา	6	ปี

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เติ้งลีจ่วิน	เมมโมเรียล
รานอาหารดนตรี	เติ้งลีจ่วิน	กอตั้งโดย	นองชายคนที่	3	ของ	เติ้ง	ลี่	จวิน	และยังเป็นภัตตาคารแหงแรกนอก

แผนดินไตหวันที่เอาชื่อของเติ้งลี่จวินมาตั้งชื่อ	ภัตตาคารตั้งอยู	เขตซื่อจิงวาน	ถนนไตหวัน	เป็นอาคารผสมผสาน
ศิลปะตะวันออกและตะวันตก	ภายในตกแตงออกเป็นโซนตางๆ	เชน	โซน	VIP	โซน	กาแฟและไวน	ทั้งน้ี	ยังมีจุด
เดนในเรื่องอาหาร	ซึ่งเป็นจุดเดนของภัตตาคารน้ี	"รสชาติแหงความทรงจํา"	ใหทานไดอิ่มหนําสําราญกับเสียง
ดนตรีและอาหารที่แสนจะอรอยไปกับคํ่าคืนที่แสนพิเศษ
ทีพ่ัก	Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

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

ทะเลสาบเตียนฉือ	(อังกฤษ:	Lake	Dian,	หรือ	ทะเลสาบคุนหมิง	(���)	เป็น
ทะเลสาบปิดขนาดใหญ	ตั้งอยูติดกับเมืองคุนหมิง	มณฑลยูนนาน	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ทะเลสาบแหงน้ีเป็นทะเลสาบน้ําจืด	ตั้งอยูที่ระดับความสูง
1,886.5	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	มีพื้นที่	298	ตารางกิโลเมตร	มีความยาว
จากริมฝ่ังดานทิศเหนือจรดทิศใต	39	กิโลเมตร	มีความลึกเฉลี่ย	4.4	เมตร	จาก
ความงดงามของทะเลสาบน้ี	ทําใหถูกขนานนามวา	"ไขมุกทอแสงแหง
ที่ราบสูง"	และยังเป็นตนแบบในการสรางทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวัง
ฤดูรอนที่กรุงปักกิ่ง

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดหลิงกวง	พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรูกันสืบมาวา	มีพระทาฐ
ธาตุ	คือ	พระเขี้ยวแกว	ประดิษฐานอยูในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ	ปัจจุบันตั้ง
อยูในเมืองแคนดี	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เติ้งลี่จวิน	เมมโมเรียล
	พักที่	Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	เป็นกําแพงที่มีปอมคั่นเป็นชวง	ๆของจีนสมัยโบราณ

สรางในสมัยพระเจาจิน๋ซีฮองเตเป็นครั้งแรก	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง
ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล	และพวกเติรก
จากน้ันนําทานชม	ยาบัวหิมะที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวกเป็นที่พิสูจนสรรพคุณมาแลว

หลายๆเหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกายสามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สวนผลไมตามฤดูกาล	(เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน	ชมสวนสตรอเบอรี่	,เดือนพฤษภาคม	ชม

สวนเชอรี่	เดือน	กันยายน	ชมสวนแอปเป้ิล	)	หมายเหตุ	:	หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย..มีผลทําใหทางสวน
ผลไมประกาศปิดไมใหนักทองเที่ยวเขาชม...ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินหรือมีเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ
ทดแทน	

นําทานแวะชม	หยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผี
เซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง
นําทาน	ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด	Herzog	&	de	Meuron	เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	“โคลอสเซี่ยม”
พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม	ในสนามจุได	91,000	ที่น่ัง	ใชจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันโอลิมปิก	2008	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	”รังนก”

ผานชมสระวายน้ําแหงชาติสระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดู
เหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	College	ที่ทําใหกําแพงอาคารดู
เหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สวนผลไมตามฤดูกาล	(เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน	ชมสวนสตรอเบอรี่
,เดือนพฤษภาคม	ชมสวนเชอรี่)	หมายเหตุ	:	หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย..มี
ผลทําใหทางสวนผลไมประกาศปิดไมใหนักทองเที่ยวเขาชม...ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนเงินหรือมีเปลี่ยนแปลงรายการใดๆทดแทน



สวนผลไมตามฤดูกาล	เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน	ชมสวนสตรอเบอรี่	,เดือนพฤษภาคม	ชมสวนเชอรี่
เดือน	กันยายน	ชมสวนแอปเป้ิล	หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย..มีผลทําใหทางสวนผลไมประกาศปิดไมให
นักทองเที่ยวเขาชม...ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินหรือมีเปลี่ยนแปลงรายการใดๆทดแทน

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	รานผีเซีย๊ะ	เครื่องรางโชคลาภ	ตามความเชื่อของชาวจีน
นําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	ใหทานไดชอปป้ิงของ	COPY	ยี่หอดังมากมาย	ทั้งกระเปา	เสื้อผา	รองเทา

และอื่นๆอีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูสนามบิน
19.50	น.	อําลากรุงปักกิง่	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	FM889

00.05	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร



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

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มีลักษณะ
ภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมีรูปลักษณ
เหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup
ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสงอาทิตย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยัน
เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1
ที่นอนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตาม
ความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	หัก	ณ	ทีจ่าย	3	%

7.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท
8.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและไกดทองถิน่	ทานละ	120	หยวนตอ/ทริป/ตอทาน*	(	เด็กเก็บทิปเทา

ผูใหญ)

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]



ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย**ขอสงวนสิทธิ	์สําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรต
ไทยเทานัน้	**

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

**หมายเหตุ:	ราคาน้ียังไมรวมคาวีซากรุปอีกทานละ	1,000	บาทยังไมรวมคาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	120
หยวน	ทาน/ทริป
**สําหรับผูที่อายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ	เก็บเพิม่	5,000	บาท	จากราคาทัวร**
หากทานทีต่องการออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร	,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิ

3.	สิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน				เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บและคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถเดิน
ทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร



ทัง้หมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา

ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


