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ได�อย�าง 100 
 
 
 

นําคณะ“น่ังกระเช�า CABLE CAR พิชิตกําแพงเมืองจีน 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย�ของโลก”  

 นําคณะ เข�าชมภายในพระราชวังต�องห�าม พระราชวังที่มีช่ือเสียงของโลก 

 นําคณะชม”โชว�กายกรรมป�กก่ิง”การแสดงอันเหลือเช่ือมีช่ือเสียงก�องโลก 

 นําคณะเข�าชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน เป�นจตุรัสกลางเมืองที่ใหญ�ที่สุดในโลก 

 บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ ลิ้มรสเมนูดังหมูหันต�นตํารับ/กุ�งมังกร  

 ไนท�ทัวร�ย�านดังหวังฝู�จ่ิงและถนนช�อปป��งTHE PLACEชมความงามยามคํ่าคืน 

 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ย�านในเมือง ไม�ได�อยู�วงแหวนรอบนอก 
ออกเดินทางโดย... THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG (บินเช�า-กลับคํ่า) 
หัวหน�าทัวร�ชํานาญเส�นทาง เดินทางกับทัวร�เต็มรูปแบบ บริการดี/พักดี/ทานดี100 
 
ช�วงคริสมาสต�  14-18/15-19/21-25/22-26/23-27 ธ.ค. 18 
เทศกาลป�ใหม�  28-01/29-02/30-03/31-04 ม.ค. 19 
เดือนมกราคม  10-14/17-21/19-23/26-30 ม.ค. 19 
เดือนกุมภาพันธ�  26 ก.พ.-2 มี.ค. 19 

 
**กรุณาสํารองท่ีน่ังล�วงหน�าอย�างน�อย 4-12 สัปดาห�เพื่อความสะดวกในการเดินทาง** 

รับจัดกรุ�ปเหมาส�วนตัวตั้งแต�15ท�านข้ึนไป (ท�านสามารถเลือกวันเดินทางได�ตามความพอใจ) 
 
 
 

ร�วมกับ  

จัดทัวร�ดีมีคุณภาพซ่ึงท�านไว�วางใจในมาตรฐาน และการบริการได�อย�าง 100% 
พร�อมรับสิทธิพ์ิเศษสําหรับผู�ถือบัตร  โดยปราศจากดอกเบ้ีย 

mailto:pop.worldtraveller@gmail.com
http://www.worldtravelleragency.com/
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)      ท�าอากาศยานสวุรรณภมู–ิป�กกิง่ (บนิไฟล�ทเช�าไม�เหนือ่ย)  
07.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์ D  สาย

การบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 

10.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงปักก่ิง...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG614 

15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิงBeijing หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ มหานครป�กก่ิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักก่ิงเป็นศูนย ์การเมือง

วฒันธรรมวิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีน

และก็เป็นเมืองท่อง เท่ียวท่ีมีช่ือดงัทั้งในประเทศจีนและในโลกปัจจุบนัปักก่ิง

เป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่า

กับมณฑลหลังจากปักก่ิงได้รับการจัดตั้ งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในปี 1949โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงได้

พฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนัปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักบัตึกสูงๆ โดย

ไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี : traders shangri la hotel /หรือระดับใกล�เคียง 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)    จตรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัต�องห�ามกู�กง-หอฟ�าเทยีนถาน-
กายกรรมป�กกิง่-อาหารพเิศษ ! เป�ดป�กกิง่ต�นตาํรบั 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

นาํคณะเท่ียวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก โดยทั้ ง 4 ทิศ มีถนนรอบลานจัตุรัส 12 เลนใจกลางจัตุรัส มี

อนุสาวรียว์รีชน ดา้นใตเ้ป็นหอระลึกประธาน เหมาเจ๋อ ตุง ทางใตล้งมาจาก หอ

ระลึกคือซุ้มประตูเฉียนเหมิน(ประตูหนา้) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า เจ้ิงหยางเห

มิน ดา้นตะวนัตกของจตุัรัสเทียนอนัเหมินเป็นรัฐสภามหาศาลาประชาคม ซ่ึง

เป็นท่ีประชมพรรคคอมมิวนิสต์ ภายในมีท่ีนั่งถึง 9,700 ท่ีนั่งและอนุสาวรียสู์ง 40 เมตร และคาํจารึกว่า วีรบุรุษของ

ประชาชนเป็นอมตะทางทิศตะวนัออกเป็นหอพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี ของ

การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และพิพิธภณัฑป์ฏิวติั เป็นสถานท่ีจดังานสาํคญั ๆ ของพรรคคอมมิวนิสต ์อาทิเช่น 

งานฉลองวนัชาติ ,งานแสดงแสงยานุภาพ,งานตรวจกองทหารเกียรติยศ นาํคณะเท่ียวชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวัง

โบราณกู�กงหรือพระราชวังต�องห�าม Forbidden City ท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์

มิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 

พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี เหตุท่ีเรียก

พระราชวงัต้องห้ามเน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จักรพรรดิ

เปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดังนั้ นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น “ ท่ี

ต้องห้าม ” คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงลํ้ าเข้าไปได้ เป็นพระราชวงัท่ี

ยิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ท่ีมีพื้นท่ีถึง 
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720,000 ตร.ม. มีอาคารและส่ิงปลูกสร้างรวม800แห่ง วดัโดยรอบกาํแพงมีระยะทางถึง 6 ก.ม. หมู่อาคารเคร่ืองไมท่ี้

ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ซ่ึงเม่ือแบ่งเป็นห้องแล้วมีมากถึง 9,999 ห้อง ตามหลักสถาปัตยกรรมสมัยโบราณได้

กาํหนดให้ดา้นหนา้เป็นท่ีวา่ราชการ ดา้นหลงัเป็นท่ีอยูอ่าศยั นาํคณะเดินทางเขา้สู่พระราชวงัโดยผา่นประตูสาํคญั ไดแ้ก่ 

ประตูอู่ และประตูไท่เหอ เป็นประตูทางเขา้หลกัของตาํหนกัหนา้ ซ่ึงเป็น

ประตูท่ีใหญ่โตโอฬารท่ีสุดในพระราชวงัตอ้งหา้ม มีเอกลกัษณ์คือ ท่ีหนา้

ประตูประดบัด้วยสิงโตซ่ึงทาํจากทองสําริด 2 ตวั นาํชมตาํหนกัหน้า 3 

หลงัในเขตพระราชฐานชั้นนอก ไดแ้ก่ ตาํหนกัไท่เหอ , ตาํหนกัจงเหอ 

และตาํหนักเป่ าเหอ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของอาํนาจท่ียิ่งใหญ่ใช้เป็นท่ีว่า

ราชการแผ่นดิน  และท่ีทรงงานของจักรพรรดิ  ถัดเข้าไปในเขต

พระราชฐานชั้นในเป็นท่ีประทบัพกัผ่อนของจกัรพรรดิ พระมเหสี พระ

ราชมารดา พระราชโอรส พระราชธิดาและ นางสนม อีก 3 หลงั ไดแ้ก่ ตาํหนกัเฉียนชิง , ตาํหนกัเจียวไท่ และตาํหนกั

คุนหนิง ส่วนท่ีแบ่งระหวา่งเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในก็คือ 

ลานกวา้งท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหลงัตาํหนกัเป่ าเหอท่ีมาบรรจบกบัประตูเฉียนชิงเป็น

กลุ่มอาคารราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีความสมบูรณ์ท่ีสุดในปักก่ิง นําคณะเดิน

เท่ียวชมโดยรอบพระราชวังท่ีมีประวัติศาสตร�มาหลายยุค
หลายสมัย และยังคงเด�นเป�นสง�าใจกลางมหานครป�กก่ิง และ

พระราชวังแห�งน้ีเป�นตัวแทนเล�าขานเหตุการณ�ในอดีตในฐานะพิพิธภัณฑ�ท่ีเก�าแก�ท่ีสุดแห�ง
หน่ึงในโลก นาํชมร้านยางพารา 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํคณะเท่ียวชม หอฟ�าเทียนถาน ซ่ึงหอฟ้าเทียนถานน้ีจะเป็นจุดท่ีใช้

ในพิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยูบ่น ลานหินอ่อนซอ้นกนั 3 ชั้น ซ่ึงจะหมายถึง 

โลกของ มนุษย ์สวรรคแ์ละ โลก อมตะ ซ่ึงหอบวงสรวงเทียนถานแห่งน้ีใช้

เวลาในการสร้างถึง14 ปี สร้างข้ึนในช่วงเวลาเดียวกบัพระบรมมหาราชวงั บนเน้ือท่ีกวา่ 2.7ลา้น ตารางเมตรของหอเทียน

ถาน ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ พระราชวงัโบราณถึง 4 เท่า ในสมยัโบราณจกัรพรรดิจะเสด็จออกจากพระราชวงัหลวงปี ละ 2 

คร้ัง พร้อมขบวนขนัทีขา้ราชสํานกั และขุนนางอีกกว่า 1,000 คน เดินทางตรงไปยงัหอบวงสรวงสวรรค์เทียนถาน ซ่ึง

ตั้งอยูท่างตอนใตข้องพระราชวงั เพื่อประกอบพระราชพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้ าดินของจกัรพรรดิจีน และวา่กนัวา่ ณ ท่ี 

แท่นบวงสรวมสามารถส่งเสียงให้ดงัไปไดจ้นถึงสรวงสวรรคไ์ดช้มหอ ฉีเหนียนเต้ียน ยอดหลงัคาสูงจากพื้นดิน 38 เมตร 

มุงดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีนํ้าเงินกวา่ 50,000 แผน่ซ่ึงเป็น สัญลกัษณ์แห่งสวรรค ์นาํคณะชม“โชว�กายกรรมป�กก่ิง”

กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยืดหยุน่ของร่างกาย มีการแสดง

หลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถ

หลายๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไทเลยคือ

การขบัมอเตอร์ไซคห์ลายๆๆคนัวนอยูใ่นพื้นท่ีจาํกดัและโชวก์ายกรรม

ปักก่ิงนั้นยงัช่ือเป็นโชวก์ายกรรมท่ีมีช่ือกอ้งโลก  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ! เป�ดป�กก่ิงต�นตํารับ) 

พกัท่ี : traders shangri la hotel /หรือระดับใกล�เคียง 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  นัง่กระเช�าขึน้กาํแพงเมอืงจนี-สกุีม้องโกลเลยี-เล�นสก-ีช�อปป��งถนน
คนเดนิย�านเดอะเพลส THE PLACE 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั / นําท่านชมร้านหยก 

 พิเศษ!! นําคณะน่ังกระเช�า CABLE CAR พิชิตกําแพงเมืองจีน 1 ใน7 
สิ่งมหัศจรรย�ของโลก The Great Wall ซ่ึงกาํแพงเมืองจีนแห่งน้ีมีความยาวถึง 

12,700 ล้ี (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) จากความยาวมากดงักล่าวน้ีเองกาํแพงน้ีจึงไดรั้บการขนานนาม

อีกด้วยว่ากาํแพงหม่ืนล้ี กาํแพงเมืองจีนจะสร้าง

ข้ึนเ ม่ือไรและใครเป็นผู ้ส ร้าง ข้ึนเป็นคนแรก นั้ น

ขอ้เท็จจริงยงัไม่ปรากฏเด่นชดั เพียงแต่สันนิษฐานกนัว่ามีมาตั้งแต่

สมยัราชวงศโ์จว สมยัแบ่งแยกอาณาจกัรโดยแต่ละแควน้ในสมยันั้น

ไดส้ร้างกาํแพงเพื่อปกป้องดินแดนของตนให้พน้จากการรุกรานของชาวป่าเถ่ือนลกัษณะของกาํแพงในสมยันั้นจึงไม่

ปะติดปะต่อกนัจนถึงสมยัราชวงศ์จ๋ิน กษตัริยอ์งค์สําคญั คือ พระเจา้จ๋ินซีฮ่องเต ้ซ่ึงท่านเป็นจกัรพรรดิองค์แรกของ

ประเทศจีนท่ีรวบรวมประเทศจีนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และสถาปนาราชวงศฉิ์นข้ึน ทรงตอ้งการความเป็นหน่ึงเดียว

ของประเทศท่ีมีความปลอดภยั จึงส่งกองทหาร 3 แสนคน กบัประชาชน 5 แสนคน ร่วมกนัสร้างกาํแพงใหญ่ เร่ิมจากทิศ

ตะวนัตกท่ีเมือง หลินเถา ถึงตะวนัออกท่ีเมือง เล๋ียวตง กาํแพงน้ีถูกสร้างข้ึนบนฐานเดิมของ กาํแพงเมืองจีนรุ่นเก่า จึงใช้

เวลาสร้างเพียง 9 ปี การท่ีพระองค์สร้างกาํแพงให้ติดต่อกนัข้ึนมีสาเหตุมาจากการท่ีคนป่าเถ่ือนพวกหน่ึงเรียกว่าพวก

เฉียนหนูมารุกรานบ่อยคร้ัง ดงันั้นถา้ใครเดินทางไปถึงกาํแพงยกัษไ์ดจ้ะไดรั้การยกยอ่งวา่ ปู้เตา้ฉางเฉินเฟยห่าวฮัน่ ซ่ึงมี

ความหมายเป็นภาษาไทยวา่ ถา้ไปไม่ถึงกาํแพงเมืองจีน หาใช่ชายชาตรีไม่ มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมชมววิทิวทศัน์บน

กาํแพงท่ีมหศัจรรยอ์นัยิง่ใหญ่  

เท่ียง บริการอาหารพื้นเมือง...สุก้ีมองโกลเลีย/นาํชมร้านบวัหิมะ    

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สกีเซ็นเตอร� ลานสกีสําหรับผูห้ัดเล่นสกีโดยเฉพาะ อิสระให้

ท่านสนุกสนานกบัการทดลองเล่นสกี ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาวภายใตธ้รรมชาติ

อนังดงามท่ีถูกแต่  งแตม้ดว้ยความขาวของเกล็ดหิมะ เพลิดเพลินกบัการทาํกิจกรรมบน

ลานหิมะ อาทิ การเล่นสกีแคร่ลากเล่ือนรถมา้ (ราคาทวัร์น้ีไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ ภายในสกี) 

นําท�านผ�านชม ”สนามกีฬารังนก” ซ่ึงเป็นสนามกีฬาหลกัท่ีใชใ้นการแข่งขนักีฬาโอลิมปิ กฤดูร้อน 2008 ท่ีจะ

ถูกจดัข้ึนท่ีกรุงปักก่ิง สนามกีฬาห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบนัออกแบบสถาปัตยกรรม

จีน ซ่ึงตอ้งการท่ีจะมีช่องระบายอากาศตามธรรมชาติสามารถจุผูช้มได ้91,000 ท่ีนัง่ 

ถือได้ว่าเป็นสนามกีฬายุคใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกใน

ปัจจุบนัสนามกีฬาโอลิมปิก แห่งน้ี มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั รังนก ท่ีมีโครงตา

ข่ายเหล็กสีเทา ราวก่ิงไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารท่ีทาํด้วยวสัดุโปร่งใส 

อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงเป็นชามสีแดง ซ่ึงดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งห้ามในปักก่ิง 

ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งน้ี จึงดูคลา้ยพระราชวงัสีแดงท่ีอยู่ภายในร้ัวกาํแพงสีเทา ซ่ึงให้กล่ินอายงดงามแบบ

ตะวนัออก สําหรับบนัไดภายในสนามกีฬาถูกสร้างให้กลมกลืนกบัโครงตาข่าย ซ่ึงให้ภาพลกัษณ์ของความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั 
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 นําคณะเดินเท่ียวชมพร�อมช�อปป��งย�าน The place เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท่ียิง่ใหญ่สไตลจี์น

สาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้สาํหรับการชอ้ปป้ิ งท่ีคึกคกั

แห่งใหม่ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเลยก็วา่ได ้ ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์

เนมดงั อาทิเช่น ZARA, MNG,PROMOD, MEXX เป็นตน้ นอกจากเป็นแหล่งช้

อปป้ิงแลว้สถานท่ีแห่งน้ีท่านยงัจะไดช้มเพดานจอ LCD ขนาด หรือ ทอ้งฟ้ายกัษท่ี์

ไม่มีใหเ้ห็นท่ีใดในโลก เป็นจอ LCD ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

คํ่า  บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี : traders shangri la hotel /หรือระดับใกล�เคียง 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   วดัลามะ-ช�อปป��งตลาดรสัเซยี-ไนท�ทวัร�ถนนหวงัฟู�จิง่ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั/ นําชมร้านไข่มุก 

นาํคณะเท่ียวชม วัดลามะหย�งเหอกง ศาสนสถานท่ีมีความวิจิตรและไดรั้บ

การบูรณะอยา่งยอดเยี่ยมท่ีสุดในปักก่ิงสร้างโดยพระราชโองการของจกัพรรด์ิคงั

ซี ในปี ค.ศ.1694 เพื่อใช้เป็นท่ีประทบัของพระราชโอรสหยง่เจ้ิน หรือองค์ชาย4 

หลงัจากพระองคไ์ดสื้บราชสมบติัแลว้ ก็ไดย้กวงัน้ีใหเ้ป็นวดัลามะ ภายในวดัไดมี้

เน้ือท่ีกวา้งใหญ่จดัเป็น 5 ส่วนนาํชมวิหารพระพุทธรูปยนื เป็นวิหารท่ีสวยและใหญ่ท่ีสุด 

พระพุทธเจ้าองค์ยืนสูง  26 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมทั้ งต้นยาว  33 เมตร 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 10เมตรใชเ้วลา 10 ปีลาํเลียงมาจากทิเบต และใชเ้วลาการแกะสลกัอีก 10 

ปี เป็นงานแกะสลกัอนัวิจิตรจากไมจ้นัทน์เพียงช้ินเดียวท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลก และไดล้งใน

หนงัสือกินเนสบุ๊ค Guiness Book ซ่ึงประดิษฐานอยูภ่ายในศาลาหม่ืนสุข วา่นฟู่เก๋อ ท่ีมีความสูงถึง 36 เมตร เป็น

ท่ีพาํนกัของพระลามะกว่า 180 รูปภายในวดัประกอบดว้ยหอกลอง, หอระฆงั และศาลาท่ีมีแผ่นศิลาจารึกของจกัพรรด์ิ

เฉียนหลง เป็นเร่ืองเก่ียวกบันิยายลามะไว4้ภาษา คือ จีนกลาง,มองโกล,ทิเบต,แมนจู  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  นาํคณะชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง และของฝากนานาชนิดท่ี ตลาดรัสเซีย ตลาดอนั

โด่งดงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เป็นสถานท่ีขายสินคา้นานาชนิดทั้ง

ขายปลีก  และขายส่ง  อาทิ  เ ส้ือผ้า  ,กระเป๋า  ,รองเท้า  ,นาฬิกา  ,ขนมเมืองจีน  ,

เคร่ืองประดบั ท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมกนัอยา่งมากมาย ในราคาพิเศษสุดๆ และยงัมีศูนยอ์าหารนานาชนิดให้ท่าน

ไดเ้ลือกรับประทาน อิสระตามอธัยาศยักบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั...จนกระทัง่ไดเ้วลาเวลานดัหมาย 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ยา่น ไนท�ทัวร�หวังฝู�จิ่ง ถนนคนเดินและแหล่งชอ้ปป้ิงท่ี

มีช่ือเสียง และมีสีสันท่ีสุดของกรุงปักก่ิง ตลอดสองขา้งทางประดบัประดาไฟหลาก

สีสันระยบิระยบัในยามราตรี ร้านคา้ทนัสมยัอยูท่่ามกลางตึกเก่าๆ ท่ีน่ีเป็ นแหล่งช๊อป

ป้ิ งเก่าแก่เป็ นร้อยปี ของปักก่ิง ทั้งสองขา้งจะเป็ นตึกเก่าเป็นร้อยๆ ปี ท่ียงัคงอนุรักษ์

ไว ้หา้งเก่าๆ บางหา้งก็ยงัอยู ่บางส่วนไดมี้การปรับปรุงเป็นหา้งร้านทนัสมยั กบัสินคา้

แบรนดเ์นมช่ือดงัากมาย 

พกัท่ี : traders shangri la hotel /หรือระดับใกล�เคียง 
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วนัที่ห�าของการเดนิทาง(5) พระราชวงัซสูไีทเฮา(อีเ้หอหยวน)- สนามบนิ-กรงุเทพฯ  
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั/ นําชมร้านผเิซ๊ียะ 

นําคณะเท่ียวชมพระราชวังฤดูร�อนอี้เหอหยวน อุทยานโบราณท่ีลือช่ือ1ใน4ของประเทศจีน เดิมเป็นสวน

ฤดูร้อน และสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่านปี ค.ศ.1153 สมยัราชวงศห์มิงไดมี้การต่อ

เติมเป็นอนัมาก ในสมยัพระเจา้คงัซี จนถึง พระเจา้เฉียนหลงไดมี้การต่อเติมขยายใช้

เวลาประมา ณ 60 ปี แลว้เสร็จปี ค.ศ.1750 และสมยัสงครามฝ่ินคร้ังท่ี 2ถูกพนัธมิตร

องักฤษ และฝร่ังเศสเผาเสียหายเป็นจาํนวนมาก ปี ค.ศ.1888 พระนางซูสีไทเฮาไดน้าํ

งบประมาณของกองทพัเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนัน้ีนาํ

คณะเดินชมความงามอนัวิจิตร และใหญ่โตโอฬารของพระราชวงั ท่ีประกอบไป

ดว้ยทะเลสาบจาํลองซ่ึงมีเน้ือท่ีใหญ่โต3ใน4 ส่วนของอุทยาน, เก๋งจีน,ระเบียงยาว 

728 เมตร , เจดียท่ี์สวดมนต,์ สะพานหิน และเรือหินอ่อน สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือราว 

800 ปีก่อนประกอบภาพเขียนสีเป็นเร่ืองราวเทพนิยายต่างๆเป็นจาํนวนถึง 8,000 กวา่ภาพ 

เท่ียง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร / นําคณะออกเดินทางสู�สนามบินป�กก่ิง 

17.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG615 

21.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
******************************************************** Best-Beijing 5 Days 4 Night ********************************************************* 
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อตัราค�าบรกิาร 

ช�วงการเดินทาง 
ผู�ใหญ� พัก

ห�องละ 2 ท�าน 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก (มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก (ไม�มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

เดือนธันวาคม 61 
ช�วงคริสมาสต�  
14-18/15-19 ธ.ค. 
21-25/22-26/23-27 ธ.ค. 

27,900 26,900 ลด1,000 +5,000 

วันหยุดเทศกาลป�ใหม� 
28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62 
29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62 
30 ธ.ค.-03 ม.ค. 62 
31 ธ.ค.-04 ม.ค. 62 

29,900 28,900 ลด1,000 +5,000 

เดือนมกราคม 62 
10-14/17-21 ม.ค. 

 
23,900 

 
22,900 

 
ลด1,000 

 
+4,000 

19-23,26-30 ม.ค. 26,900 25,900 ลด1,000 +4,000 

เดือนกมุภาพันธ� 62 
26 ก.พ.-2 มี.ค. 

 
24,900 

 
23,900 

 
ลด1,000 

 
+4,000 

 สิทธิพิเศษสําหรับผู�ถือบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ BBL 

 สามารถผ�อนชําระผ�านบัตรเครดิตได�...โดยไม�มีดอกเบ้ีย 0% นานถึง4เดือน  (กรุณาสอบถาม
เจ�าหน�าท่ี) มัดจําเงินสด10,000 บาท (ช�วงปกติ) ส�วนท่ีเหลือชําระผ�านบัตรเครดิตได� มัดจําเงิน
สด 15,000 บาท (ช�วงวันหยุด) 

***กรณที�านสํารองที่น่ังล�าช�า ต๋ัวโปรโมช่ันเต็ม***ราคาทวัร�จะปรับราคาข้ึนท�านละ 
2,000-4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ�งให�ท�านรับทราบก�อนตัดสินใจสํารองที่น่ัง  
(กรุณาสํารองที่น่ังล�วงหน�าก�อนการเดินทาง) 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
• คา่ต๋ัวเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยสายการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  
• ค่าทีพั่กตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์

หรอืงานประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีทํ่าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพั่ก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
• คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ *คา่รถนําเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการ

เดนิทาง  
• ค่าธรรมเนียมน้ํามันและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรียกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทํ่าการจองค่าประกันชีวติกรณี

อุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัตเิหตุในวงเงินไม่เกนิ ท่านละ 
500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ

นอก 
• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
• คา่ทปิสําหรบัหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ รวม 150 หยวน ตอ่ 1 คน  
• ค่าธรรมเนียมน้ํามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง*ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิ

กําหนดไว ้ 
เง่ือนไขการชําระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มชําระงวดแรก 10,000 บาท หรอื 15,000 บาท (ช่วงวันหยุด) ก่อนการเดนิทาง พรอ้มแฟกซสํ์าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนื
เงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน 
การจลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสูญหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอื
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่าน ท่านจงึสามาร
สํารองยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทาง
กลับ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหมเ่องในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จาก
ทางบรษัิท เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของต๋ัวทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลกิ  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่ ี
การการันตคีา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
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