
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

... นําท่านสัมผัสกับความเร็วสูงของรถไฟด่วน จากเทียนสิน – ปักกิ่ง ... 
.. กับสายการบินมาตรฐาน เครื่องบิน AIR BUS มีจอโทรทัศน์ทุกที่นั่ง 

... เต็มอิ่มกับความหนาวเย็น กับลานสกีอันกว้างใหญ่ และเครื่องเล่นมากมาย ที่ SNOW WORLD .. 
... พระราชวังต้องห้าม และพระราชวังฤดูร้อน ความยิ่งใหญ่แห่งสถานท่ีโบราณ … 

 
 

วันแรก สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง –วัดลามะ 

05.30 น. คณะพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ S18 สายการบินศรีลังกัน แอร์
ไลน์ (UL) เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับดูแลด๎านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง 

07.40 น. ออกเดินทางสํูกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ ทํานสามารถเพลิดเพลินกับทีวี
สํวนตัวตลอดการเดินทาง โดยเที่ยวบินที ่UL888   

13.20 น. เดินทางถึงทําอากาศยานนานาชาติ  กรุงปักกิ่ง  ทํานจะได๎สัมผัสกับ ‚สนามบินนานาชาติ ‛ TERMINAL 3 ซ่ึงเปิด
ให๎บริการเพื่อต๎อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผ๎ูโดยสารได๎ 43 ล๎านคน และจะเพิ่มเป็น 55 ล๎านคนในปี 2015 นี้  
สนามบินมีขนาดกวํา 1 ล๎านตารางเมตร ใหญํกวําแพนตากอนของ อาคารของสนามบินนานาชาติปักกิ่งถูกแบํง เป็น 2 
ข๎างทอดตัวจากทิศใต๎ไปสํูทิศตะวันออกเพื่อชํวยลดไอร๎อนจากแสงอาทิตย์แตํติดสกายไลท์ให๎แสงแดดได๎สํองเข๎ามา 
นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร...จากนั้นนําทํานเดินทางสํูตัวเมืองใจกลางกรุงปักกิ่งเมือง
ประวัติศาสตร์เกําแกํ ระหวํางทางให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของเมืองปักกิ่ง พร๎อมฟังประวัติความ



 
 

  

เป็นมาอันนําสนใจ …นําทํานไหว๎พระที่ วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง ซ่ึงเป็นที่ประทับขององค์ชายส่ีในสมัย
ราชวงศ์ชิงตํอมาได๎สร๎างเป็นวัดลามะ ภายในวัดได๎ตั้งพระพุทธรูปยืน ซ่ึงทําด๎วยไม๎จันต๎นเดียว เป็นไม๎ยืนที่สูงท่ีสุดใน
โลก ชมร๎านค๎าตํางๆ นําทํานเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก น้ําจืดของเมืองจีน เชํนเครื่องประดับ ครีมไขํมุก หรือผง
ไขํมุก 

 ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร .. (1)  
                     พักที่  IBR HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สอง กําแพงเมืองจีน  - สกีเซ็นเตอร์ SNOW WORLD - กายกรรมปักกิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (2) จากนั้นนําทํานเดินทางสํู กําแพงเมืองจีนด่านจ่ีหยงกวน เป็นกําแพง
เมืองจีนที่ถือวําเป็นดํานที่สวยที่สุดของกําแพงเมืองจีน นําทําน ชมความงาม  ของสถานที่แหํงนี้ และพร๎อมกับวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ทํานจะได๎เห็นส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกวํา 7 ,000 กิโลเมตร เป็น
ส่ิงกํอสร๎างท่ีมีขนาดใหญํที่สุดและใช๎เวลาสร๎างนานที่สุดในโลก ท่ีเกิดขึ้นด๎วยฝีมือของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงาน
เกือบล๎านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู๎ซ่ึงถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล๎องคอ คนเหลํานี้ต๎องทํางานในถ่ิน
ทุรกันดารทํามกลางอุณหภูมิเลวร๎าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร๎อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต๎องอดๆ 
อยากๆ เพราะเสบียงที่สํงมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึงต๎องล๎มตาย รํางถูกฝังอยูํใต๎
กําแพง กําแพงเมืองจีนจึงได๎รับการขนานนามวําเป็น ‚หลุมฝังศพท่ียาวที่สุดในโลก‛ กําแพงเมืองจีน เริ่มขึ้นตั้งแตํ
ศตวรรษที่ 9 กํอน ค.ศ.เพื่อป้องกันการรุกรานของชนชาติสํวนน๎อยในภาคเหนือ ถึงปี 221 กํอน ค.ศ.จักรพรรดิ์จิ๋นซีได๎
เชื่อมกําแพงเมืองในแคว๎นตํางๆ เข๎าด๎วยกัน เพ่ือป้องกันการรุกรานจากชนชาติสํวนน๎อยบนทุํงหญ๎าอันกว๎างไพศาลใน
มองโกเลีย กําแพงเมืองจีนในสมัยนั้นมีระยะทางยาวกวํา 5 ,000 กิโลเมตร หลังจากนั้นผู๎ปกครองของจีนในสมัย
ราชวงศ์ฮั่นได๎สร๎างกําแพงเมืองจีนตํอจนมีระยะทางยาวกวํา  10,000 กิโลเมตร ในชํวงระยะเวลากวํา 2 ,000 ปี 
ผู๎ปกครองของจีนในสมัยตํางๆ ตํางก็เคยสร๎างกําแพงเมืองไมํมากก็น๎อย รวมๆ แล๎วมีระยะทางยาวกวํา 50 ,000 
กิโลเมตร ซ่ึงสามารถล๎อมโลกกวํา 1 รอบ กํอนที่จะมีการใช๎อิฐในการกํอสร๎าง กําแพงเมืองจีนถูกสร๎างขึ้นโดยใช๎หิน 
ดิน และไม๎ บางครั้งมีการแพ็คดินไว๎ระหวํางไม๎แผํนใหญํ และมัดไว๎ด๎วยกันโดยเส่ือทอบริเวณใกล๎กรุงปักกิ่ง กําแพง
เมืองจีนถูกสร๎างโดยใช๎หินอํอน ในบางสถานที่กําแพงถูกสร๎างโดยใช๎หินแกรนิต บางแหํงก็ใช๎ดินเผา ทางตะวันตก
ของจีน กําแพงถูกสร๎างโดยใช๎โคลน ทําให๎ชํารุดได๎งํายกวํา กําแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ สํวนใหญํถูกสร๎างใน
ราชวงศ์หมิง จากนั้นมีเวลาให๎ทํานเลือกซ้ือสินค๎าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้น
นําทํานแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส๎นไหมออกมาผลิต
เป็นสินค๎าท้ังใช๎เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแตํ
จริง) เพื่อมาทําใส๎นวมผ๎าหํมไหม ซ่ึงเหมาะกับการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใช๎เอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (3)… ** อาหารพิเศษสุกี้มองโกล **  
จากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ได๎แกํ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ   เหมาะกับการ
เก็บเป็นยาสามัญประจําบ๎าน .. นําทํานสํู BEIJING SNOW WORLD สถานที่แหํงนี้เองท่ีจะทําให๎ทํานเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมตํางๆ บนลาน ซ่ึงมีระดับความหนาของหิมะอยูํในราว 60 – 100 เซนติเมตร สถานที่แหํงนี้พรั่งพร๎อมไปด๎วย
อุปกรณ์การเลํนบนลานน้ําแข็งอยํางครบครัน ได๎แกํ แผํนเล่ือนสกีหิมะ , ม๎าลากเล่ือนหิมะ , บอลลูน , สโนว์โมบิล , 



 
 

  

เครื่องเลํนสไลด์จากภูเขาน้ําแข็งและอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมท้ังกิจกรรมบนลานน้ําแข็งท่ีจะทําให๎ทํานได๎สนุกสนานจน
ลืมเวลา ( ราคาทัวร์นี้ไมํรวมคําเชําอุปกรณ์, คําเครื่องเลํน และคําครูฝึกอุปกรณ์ )  ชมสินค๎ามีชื่อของปักกิ่ง ชม หยกแท ้
ของเมืองจีนพร๎อมท้ังให๎ทํานได๎รับคําแนะนําและวิธีการดูหยก และให๎ทํานเลือกชมและเลือกซ้ือหยกไว๎เป็นของฝาก
ลํ้าคํา  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) . ***จากนั้นนําท่านชมสุดยอดกายกรรมปักกิ่ง*** ให๎ทํานสัมผัสกับความ
ตื่นเต๎นกับการแสงตํางๆ ท่ีได๎รับการฝึกฝนให๎มีความสามารถที่ยากจะลอกเลียนแบบ โดยในการชมครั้งนี้ทํานจะได๎
ชมการแสดงตํางๆมากมายที่เป็นชื่อดังของปักกิ่ง เชํน การแสดงขับมอเตอร์ไซค์ในวงล๎อ ซ่ึงสร๎างความตื่นตาและตื่น
ใจกับผ๎ูชมอยํางมาก นอกจากนั้นยังมีการแสดงโชว์เปล่ียนหน๎ากากที่เป็นการแสดงที่ได๎รับความนิยมเป็นอยํางมากใน
ประเทศจีน 

พักที่  IBR HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สาม เทียนสิน  - ถนนสายวัฒนธรรม – นมัสการเจ้าแม่ทับทิม – นั่งรถไฟด่วนความเร็วสูง – ปักกิ่ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)    นําทํานเดินทางสํูเมือง เทียนสิน  จัดเป็น 1ใน 4เมืองให ญํ
เชํน   เดียวกับปักกิ่ง ฉงชิ่งและเซ่ียงไฮ๎ ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง เดิมเป็นเมืองตากอากาศของ  ราชวงศ์ตั้งแตํสมัย
ราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง และเป็นเมืองทําสําคัญในการติดตํอกับตํางประเทศ ปัจจุบันกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม
หนักและเบา มีความทันสมัย และผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกไว๎ได๎อยํางลงตัว นําทํานไปชมและ
สักการะเจ้าแม่ทับทิม ซ่ึงเชื่อกันวําเป็นเทพธิดาผู๎ดูแลปกป้องคนเดินทาง โดยเฉพาะชาวทะเล จากนั้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)   นําทํานเที่ยวชม  ถนนสายวัฒนธรรม  ซ่ึงเป็นถนนที่รวมเอาสินค๎า
พื้นเมืองหลายหลาก จําหนํายเรียงรายอยูํสองฟากฝั่งถนน เชํน ภาพเขียนอักษรจี ชุดน้ําชา ภาพวาด  หนังสือ งานฝีมือ 
รวมถึงอาหารพื้นเมือง อิสระตามอัธยาศัยได๎เวลาสมควรนําทํานเดินทางกลับปักกิ่ง นําทํานรํวมเปิดประสบการณ์ใหมํ
กับการโดยสารด๎วยรถไฟความเร็วสูง ของประเทศจีน ซ่ึงได๎พัฒนาเทคโนโลยีจนก๎าวลํ้าทันสมัย เชํนเดียวกับญี่ปุ่น 
และยุโรป ด๎วยการเดินทางไปยัง เมืองเทียนจิน  ระยะทาง 137 กิโลเมตร ภายในเวลา 30 นาที รถไฟขบวนนี้วิ่งด๎วย
ความเร็ว 350 กิโลเมตรตํอชั่วโมง(Meglev ที่เซ่ียงไฮ๎ มีความเร็วประมาณ 431 กิโลเมตรตํอชั่วโมง) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7) 
พักที่   IBR HOTEL  หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สี่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน  - พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน - ช็อปปิ้งหวังฟู่จ่ิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)  เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอยําง
สวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญํที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแตํทิศเหนือจรดทิศใต๎ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 
500 เมตร พื้นที่ทั้งส้ิน 440 ,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได๎ถึง 1 ,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมิน
นับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองท่ีใหญํที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหมํซ่ึงเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องใน
โอกาสสําคัญตํางๆซ่ึงบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินล๎อมรอบด๎วย
สถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ ได๎แกํ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยูํทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืน
ใหญํโบกสะบัดอยูํเหนือเสาธงกลางจัตุรัส จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร๎างขึ้น
ในสมัยจักรพรรดิหยํงเลํอแหํงราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ๎านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมท้ังส้ิน 24 



 
 

  

พระองค ์พระราชวังเกําแกํที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกวํา 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวํา ‘กู๎กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มี
ชื่อเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต๎องห๎าม เนื่องมาจากชาว
จีนถือคติในการสร๎างวังวํา จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหํงสวรรค์  ดังนั้นวังของบุตรแหํงสวรรค์จึงต๎องเป็น ‘ที่
ต๎องห๎าม’ คนธรรมดาสามัญไมํสามารถลํวงลํ้าเข๎าไปได๎  โบราณสถานแหํงนี้เป็นส่ิงกํอสร๎างทรงคุณคําทาง
ประวัติศาสตร์ที่สร๎างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําทํานชมอาคารเครื่องไม๎ที่ประกอบด๎วยห๎องตํางๆ ถึง 9,999 
ห๎อง ชมตําหนักวําราชการพระตําหนักชั้นใน ห๎องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห๎องวําราชการหลังมํูล่ีไม๎ไผํของพระ
นางซูสีไทํเฮา  หลังจากนั้นนําทํานไปผํอนคลายความเมื่อยล๎าด๎วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแชํเท๎าด๎วยยาสมุนไพรจีน 
ที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันการสํงเสริมการใช๎
สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร๎อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญ   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... (9)    แล๎วนําทํานเดินทางสํู หอฟ้าเทียนถาน เดิมเรียก 'หอสักการะฟ้า
ดิน'  แรกเริ่มเป็นสถานที่ท่ีจักรพรรดิเสด็จมาเซํนไหว๎เทพเจ๎าฟ้าและดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีท่ี 9 แหํงรัชกาลหมิง
เจียจิ้ง (ค.ศ.1530) ได๎มีการสร๎าง 'หอสักการะดิน'ขึ้นทางทิศเหนือชานกรุงปักกิ่ง สถานที่แหํงนี้จึงเป็นที่สําหรับเซํน
ไหว๎สักการะเฉพาะเทพเจ๎าแหํงฟ้า แล๎วเปล่ียนมาใช๎นาม เทียนถันทั้งนี้ การประกอบพิธีสักการะ และสวดมนต์ภาวนา
ตํอสวรรค์ของกษัตริย์ราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) และชิง(ค.ศ.1644-1911) กระทําขึ้นเพื่อขอความสิริมงคลแกํตน 
ขอฟ้าขอฝนให๎พืชผลในไรํนาอุดมสมบูรณ ์ พสกนิกรอยูํรํมเย็นเป็นสุขบนพื้นที่กวํา 2 ล๎านตารางเมตรของเทียนถัน
(ใหญํกวํา ‘กู๎กง-พระราชวังต๎องห๎าม’ 4 เทํา )นําทํานเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก น้ําจืดของเมืองจีน เชํน
เครื่องประดับ ครีมไขํมุก หรือผงไขํมุก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร.. (10) อาหารพิเศษ !! .ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง
ต้นตํารับ   จากนั้นนําทํานสํู ศูนย์การค้าหวังฟู่จ่ิง (Wangfujing) ซ่ึงเป็นที่ช๎
อปป้ิงท่ีใหญํที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส๎นยาวๆ  สําหรับคนเดินห๎ามรถ
ทุกชนิดวิ่งผําน มีห๎างสรรพสินค๎า พลาซํา  และร๎านค๎าน๎อยใหญํเรียงรายสอง
ข๎างถนน รวมท้ังร๎านอาหาร ร๎านกาแฟ และร๎านหนังสือ  ครบครัน พาทําน
จับจํายกันอยํางเพลิดเพลินอยํางยิ่ง สํวนใหญํเป็นร๎านค๎าแบรนด์เนมราคาตายตัวตํอรองไมํได๎ และยังมีร๎านกิ๊ฟช๎อป  
ราคายํอมเยาให๎เลือกซ้ือ นอกจากนี้ บริเวณใกล๎เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ  ซ่ึงนําชมแตํเป็นสัตว์แปลกๆ ท่ีไมํถูก
ปากคนไทยเทําไหรํ ให๎ทํานได๎อิสระถํายรูป ช๎อปป้ิง ชมวิว ตามอัธยาศัย   

                พักที่ IBR HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่ห้า     พระราชวังฤดูร้อน – ช็อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย – ผ่านชมสนามกีฬารังนก -  ช็อปปิ้ง THE PLACE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแร ม (11) นําทํานสํู พระราชวังฤดูร้อน ‚อี้เหอหยวน‛  ของพระนางซูสี
ไทเฮา อุทยานที่ใหญํที่สุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร๎อนอ๋ีเหอหยวนในปัจจุบันนี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปี
แล๎ว ย๎อนหลังไปราวคริสต์ศักราชท่ี 11 สมัยราชวงศ์จิน  (ค.ศ. 1115-1234)พื้นที่ในเขตไหํเตี้ยนนอกกรุงปักกิ่ง มีภูมิ
ประเทศของขุนเขางดงาม ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแกํการพักผํอน  อีกทั้งไมํไกลจากเมืองหลวงมาก
นัก จึงเหมาะเป็นสถานที่ท่ีเจ๎านายผู๎ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผํอนตากอากาศ  และกํอสร๎างพระราชวังฤดู
ร๎อนขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยํงเจิ้งแหํงราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) พระราชวังฤดูร๎อนได๎ทวีความสําคัญขึ้น  โดย

http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?newsID=4623400246500


 
 

  

จักรพรรดิตํอมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนวําราชการแผํนดินที่พระราชวังฤดูร๎อนนอก
เขตพระราชฐาน จนทําให๎พระราชวังฤดูร๎อนมีบทบาทสําคัญในด๎านเป็นศูนย์กลางทางการเมืองกลําวกันวํา การ
กํอสร๎างพระราชวังฤดูร๎อนนอกพระราชฐานนี้ดําเนินมาตลอดเวลา 800 ปีจวบจนกระทั่งส้ินสุดกาลสมัยของราชวงศ์
แมนจ ู ทําให๎พระราชวังฤดูร๎อนบริเวณชานกรุงปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได๎แกํ เขาเซียงซัน เขาอ้ีว์เฉวียนซัน และเขาวั่นโซํว
ซัน มีพ้ืนที่กว๎างใหญํรวมท้ังส้ินกวํา 100 ตารางกิโลเมตร กํอนอุทยานแหํงนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัย
ยังมีชีวิตอยูํชมความงามของทะเลสาปจําลองคุนหมิงท่ีขุดขึ้นด๎วยแรงงานคนล๎วน ชมเรือหินอํอน ระเบียงกตัญญู  ใน
อดีตอุทยานแหํงนี้ถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรั่งเศสเผาทําลาย ตํอมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซูสีไทเฮาได๎ใช๎
งบประมาณของกองทหารเรือของชาติมาสร๎างอุทยานขึ้นใหมํหลังจากนั้นนําทํานเลือกซ้ือ ‚ผีเซ๊ียะ‛ ซ่ึงชาวจีนเช่ือวํา
จะนําโชคลาภเงินทองมาให๎พร๎อมท้ังคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว๎เพราะผีเซ๊ียกินเงินทองแล๎วเก็บไว๎ไมํถํายออกมา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา ร (12)  นําทํานชม สีสันโอลิมปิกแหํงท่ีส่ี ‚สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008‛ 
ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DEMEURON เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก 
‚โคลอสเซ่ียม‛ สนามกีฬาโครงสร๎าง 91,000 ที่นั่ง ได๎ใช๎จัดพิธีเปิด-ปิดการแขํงขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะ
ภายนอกคล๎ายกับ ‛รังนก‛ ที่มีโครงตาขํายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม๎หํอห๎ุมเพดาน และผนังอาคารที่ทําด๎วยวัสดุ
โปรํงใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล๎ายกับพระราชวังต๎องห๎ามของจีนที่อยูํภายในรั้วกําแพงสีเทาเขียว  
(**ชมภายนอก**) นําทํานเดินทางสํู ตลาดรัสเซีย สถานที่ช็อปป้ิงช่ือดังของเมืองปักกิ่ง อยูํยํานใจกลางเมืองท่ีเป็น
แหลํงศูนย์รวมแฟช่ัน และบรรดาห๎างสรรพสินค๎าตํางๆมากมาย ให๎ทํานเลือกซ้ือสินค๎าแบรนด์เนม ที่เลียนแบบสินค๎า
ยี่ห๎อดังตําง ๆ อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด๎า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเชํ เป็นต๎น... นําทํานแวะ ชิมชาต้นกําเนิด ซ่ึงมีชา
หลายประเภทให๎ทํานได๎เลือกซ้ือเป็นของฝาก  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (13)  อาหารพิเศษ !!! GOLDEN JAGUAR INTER BUFFET !! ทํานจะได๎เลือก
ทานอาหารระดับ 5 ดาว ในภัตาคารหรูมีอาหารมากมายหลายชนิด  อ่ิมไมํอ้ันกับเมณูตํางๆ  เชํน เป๋าฮื้อ หูฉลาม รังนก 
ขาปูอลาสก๎า ไวน์แดง ฯลฯ  

พักที่  IBR HOTEL หรือเทียบเท่า 4*  

วันที่หก   หมู่บ้านศิลปะ 789 Art District  -ปักกิ่ง – กรุงเทพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (14)  จากนั้นนําทํานชมงานศิลป์ท่ี 798 Art Zone เป็นพื้นที่ศิลปะขนาด
ยักษ์ที่ดัดแปลงมาจากโกดังเกําของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 798 สร๎างขึ้นตั้งแตํปี ค.ศ.1952 และถูกทิ้งไว๎ให๎รกร๎าง จน
ในปี ค.ศ. 2002 ศิลปินชาวจีนได๎ชํวยกันดัดแปลงเปล่ียนโฉมให๎กลายเป็นแหลํงศิลปะท่ีรวบรวมบาร์ คาเฟ่ และร๎าน
หนังสือไว๎ในที่เดียวจากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ได๎แกํ เป่าฟู่หลิง หรือ บัว
หิมะ  เหมาะกับการเก็บเป็นยาสามัญประจําบ๎าน .. ได๎เวลาสมควรนําทํานเดินทางสํูสนามบิน 



 
 

  

14.40 น. ออกเดินทางจากนครปักกิ่ง โดย สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL889 
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                                         ******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก , ชา, นวดฝ่าเท้า , 
ไข่มุก, ผีเซ๊ียะ, ผ้าไหม  ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

อัตราค่าบริการรวม 

คําตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ปักกิ่ง-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแหํง, คําธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ / 
คําธรรมเนียมวีซําจีน, คําท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการ, คําธรรมเนียมสถานที่ทํองเที่ยวตามโปรแกรม, คํารถ
โค๎ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ, คําอาหารทุกมื้อตามรายการ / คําน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนด
ทํานละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล๎านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  / มัคคุเทศก์บริการ
ตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม   

คําทิปกระเป๋าขึ้นห๎องพัก / คําทิปไกด์ท๎องถ่ิน และคําทิปหัวหน๎าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท๎องถ่ินคนละ 10 หยวน/วัน/คน 
/ คําทําหนังสือเดินทาง / คําธรรมเนียมวีซําท่ีไมํใชํพาสปอร์ตไทย  / คําน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด / 
คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ เชํน คําโทรศัพท์ คําอาหารที่ส่ังนอกเหนือรายการ/คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ที่
จําย 3 % 

กรุณาเตรียมค่าทิป ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร ์
รวม 180 หยวนตลอดการเดินทาง 

ส ารองที่นั่ง   * ชําระเงินมัดจํา ทํานละ 10,000 บาท พร๎อมแจ๎งช่ือเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * สํวนที่เหลือ 
ชําระทั้งหมดกํอนการเดินทาง 15 วัน    

เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุจนถึงวันเดินทางไมํต่ํากวํา 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต๎องมีหน๎าวํางสําหรับ
ประทับตราอยํางน๎อย 2 หน๎าเต็ม   3.  รูปถํายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถํายมาไมํเกิน 6 เดือน ** อัดภาพ
ด๎วยกระดาษปรกต ิ

 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็ก มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

20 – 25 ธ.ค. 23,900 22,900 21,900 5,500 



 
 

  

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาต ิ

1. หนังสือเดินทางของคนตํางชาติ จํายเพ่ิม  300  บาท ( ยกเว๎น ไต๎หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถํายสีพื้น
หลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยูํ + ใบอนุญาตการทํางาน (ถ๎ามี) 

2.   หนังสือเดินทางคนไต๎หวัน ( ต๎องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยูํ ใบอนุญาตการทํางาน) 
3  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จํายเพิ่ม 3,650 บาท 
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 
ชื่อเป็นชาย แตํสํงรูปถํายท่ีดูเป็นหญิง ไว๎ผมยาว แตํงหน๎า ทาปาก  
นํารูปเกําท่ีถํายไว๎เกินกวํา 6 เดือนมาใช ๎
นํารูปถํายเลํนๆ มีวิวด๎านหลัง ยืนเอียงข๎าง ฯลฯ มาตัดใช ๎เพื่อยื่นวีซํา 
นํารูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร ์ หรือ  รูปท่ีใช๎กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร ์
·**       เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 
>>   การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย

เท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 02 – 3747580 / 081-3528261-2 
>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่

สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มี
ผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง  ๆหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้า
และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

>>   กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า) ,กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทําเร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ย
และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ
หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 

>>    การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  

   ย่ืนวีซ่าด่วน 1 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท 

   ย่ืนวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท 
 



 
 

  

>>   เมื่อท่านทําการชําระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณีข้างต้นทุกประการ 



 
 

  

รายละเอียดการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน  
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)  

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ   โสด   แต่งงาน    ม่าย   หย่า 

ที่อยูํที่สามารถติดตํอได๎ ............................................................................................................................................................................. 

ช่ือที่ทํางาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตําแหนํง / ช้ัน ............................................................................. 

ที่อยูํ ........................................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์บ๎าน ............................................. ที่ทํางาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ ................................................. 

ช่ือผู๎ติดตํอ(กรณีฉุกเฉิน) ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สําคัญมาก) 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว :  

1. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 

2. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 

3. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 

 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน  

 ออกคําใช๎จํายเอง   ผู๎ปกครองออกคําใช๎จํายให๎  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ................................................... 

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่  มี   ไมํมี 

ถ้ามี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกัน ............................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่   เคย   ไมํเคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................สถานที่................................................วัตถุประสงค์................................................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่  เคย   ไมํเคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................ประเทศ................................................วัตถุประสงค์................................................ 

เอกสารวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ จนถึงวันเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ** พื้นหลังสีขาว  

4. หลักฐานการรับรองการทํางาน จากบริษัท พร้อมระบุช่ือท่านเป็นพนักงาน  

 กรณีมิได้ทํางานบริษัทต้องนําส่งสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ อัพเดทล่าสุดย้อนไป 6 เดือน  

/ กรณีไม่มีสมุดบัญชีออมทรัพย์ ต้องย่ืนหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากบุคคลอ่ืนและสมุดบัญชีย้อนหลัง  

  6 เดือนของผู้ที่รับรอง 

***หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามพนักงานขาย***   

***รบกวนกรอกรายละเอียดให้ครบเนื่องจากสถานฑูลจีนมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มการยื่นวีซ่าจึงต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม***   


