
 
  
 
 
 

    
 

 
 
 
 

   

ก ำหนดกำรเดนิทำง             ปีใหม่  2018 

วนัแรก               กรุงเทพฯ – ปักกิง่ (กายกรรมปักกิง่)  曼谷  — 北京 

08.00 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2   
เคาน์เตอร์  D 8-12 สายการบินไทย  โดยเจ้าหน้าทีจ่ากทางห้างฯ คอยบริการต้อนรับท่าน 

10.10 น.   ออกเดินทางโดยเทีย่วบินที ่TG 614 สู่กรุงปักกิ่ง  
15.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักกิง่ เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารน าท่านชมกายกรรมปักกิง่    雜技表演 

เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม FEI TIAN HOTEL/ เทยีบเท่า   

วนัทีส่อง            จตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง故宫–  พระราชวงัฤดูร้อน 
                               (อวีเ้หอหยวน) 頤和園– ซ่ือเม่าทยีนเจีย “ The Place “   
07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านชมจัตุรัสเทยีนเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ 
เป็นสถานทีจั่ดงานพธีิเฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพเิศษต่างๆบริเวณจัตุรัสมีประตู
เมืองโบราณ เจิง้หยางอนุสาวรีย์วรีชนหอระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง ศาลา
ประชาคมจากจุดนีท่้านจะได้มองเห็นจัตุรัสส าคัญของจัตุรัสแห่งนีคื้อ พลบัพลา 



 
 

เทยีอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จงเจริญ” ด้านหน่ึง อกีด้านหน่ึง ” ความสามัคคีประชาชนทัว่โลกจงเจริญ”  ตรงกลางเป็นรูป
ท่านประทานเหมาะเจ๋อตุง  สถานทีแ่ห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ประเทศจีนกว่็าได้  จากน้ัน
น าท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวงัต้องห้าม “กู้กง”   เป็นพระราชวงัทีย่ิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก
มีเน้ือทีก่ว่า 72,000 ตารางเมตร หรือประมาณ  450 ไร่ สร้างขึน้เม่ือราว 580 ปีก่อน ทีน่ี่เคยเป็น
วงัหลวงอนัเป็นทีป่ระทบัของจักรพรรดิ์จีนในสมัยราชวงศ์หมิงและ
ชิงรวม 24 พระองค์ ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง มี
พระต าหนักใน พร้อมเคร่ืองใช้ในราชส านักซ่ึงหาชมได้ยาก  

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ** สัมผสัสุกีม้องโกล แบบดั้งเดิม**  
บ่าย  น าท่านชมศูนย์สมุนไพรจีนโบราณ ทีม่ีการผลติยาขึน้มาเพ่ือรักษา 
                            โรคต่างๆ  ท่านจะได้ฟังและชมการสาธิตวธีิการผลติ สรรพคุณและ 

 วธีิใช้ยาสมุนไพรอย่างละเอยีด ทีใ่ช้บ าบัดรักษาโรคภัยไข้เจบ็ น าท่านชมพระราชวงัฤดูร้อน 
(อวีเ้หอหยวน)  อุทยานทีใ่หญ่และงดงามทีสุ่ดของประเทศจีน  สร้างขึน้ประมาณ 800 กว่าปี
ก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงมา
ประทบัทีแ่ห่งนี ้น าท่านชมที่ประทบัของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู  ชม
ทะเลสาบคุนหมิงทีขุ่ดขึน้ด้วยแรงงานคนล้วนจ าลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว เดินชม
ระเบียงกตัญญูบนหลังคามีภาพจิตกรรมเกีย่วกบัเทพนิยายของจีนหลายเร่ืองมีคุณค่าทาง
ประวตัิศาสตร์ วรรณคดีความยาวระเบียงรวม 777 เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือ
หินอ่อนมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็นผู้เนรมิตส่ิงก่อสร้าง
เหล่านี้ทั้งหมดสร้างขึน้โดยใช้เงินหลวงทั้งส้ิน สถานที่แห่งนีบ้อกเล่าถึงความเป็นมาของซูสี
ไทเฮาได้อย่างลกึซ้ึง 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิงไฮโซใจกลางเมืองกรุงปักกิ่ง 
ซ่ือเม่าทยีนเจีย “ The Place “  ห้างใหม่ทีต่กแต่งหรูหรา ชมและเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมช่ือ
ดัง และชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กวา้ง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นบัเป็น LED SCREEN  
จอยกัษ์บนเพดานแบบช้ินเดียวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกพกัที่ FEI TIAN HOTEL/ เทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ก าแพงเมืองจนี –TELIHUA ART 3D GALLERY – ถนนคนเดนิ “หวงัฝูจิง่” 万里长城 
07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชมก าแพงเมืองจีน หน่ึงในส่ิงมหัศจรรย์ของโลกทีส่ร้างด้วยแรงงานคนนับ
หม่ืน มีความยาว  6,350  กม.  ซ่ึงถูกสร้างขึน้คร้ังแรกเม่ือกว่า  2,200 ปีก่อนโดยจักรพรรดิ์
จ๋ินซี ฮ่องเต้ ผู้รวบรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นในสมัยน้ันตัวก าแพงสูงราว 7 เมตรและ กว้าง 6  
 



 
 

เมตร ว่ากนัว่าหากใช้วสัดุก่อสร้างทีส่ร้างก าแพงแห่งนีม้าสร้างก าแพงทีม่ีความหนา 1 เมตร  
สูง 5 เมตรจะได้ก าแพงทีม่ีความยาวครบรอบโลก 1 รอบ 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม  TELIHUA ART 3D GALLERY (ศิลปะแบบ 3 มิติ) เพ่ือชมพพิธิภัณฑ์ที่

รวบรวมงาน ทีท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจ าลองเหตุการณ์น้ันได้ 
ค ่า  อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ลิม้รสเป็ดปักกิง่) 

หลงัอาหารให้ท่านได้เดินย่อยอาหารและชมบรรยากาศยามราตรีของเมืองปักกิง่ทีป่ระดับ 
ประดาด้วยแสงไฟทีส่วยงามและตึกทีส่วยงามแปลกตาที่ “ถนนหวังฝูจ่ิง” ถนนดนเดินในช่วง
ค ่าทีค่ึกคักทีสุ่ดของปักกิง่ แหล่งรวมสินค้านานาชนิด ทั้งผลไม้แห้ง  ขนม  ยาจีน อาหาร  
พกัที ่ โรงแรม FEI TIAN HOTEL/ เทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่       หอฟ้าเทยีนถาน  天壇– ถ่ายรูปสนามกฬีารังนก (ผ่านชม ) –ตลาดรัสเซีย 
07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม  
 หลงัอาหารน าท่านชมหอบวงสรวงเทยีนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิง่  

สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1420  เป็นสถานทีป่ระกอบพธีิบวงสรวงเทพยดาฟ้า
ดิน ของจักรพรรด์สมัยโบราณทีใ่ห้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี สร้างขึน้ 

ในช่วงเวลาเดียวกนักบัพระบรมมหาราชวงั  ทีน่ี่เป็นสถานทีใ่ช้ในการ 

ประกอบพระราชพธีิบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินของจักรพรรดิ์จีนในสมัยโบราณ ว่ากนัว่า ณ ที่
แท่นบวงสรวงน้ันสามารถส่งเสียงให้ดังไปได้จนถึงสรวงสวรรค์   

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านผ่านชม “สนามกฬีาโอลมิปิก 2008” ออกแบบโดย
สถาปนิกจากสวสิเซอร์แลนด์  Herzog & de Meuron  เดินตามรอย 
สนามกฬีาช่ือดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” โดยพยายามให้เอื้ออ านวย 
ต่อส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน ในสนามกฬีาโครงสร้าง 91,000 ทีน่ั่ง ได้ใ  ช้จัด
พธีิเปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก 2008  มีลกัษณะภายนอกคล้ายกบั”รังนก” ทีม่ีโครงตาข่าย
เหลก็สีเทาๆเหมือนกิง่ไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ท าด้วยวสัดุโปร่งใส  อฒัจันทร์มี
ลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกบัพระราชวงัต้องห้ามของจีนทีอ่ยู่ภายในร้ัวก าแพงสีเทา
เขียว ซ่ึงให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ย่านตลาดรัสเซีย เพ่ือ 
 
 
 
 



 
 
 
เลือกซ้ือสินค้าขายส่งราคาถูก อาทเิช่น ผ้าไหม กระเป๋า นาฬิกา ไม้กอล์ฟ ถุงเท้า และของที่
ระลกึตามอธัยาศัยเป็นตลาดการค้า  

ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พกัที ่ FEI TIAN HOTEL/ เทยีบเท่า 

วนัทีห้่า      วดัลามะ 雍和宫 –  กรุงเทพฯ    北京 — 曼谷 

07.00 น. อาหารเช้าของโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านชม  วดัหย่งเหอ (วดัลามะ)  ซ่ึงเคยเป็นพระราชวงัเก่าทีป่ระทบัขององค์ชาย
ส่ี หรือจักรพรรดิ์หย่งเจิน้ในราชวงศ์แมนจู  แต่ปัจจุบันนี้ได้แปรสภาพกลายเป็นวดัในนิกายลา
มะและเป็นทีป่ระดิษฐานของพระพุทธรูป  ทีแ่กะสลกัจากต้นไม้จันทน์ต้นเดียวทีสู่งทีสุ่ดใน
ปักกิง่จากน้ันน าท่านชมสินค้ามีช่ือของปักกิง่หยกจีนที่ขึน้ช่ือ และ “ผซิีว” เคร่ืองลางน าโชค ให้
ท่านมีโอกาสเลือกซ้ือเป็นของฝากล า้ค่าจากน้ันน าท่านชมสินค้ามีช่ือของปักกิง่ หยกจีนทีข่ึน้
ช่ือ และ “ผซิีว” เคร่ืองลางน าโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซ้ือเป็นของฝากล า้ค่า 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG 615  กลบักรุงเทพฯ 
21.20น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุก ๆ ท่าน 

 
 

อตัราค่าบริการ                         ปีใหม่ 2018     จ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป 
  ผู้ใหญ่ท่านละ              28,900                      บาท ( พกัห้องละ 2 ท่าน ) 

              พกัห้องเดี่ยวเพิม่ท่านละ          4,000                  บาท 
 
อตัรานีร้วม 
   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันทัศนาจร ( Economy class )          ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ 
   ค่าที่พกัโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการ ( พกั 2 ท่านต่อห้อง )           ค่าธรรมเนียมสนามบนิ  ค่าบริการ และค่าวซ่ีา 
    ค่าพาหนะบริการน าเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่รายการระบุ     
   ค่าสัมภาระเดนิทาง น า้หนักไม่เกนิท่านละ 20  กก.                    ค่ากระเป๋า Hand Bag 
    ค่าประกนัอุบัตเิหตุการเดนิทาง วงเงนิประกนัไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ ) 
 
 
 



 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

   ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารส าหรับผู้ถือหนังสือส าคัญต่างด้าว      
   ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
    ค่าพาหนะ รายการท่องเที่ยว และ อาหาร พเิศษที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

       ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%   (กรณีต้องการใบก ากบัภาษ)ี    และค่าภาษบีริการหัก ณ ที่จ่าย 3  % 
    ค่าทิปเดก็ยกกระเป๋าเข้าห้องพกั 
    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 20 หยวน ต่อวนัต่อคน 
     ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
 

  เอกสารประกอบการย่ืนขอวซ่ีาจีน   

   ส าหรับพาสปอร์ตไทย 
- พาสปอร์ตอายุใช้งานได้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือนขึน้ไป (นับจากวนัเดินทาง) 
- รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป (รูปสี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การช าระเงิน  
ส ำหรับกำรส ำรองโปรแกรมท่องเที่ยว 

ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ   10,000 บาท ณ วนัจองและช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 
 7 วนั   ( ส าหรับช่วงลองวคีเอนท์ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ   
15,000 บาท   ณ วนัจอง  และช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14  วนั ) 
กำรยกเลิกทวัร์  
    กรณยีกเลกิก่อนวนัเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ     ทางหา้งฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่
กรณีใดๆทั้งส้ิน 
    กรณียกเลกิก่อนวนัเดินทาง ภายใน 14 วนัท าการ       ทางหา้งฯขอหกัเงิน   50% ของราคาทวัร์ 

    กรณียกเลกิการเดินทางกะทนัหัน   (อย่างน้อย 6  วันท าการ )   ทางหา้งฯของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
      หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระเงินค่ามดัจ าท่ีนัง่สายการบิน   5,000 บาท 
และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตนั้น ๆ เรียกเกบ็ 
หมายเหตุ 

 บริษทั ๆ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ๆ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการ
เจบ็ป่วย การถูกท าร้ายความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทั ๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทั ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มอออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากมีส่ิงผดิ
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทั  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั องคก์ารท่องเท่ียว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งน้ีจะ 
  ยดึถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าภาษีน ้ามนั  ค่าประกนัวนิาศภยั ในปัจจุบนั หากราคาดงักล่าวปรับ 
        สูงข้ึน  บริษทั ๆ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามความเป็นจริง   ท่ีทางสายการบินนั้น ๆ ไดเ้รียกเก็บ   


