ปกกิง่

กําแพงเมืองจีน
- ชิมไวน อาบน้ําแร -

เจาะลึกปักกิ่ง พระราชวังกูก้ ง พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน
พิชิตกําแพงเมืองจีน ชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินโชว์กายกรรมปั กกิ่ง

ลิ้มรสเมนูสุดพิเศษ!! เปดปกกิ่ง สุกี้มองโก อาหารแตจิ๋ว ฟรี บรั่นดี !!

กําหนดการเดินทาง วันที่ 15-19, 29 พ.ย.-3 ธ.ค. , 6-10, 27-31 ธ.ค. 61,3-7, 24-28 ม.ค.,
14-18, 21-25 ก.พ. 62
(5วัน 3คืน)
วันแรก:
22.30 น.

วันสอง:

กรุงเทพฯ
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน AIR CHINA โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯอํานวย
ความสะดวกตรวจเอกสารและที่นง่ั ก่อนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - ปกกิ่ง - จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกูกง – รานไขมุก – ถนนหวังฟูจิ่ง

01.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุ งปั กกิ่งโดยเที่ยวบิน CA980
WT

06.20 น.

 เดิ นทางถึ งท่าอากาศยานปั กกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและเช็คสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ว นําท่านเดิ น
ทางสู่ ภตั ตาคาร หลังอาหารเช้า นํา ท่า นเข้า ชม จั ตุ รัส เทียนอันเหมิ น เป็ นหนึ่ งในจัตุรัส ที่ มี ชื่ อเสี ย งที่ สุ ดในโลก
สถานที่แห่งนี้คือศูนย์กลางของชาวปั กกิ่งและยังคงเป็ นสถานที่ชุมนุมเฉลิมฉลองของคนในชาติ และจัตุรัสเทียนอัน
เหมินยังถื อเป็ นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศจีน ซึ่ งที่นี่ไม่เพียงมีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยงั มีเรื่ องราว
ทางประวัติศาสตร์ ถูกจารึ กไว้ จึงทําให้จตั ุรัสแห่ งนี้กลายเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากผูค้ น
ทัว่ โลก

กลางวัน

 บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร หลัง จากรั บ ประทานอาหาร นํา ท่ า นเที่ ย วชม พระราชวั ง กู้ ก ง หรื อ
พระราชวังต้ องห้ าม เป็ นพระราชวังหลวงกลางเมืองที่สร้ างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1949 แต่มาแล้วเสร็ จสมบูรณ์ ในปี
พ.ศ. 1963 ใช้เวลาก่อสร้ างยาวนานถึ ง 14 ปี ทําให้พ ระราชวังแห่ งนี้ มี ความใหญ่โตโอ่อ่าและสวยงาม เป็ นเขต
พระราชฐานที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไป สนม นากํานัลและขันทีที่เป็ นข้ารับใช้จะต้องอาศัยอยูใ่ นเขตพระราชฐาน
แห่ งนี้ ไปจนสิ้ นอายุขยั ซึ่ งในอดี ตเคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ แห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24รัชกาล
ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999ห้องบนเนื้ อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร แล้วจึงพาท่านแวะชมและช้อปปิ้ ง
สิ นค้า ร้ านไข่ มุก ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

เย็น

 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ งย่าน ถนนหวังฝู่ จิ่ง ซึ่ งเป็ นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศ
แบบยุโรปมีตึกที่ทนั สมัยและเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีสินค้านานาชนิ ดเช่น เสื้ อผ้า กระเป๋ า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็ นต้น
ปั จจุบนั ได้รับการพัฒนาให้เป็ นถนนการค้า แต่ยงั คงรู ปแบบของบรรยากาศทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ โดยทั้ง
สองข้างทางจะเป็ นตึกเก่าอายุเป็ นร้ อยๆ ปี จากนั้นนําท่านเดิ นทางเข้าสู่ ที่พกั  Holiday Inn Express Hotel 4*
หรื อ เทียบเท่า

วันที่สาม: รานผีเซี๊ยะ – พระราชวังฤดูรอน – รานยางพารา - กายกรรมปกกิ่ง
เชา

 บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคารหลังอาหารพาท่านแวะฟั งความเป็ นมาและความเชื่ อเรื่ องเกี่ยวกับ ฮวงจุย้ และผี
เซี๊ ยะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีนที่ พิพธิ ภัณฑ์ ผเี ซี๊ยะ

กลางวัน

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากรับประทานอาหาร นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนหรื ออุทยานอี้เห
อหยวน ซึ่ งเป็ นพระราชวังที่พระนางซู สีไทเฮาทรงโปรดปรานมากอีกทั้งเป็ นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย
ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจําลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่ ง
ล้วนแต่สวยงามตระการตา พาท่านรับบริ การ ร้ านนวดเท้ า เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดและปรับสมดุลการไหลเวียน
ของโลหิ ต

เย็น

 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหลังอาหารนําท่านชม กายกรรมปั ก กิ่ง ซึ่ งเป็ นการแสดงความสามารถของ
นักแสดงในการโชว์หวาดเสี ยวและความยืดหยุน่ ของร่ างกาย มีการแสดงหลายหลายชุ ดแต่ละการแสดงจะแตกต่าง
WT

กันไปเพื่อโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน หลังจบการแสดงแล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั



Holiday Inn Hotel 4* หรื อ เทียบเท่า
วันที่ส:ี่

กําแพงเมืองจีน (ดานจวีหยงกวน) – รานบัวหิมะ – คฤหาสไวนแดง+หมูบานยุโรป+ไรองุน –
สนามกีฬาโอลิมปค – อาบน้ําแร

เช้ า

 บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชม กําแพงเมืองจีน (ด่ านจวีหย่ งกวน) หรื อที่รู้จกั กันในนาม
ของ “กําแพงหมื่นลี้” สิ่ งปลูกสร้างด้วยมือของมนุ ษย์ที่ยิ่งใหญ่จนได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่ งในสิ่ งมหัศจรรย์แห่ ง
โลกยุคกลาง และได้รับการแต่งตั้งจาก UNESCO ให้เป็ นมรดกโลกในปี 1987 ซึ่ งกําแพงเมืองจีนด้านจวีหย่งกวนนี้
ถื อเป็ น กําแพงเมื องจีนที่ อยู่ใ กล้กบั เมื องปั กกิ่ งมากที่ สุ ด และเป็ นอี กหนึ่ งจุ ดที่ ข้ ึนชื่ อในเรื่ องของความงามของ
ทิวทัศน์กาํ แพงเมืองจีนที่อยูบ่ นภูเขาสู งใหญ่ ถือเป็ นอีกหนึ่งในกําแพงเมืองจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

กลางวัน

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารหลั ง อาหารนํ า ท่ า นเข้ า สู่
คฤหาสไวน์ แดง ลิ้นรสไวน์ช้ นั เลิศ ชมพิพิธภัณฑ์ โรงงานผลิตไวน์องุ่นที่
มี ชื่ อ เสี่ ย งที่ สุ ด ในปั ก กิ่ ง พาท่ า นชมขบวนการผลิ ต ไวน์ ช นิ ด ต่ า งๆ
หลักจากนั้นพาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านยุโรป ที่เพิ่งสร้างเสร็ จเมื่อปี 2007 ให้
ท่านได ◌้ชมบ้านเรื อนที่ตกแต่งสไตล์ต่างๆ ถือเป็ นจุดชมวิวและสถานที่
พักผ่อนระดับ 4A มีพ้ืนที่โดยรวมกว่า 1,500 ไร่ ที่ประกอบไปด้วยไร่ องุ่น
โรงบ่มไวน์ และโรงกลัน่ แถมฟรี บรั่นดี 1 ขวด (100 ML.)

เย็น

 บริ การอาหารเย็ น ณ ภัต ตาคารหลัง อาหารนํา ท่ า น ผ่ า นชม
“สนามกีฬาแห่ งชาติ” ของ Herzog & de Meuron ในปั กกิ่งนี้พยายาม
ที่ จะคิ ดออกแบบใหม่ ให้เอื้ออํานวยต่ อสิ่ งแวดล้อมปั จจุ บ นั มากขึ้ น
สถาปนิก จากสวิสเซอร์ แลนด์Herzog & de Meuron ต้องการที่จะช่อง
ระบายอากาศตามธรรมชาติในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นงั่ อาจ
ถือได้วา่ เป็ นสนามกีฬาที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้
สนามกีฬาดังกล่าวซึ่ งจะใช้จดั พิธีเปิ ด - ปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ ก2008มีลกั ษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ที่มีโครง
ตาข่ายเหล็กสี เทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ ม้ เพดานและผนังอาคารที่ทาํ ด้วยวัสดุโปร่ งใสอัฒจันทร์ มีลกั ษณะรู ปทรงชามสี
แดงซึ่ งดู คล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่ งนี้จึงดู คล้ายพระราชวังสี แดงที่อยู่
ภายในรั้วกําแพงสี เทาเขียวซึ่ งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออกภาพลักษณ์ของความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันหรื อ
เอกภาพเดินทางเข้าสู่ ที่พกั พักผ่ อนอาบนํา้ แร่ ที่  Lakeside Hotel 4* หรื อ เทียบเท่า

WT

วันที่หา:

รานหยก - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นําท่านแวะ ร้ านหยก ซึ่ งจําหน่ายเครื่ องประดับนําโชคให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เป็ นของฝากลํ้าค่า

กลางวัน

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ เป็ ดปั กกิ่ง จากนั้นจึงพาท่านเที่ยวชม วัดลามะ หรื อพระราชวัง
หย่งเหอกง เป็ นวัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นศาสนสถานที่สวยงามที่สุดในกรุ งปั กกิ่ ง วัดนี้ เดิ มเป็ นพระราชวังที่ประทับของ
องค์ชายสี่ ซึ่ งต่อมาขึ้นครองราชย์เป็ นจักรพรรดิองค์ที่ ๓ แห่ งราชวงศ์ชิง พระองค์ศรัทธาในศาสนาพุทธนิกายลามะ
จึงทรงมอบพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังให้ดดั แปลงเป็ นวัดลามะ ต่อมาจักรพรรดิองค์ที่ ๔ (เฉี ยนหลงฮ่องเต้) ได้ทรงมอบ
พื้น ที่ ท้ ัง หมดให้แ ก่ วดั วัด นี้ มี พ้ื น ที่ ก ว้า งขวางมาก มี ต าํ หนัก ต่ า งๆกว่า 1,000 ห้ อง และมี วตั ถุ โบราณ รวมทั้ง
พระพุทธรู ปลํ้าค่าจํานวนมาก แล้งจึงนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน

19.35 น.

 เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ CA979

23.40 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมและเวลา**
หมายเหตุ : ต้องเข้าร้ านช้อปปิ้ ง 5 ร้ านคื อ บัวหิ มะ, หยก,ไข่มุก, ยางพารา, ผีเซี๊ ยะ ซึ่ งจําเป็ นต้องใส่ ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่ งจะใช้เวลา
ร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการปักกิง่ โดยสายการบิน AIR CHINA (CA 980/979)
วันเดินทาง

เดือนพฤศจิกา 61 - กุมภาพันธ 62

ราคาผูใหญ
พักคู

พักเดี่ยว

23,900

3,000

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตั้งแต 15 ทานขึน้ ไป มีหัวหนาทัวร

อัตรานีร้ วม

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่ารถนําเที่ยวปรับอากาศ / ค่าโรงแรมที่พกั
ค่าวีซ่า / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
WT

อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ / ค่านํ้าหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสําหรับคน
ต่างชาติ / ภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี) / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริ การ 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จกํากับภาษี)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ วันละ 20 หยวน ต่อวัน ต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซ่า

- หนังสื อเดินทางมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
- รู ปถ่ายสี 2x1.8นิ้ว2 รู ป ต้องเห็นใบหู ไม่ยมิ้ เห็นฟัน ไม่ใส่ แว่น ไม่ใส่ เสื้ อสี ขาว ไม่ใส่ เครื่ องประดับและพื้นหลัง
สี ขาวเท่านั้น
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ที่ทาํ งาน (ถ้ามี)
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี แนบสําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด)
- นักเรี ยน นักศึกษา ขอสําเนาบัตรสถานศึกษา หรื อแจ้งชื่อและที่อยูส่ ถานที่ศึกษา
- กรณี เด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสื อให้ความยิมยอมการเดินทางด้วย

เงื่อนไขการบริการและการสํ ารองทีน่ ั่ง

1. แจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษและหมายเลข NO.PASSPORT (ตามหนังสื อเดินทาง) หรื อแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมายัง
บริ ษทั ฯพร้อมชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชําระทั้งหมดอย่างช้า 15 วันก่อนเดินทาง
3. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7 วัน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

- ของเหลว, เจล และสเปรย์ ทุกชนิด กรุ ณานําใส่ กระเป๋าสั มภาระ กรณีทจี่ ะนําติดตัวไปให้ บรรจุใส่ ถุงพลาสติกใสเปิ ด –
ปิ ดผนึกได้ ชิ้นละไม่ เกิน 100 มิลลิลติ ร / กรัม รวมไม่ เกิน 1,000 มิลลิลติ ร / กรัม

บริษทั ฯ มีประกันอุบตั ิเหตุทุกทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งละ 1,000,000 บาท
WT

