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ปักก่ิง ชม 2 โชว์

มหานครแห่งความทรงจ า  5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน ต ุลาคม 2559           วนัท่ี 12-16/19-23/26-30 

เดือน พฤศจิกายน 2559   วนัท่ี 02-06/09-13/16-20/23-27 

เดือน ธนัวาคม 2559        วนัท่ี 02-06/07-11/14-18/21-25 

วนัแรกของการเดินทาง   กรงุเทพ-สนามบินสวุรรณภมิู

20.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผ ูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีบรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG686  

หรอื 

21.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผ ูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีบรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

23.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG674  
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วนัท่ีสองของการเดินทาง  นครปักก่ิง-จตัรุสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัก ูก้ง-ชมโชวก์ายกรรมปักก่ิง 

04.40 น.   ส าหรบัเท่ียวบิน TG686   หรอื 

05.30 น.   ส าหรบัเท่ียวบิน TG674 

 

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรงุปักกิ่ง ท่านจะไดส้มัผสักบัสนามบินนานาชาติ TERMINAL 3 ซ่ึงเปิดใหบ้ริการเพื่อ

ตอ้นรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคน และจะเพิ่มเป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบิน 

มีขนาดกว่า 1 ลา้นตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS 

(ผูอ้อกแบบสนามบินเช็คแลปกอ๊กท่ีฮ่องกง) สถาปนกินกัเดินทางที่เขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบทางเดิน

แต่ละส่วนใหส้ั้นท่ีสดุ อาคารของสนามบินนานาชาติปักกิ่งถกูแบ่งเป็น 2 

ข ้าง ทอดตัวจากทิศใต ้ไปสู่ ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจาก

แสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ใหแ้สงแดดไดฉ้ายส่องเขา้มาผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  ภตัตาคาร เมนต่ิูมซ า 

น าท่านเดินทางสู่ จัตรุสัเทียนอันเหมิน จัตรุัสท่ีกวา้งท่ีสดุในโลกชม

ศาลาประชาคมท่ีสามารถบรรจคุนไดน้บัหมื่นคนอนสุาวรียวี์รชน พรอ้ม

ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน ูเป็ด ปักก่ิง 

บ่าย น าท่านชมพระราชวงัก ูก้งหรือพระราชวังตอ้งหา้ม ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง

และราชวงศช์งิรวม  24  รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ  ถึง 9,999 หอ้ง บนเนือ้

ท่ีกว่า  720,000  ตรม. น าท่านแวะชมผีซิว หรือ     ป่ีเซ๊ียะ ซ่ึงภายในมีป่ีเซ๊ียะโบราณ

สมยัราชวงศห์มิงตัง้อยู่   ป่ีเซ๊ียะ  ถือเป็นสัตวเ์ทพชนิดหนึ่ง เล่ากนัว่าเป็นลกูตวัท่ีเกา้ของ

มงักร ผซิีวเป็นสตัวด์รุา้ยชนดิหนึง่ แบง่เป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมียเรียกว่า “ผ”ี สว่นเพศผู้

เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผูจ้ะหา

ทรัพย ์ส่วนตวัเมียจะเฝ้าทรัพย ์ดงันัน้ คนจีน

จึงนิยมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู่ ท่ีคนจีนเชื่อว่า จะน า

เงินทอง และโชคลาภใหก้ับผูเ้ป็นเจา้ของ และ

ชว่ยเก็บรักษาทรัพยท่ี์หามาได…้..จากนัน้น าชม กายกรรมปักก่ิง ช่ือ

กอ้งโลก ชมง้ิวเปลี่ยน  หนา้กาก และการแสดงท่ีงดงาม 

  ค ่า       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Apple HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   พระราชวงัฤดรูอ้น–ถนนโบราณเฉียนเหมิน-The Place-ชมโชวก์งัฟเูสา้หลิน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านชม พระราชวังฤดรูอ้น หรือ อทุยานอว้ีเหอหยวน  เป็น

พระราชวังท่ีพระนางซสูีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก  อีกทั้งเป็นสถานท่ีว่า

ราชการของพระนางดว้ย  ชมความงามของทะเลสาบคนุหมิง ทะเลสาบ

ยักษ์ท่ีขดุดว้ยแรงงานคน  ภเูขาจ าลอง  ศาลาแบบต่างๆ ซ่ึงลว้นแต่

สวยงามตระการตา น าท่านเย่ียมชมสถาบันการแพทย์แผนโบราณซ่ึง

ผลิตยาสมนุไพรบ ารงุและรักษาอาการของโรคต่างๆใหท้่านได้นวดฝ่า

เทา้เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้พรอ้มรับค าแนะน าจากแพทยจ์ีน เร่ือง

ยาสมนุไพร ส าหรบับ ารงุสขุภาพของทกุทา่น และน าทา่นชิมชาอนัเลื่องชื่อของเมอืงจีน 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านเดินทาง ถนนโบราณเฉียนเหมินตา้เจีย   ถนนโบราณเฉียนเหมนิ (Qianmen Street) สถานที่ทอ่งเท่ียว

แห่งใหมล่า่สดุของปักกิ่ง เปิดใหเ้ท่ียวชมเมื่อวนัท่ี 7สิงหาคม 2551 เพื่อรบั

นกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกที่เขา้ร่วมพิธีแขง่ขนักีฬาโอลิมปิก 2008 หลงัจากรฐับาล

ปักกิ่งไดปิ้ดปรับปรงุบรูณะ และกอ่สรา้งสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยคุสมยั

ราชวงศช์งิ ราชวงศส์ดุทา้ยกอ่นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจ าลอง

บรรยากาศเกา่ๆ สมยัราชวงศช์ิง บริเวณสองฝัง่ถนน มทีัง้ภตัตาคาร รา้นคา้

จ าหนา่ยสินคา้พื้นเมอืงและสินคา้ของท่ีระลึกในรปูแบบของปักกิ่ง  จากนัน้น าทา่นไป

ยงั  The Place  หา้งสรรพสินคา้แห่งใหมไ่ฮโซของคนปักกิ่งชมและเลือกซ้ือสินคา้    

แบรนดเ์นมเชน่ Mexx , Zara ,MING น าท่านชม โชว ์ สดุยอดมวยก าลงัภายใน  

กงัฟศิูษยเ์สา้หลิน ทกุท่านจะไดช้มการแสดงกงัฟูแบบตน้ฉบบัของประเทศจีน 

ใชค้วามแข็งแรงของรา่ยกายในกระบวนท่าต่างๆ 

ค ่า                 รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Apple HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง       ก าแพงเมืองจีน–พิพิธภณัฑห์ ุ่นข้ีผึ้ง-สนามกีฬารงันก-ถนนคนเดินหวงัฝู่จ่ิง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดินทางออกนอกตวัเมืองปักกิ่ง เย่ียมชมโรงงานผลิตและจ าหนา่ย 

บวัหิมะ หรือ เป่าฝู่หลิง ซ่ึงเป็นยาทาแกไ้ฟไหม ้น า้รอ้นลวกท่ีคนไทยรูจ้ัก

และนิยมใชก้ันมาก …..น าท่านไปยัง ด่านจหูยงกวน เพื่อขึ้นชม ก าแพง

เมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สรา้งในสมัยจักรพรรดิฉินซี

ฮ่องเต ้ มีความยาว 10,000 ลี้  หรือ 6,788 กิ โลเมตร ใช ้ แรงงาน 

300,000 คน ใชเ้วลาสรา้งนานนับ 100 ปี อิสระเท่ียวชมและถ่ายภาพ

ตามอธัยาศยั   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    เมน ูสกุี้มองโกเลีย    

บ่าย  น าทา่นชม พิพิธภณัฑห์ ุ่นข้ีผ้ึงแห่งราชวงศห์มิง  ซ่ึงสรา้งสวยงามภายในอาคารชัน้เดยีว รวม         

ทั้งสิ้น 26 ฉาก บอกเล่าเร่ืองราวตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ราชวงศห์มิงโดย จหูยวนจาง ผ่าน

ความ เจริญรุ่งเรืองจนถึงคราวล่มสลาย ซ่ึงนา่ศึกษาเป็นอย่างมาก)   จากนัน้น าแวะ

เท่ียวชมโรงงานผลิตภณัฑจ์าก หยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีนน าท่านชมและเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑจ์าก มกุน ้าจืด ท่ีเพาะเลี้ยงในทะเลสาบ และไดน้ ามกุดงักลา่วมาผลิตเป็น 

ผลิตภณัฑม์ากมาย เชน่ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ รวมทัง้เคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพสตรี 

เชน่ตา่งห ูสรอ้ยมกุเป็นตน้และน าทา่นชมผา้ไหมขึน้ชื่อของเมืองจีน ทอจากผา้ไหมชัน้

ดีห่มหนา้รอ้นก็เย็นสบายหนา้หนาวก็อุ่น 

น าท่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 

ซ่ึงออกแบบโดย สถาปนิคชาวเยอรมนั หรือเรียกกนัว่าสนามกีฬารังนก และสระ

ว่ายน า้แห่งชาติ ซ่ึงมีรปูทรงภายนอกคลา้ยกอ้นน า้ขนาดใหญ่ ก าแพงของอาคาร

นีค้ลา้ยมีฟองน า้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจากนัน้     น าท่านแวะชมและชิมชาจาก

รา้นจ าหนา่ยใบชาคณุภาพดีของปักกิ่ง  น าท่านชม ถนนหวงัฝู่จ่ิง ถนนคนเดิน

บรรยากาศแบบยโุรปมีตึกท่ีทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมี

สินคา้นานา ชนิดเช่นเสื้อผา้ กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นตน้ อิสระจน

สมควรแกเ่วลา   

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีนแตจ๋ิ้ว 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Apple HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       หอฟ้าเทียนถาม-ตลาดรสัเซีย – กรงุเทพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากนัน้น าทา่นชม หอฟ้าเทียนถาน หอบวงสรวงเทวดาซ่ึงในสมยั

ราชวงศห์มงิและราชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีกราบไหวฟ้้าและป้ายเทพสวรรค ์ แลว้

ใหท้า่นสมัผสักบัก าแพงสะทอ้นเสียงและกอ้นหินสามเสียง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารกวางต ุง้ 

บ่าย น าทา่นเดนิทางกลบัปักกิ่งอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดรสัเซีย  ตลาดขาย 

สินคา้ราคาถกูทัง้ขายสง่  และปลีก เชน่  เสื้อผา้ รองเทา้  นาฬิกา   ต ุก๊ตาอิสระกบัการชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จนถึง

เวลานดัหมาย น าทกุทา่นเดนิทางไปยงัสนามบินปักกิ่ง 

17.05 น.  ออกเดินทางส ู ่กรงุเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี TG615  

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัด์ิภาพ 

****************************************************************************************************************** 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหนา้ทวัร/์คนขบัรถ ** อตัราการใหทิ้ป โดยประมาณขัน้ต ่า 

วนัละ 30 CNY/คน/วนั (ค่าใชจ่้ายโดยประมาณตลอดการเดินทาง 120 หยวนต่อท่าน) 

อตัราค่าบริการ 

ปักก่ิง ชม 2 โชว ์

5 วนั 3 คืน BY TG 

ราคาแบบ 

รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ราคาแบบ 

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 23,500 12,500 

เด็ก พกักบัผ ูใ้หญ่ 1 ท่าน 23,500 12,500 

เด็กมีเตียง พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 22,500 11,500 

เด็กมีเตียง พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 21,500 10,500 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 4,000 4,000 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัน้ต ่า 20 ท่านขึ้นไป           
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อตัราน้ีรวมบรกิาร 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ปักกิ่ง    ไป-กลบั

 คา่ภาษนี า้มนัเชื้อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดนิทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบินไทยซ่ึงเป็นอตัรา

ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559

 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ทา่น )

 คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง)

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบุ

 คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ

 คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเท่ียวตามรายการที่ระบุ

 คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพท่ีคอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท

 คา่วีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบหมูค่ณะ

อตัราน้ีไมร่วมบรกิาร 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหนา้ทวัร/์คนขบัรถ ** อตัราการใหทิ้ป โดยประมาณขัน้ต ่า 

วนัละ 30 CNY/คน/ วนั (ค่าใชจ่้ายโดยประมาณตลอดการเดินทาง 120 หยวน  

 คา่ธรรมเนยีมการท าหนงัสือเดินทาง

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สัง่เพ่ิมเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีดฯลฯ

 คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ

 คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว

 ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษทีอ่งเท่ียวหากมกีารเก็บเพิ่ม

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษหีัก ณ ท่ีจา่ย 3%

การช าระเงิน 

ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมีการท าจองส ารองที่นัง่แลว้ 
2 วนัท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นท่ีเหลือจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท างาน มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมด

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่ทวัรท์ัง้หมด

หมายเหต ุ

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา
แลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

 บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

 บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่ง
ดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย



TheKey 

เอกสารประกอบในการขอวีซา่เขา้ประเทศจีน (ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้) 

- หนงัสือเดินทางท่ีมอีายเุหลือกอ่นเดนิทางไมต่ า่กว่า 6 เดือน 

  (หนงัสือเดินทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม)  

- รปูถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 2 รปู (ตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร)์ 

 

กรณีท่านสง่หนงัสือเดินทางลา่ชา้เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมดงัน้ี  

- ย่ืนวีซ่าดว่น 1 วนั เสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิมทา่นละ 2,000 บาท 

- ย่ืนวีซ่าดว่น 2-3 วนั เสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิมทา่นละ 1,500 บาท 


