
 

  
   
  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

เดินทางสูป่ระเทศจีน โดยสายการบินนกสกู๊ต  
สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากเทียนสิน...สู่ปักกิง่   เที่ยวส าคัญ... 4 มรดกโลก 

พระราชวังโบราณกู้กง , ก าแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน และ หอฟ้าเทียนถาน  
ชมและชิมสวนผลไม้ สวนสตอร์เบอรี่สดๆจากสวน  

อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ / สกุี้มองโกล / เปด็ปักกิ่งตน้ต ารับ+ ชิมไวน์แดง 
 



 

 
08.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ

บิน  NOK SCOOT (XW)  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านท่ีหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน  
11.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองเทียนสิน  โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW080 
17.05  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเทียนสิน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พัก ณ  HARBOUR HORIZON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 หลังอาหารเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพ่ือโดยสารรถไฟสู่ เมืองปักกิ่ง รถไฟขบวนที่ D27 (บัตร

โดยสารช้ันปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง 
โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่สามารถน าขึน้รถไฟได้ อาทเิช่นกรรไกร มีดพบั มีดปอกผลไม้ **  << เชิญ
ทุกท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายนี้ ซึ่งถือเป็นความเร็วอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วง
ตัว โดยบริษัท SIEMENS, BOMBARDIER และ ALSTOMได้ร่วมกันออกแบบและสร้างรถไฟระบบนี้
ขึ้นมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถท าความเร็วสูงสุดได้ถึง 395 ก.ม. / 
ช.ม. แม้ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซึ่งก็ยังเร็วกว่าคู่แข่งอื่นๆมาก อาทิ รถไฟหัวกระสุน
ของญ่ีปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝร่ังเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของ
จีนนี้จะเชื่อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ากับภูมิภาคที่ยังคงพัฒนาล้าหลัง
อีกจ านวนมาก ถึง กรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองส าคัญทางการค้าของ
อาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบ
กลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศนับแต่นั้นมา รถโค้ชปรับอากาศ ผ่านชม ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ บ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัส
เทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมือง
โบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรีย์วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้
มองเห็นจุดส าคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยค า
ว่า“ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง ”ความสามัคคีประชาชนท่ัวโลกจง
เจริญ” ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ น าท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่ง
เล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ใน

วันที่สอง รถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผ่านชมตึก CCTV – ศูนย์
นวดเท้าสมุนไพรจีน  - หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักก่ิง 

  

วันแรก สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน  



 

สมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มี
ความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก น าท่านเดิน
ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร 
ภายในพระราชวังแบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามให้ผู้ชายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวัง
หน้า มี 3 ต าหนัก 1. ต าหนักไท่เหอ เป็นต าหนักหน้าที่ส าคัญที่สุด เป็นสถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 
2. ต าหนักจงเหอ เป็นสถานที่พักรอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ต าหนักเป่าเหอ เป็นต าหนักสอบจอหงวน 
และเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย 
จุดส าคัญคือ พระต าหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานท่ีว่าราชการหลังม่าน อุทยานหลวงอวี้เหอหยวน  ภายใน
พระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้างด้วยเคร่ืองไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง  จากนั้นน าท่าน
เยี่ยมชม ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน ให้ท่านคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดแผนจีน พร้อมฟังค าบรรยาย
สรรพคุณยาจีนที่มีอายุกว่าพันปี    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 หลังอาหารเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งเยื้องตะวันออกเฉียงใต้ สร้าง

เมื่อปี ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ใน
สมัยราชวงศ์หมิงและชิง ก าแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้ลักษณะสี่เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ากลม พื้นดิน
สี่เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ  ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุง
หยี่- สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสียง และก าแพงส่งเสียงสะท้อนเสียง  (โทรศัพท์), ฉีเหนี่ยนเตี้ยน-หอ
ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่งปลูกสร้างทั้ง  3 ตั้งอยู่บนเส้นแกนเดียวกัน  

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นชม กายกรรมปักกิ่ง สุดหรรษา ที่มีชื่อเสียงบันลือโลกและงดงามเป็นอันดับ 1 ในกรุงปักกิ่ง  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CITY INN HOTEL / TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ชานเมืองปักกิ่ง น าท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่

และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปีก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปล
ราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้  น าท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา 
และจักรพรรดิกวางสู น าท่านชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วนจ าลองมาจากทะเลสาบซีหูที่

วันที่สาม พระราชวังอี้เหอหยวน – ไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ศูนย์บัวหิมะ - บุฟเฟต์โกลเดนท์
จากัวร ์      



 

หางโจว เดินชม ระเบียงกตัญญู บนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเร่ืองมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777 เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่อน มีชื่อ
เรียกอีกอย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็นผู้เนรมิตสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทั้งหมด และทั้งหมดนี้
สร้างขึ้นโดยใช้เงินหลวงทั้งสิ้น สถานที่แห่งบอกเล่าถึงความเป็นมาของซูสีไทเฮาได้อย่างลึกซึ้ง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นแวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ที่ท าจากไข่มุกน้ าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ น าท่านชม (ด้าน

นอก) สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008 (OLYMPIC  NATIONAL STADIUM) หรือ “รังนก (BIRD NET) 
เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ใจกลาง โอลิมปิค คอมเพล็กซ์ ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะเป็นที่จัดพิธีเปิดและปิด 
บริษัทสถาปนิกที่ชนะการออกแบบ คือ HERZOG & DE MEURON ร่วมกับ ARUP SPORT และ CHINA 
ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH GROUP จุผู้ชมในช่วงแข่งขันโอลิมปิคได้ 100,000 คน มี
ความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้าง
หลักท าด้วยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็นใย และกระจก ส่วนของหลังคากันน้ าฝนเพื่อน าไปใช้
ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิดปิดได้ พื้นที่ภายใน นอกจากล็อบบี้ ร้านอาหาร 
และร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าชมสามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยู่ในรังนกแล้ว  ยังติดตั้งจอแอลจีซี
ขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทันสมัย สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาตินี้ เร่ิมก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 
ก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้านหยวน ใกล้เคียงกันให้ท่านชม  “สระว่าย
น้ าแห่งชาติ” (GYMNASIUM ฟองน้ า) ซึ่งสระว่ายน้ าแห่งชาตินี้ สร้างขึ้นส าหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน้ าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW AND OVE ARUP 
ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะน ามาใช้เดินเคร่ืองกรองน้ า
เสียของสระน้ าที่ใช้เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ฝั่งไว้ใต้ดิน  นอกจากนั้น เพื่อให้ดู
เหมือนน้ าที่สุด สถาปนิกยังใช้เทคโนโลยี จากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก DUBLIN'S TRINITY COLLEGE 
ที่สามารถท าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะท าสระว่ายน้ าแห่ง
แดนมังกรนี้ดูดีเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ด้วย    
เยี่ยมชม ศูนย์บัวหิมะ สมุนไพรจีนขึ้นชื่อของประเทศจีนกว่าพันปี และโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านฟังบรรยาย
สรรพคุณยาจีนอีกแขนง  

 
20.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด  GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์

นานาชาติระดับ 6 ดาว ท่ีอยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก 
หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซ า รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! 



 

เครื่องดื่มไม่อั้น  เช่น  ชาเขียวหลงจิ่ง   ชาอวู่หลง น้ าผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ 
HAAGEN DAZS 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CITY INN HOTEL / TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 จากนั้นเลือกซื้อของฝากล้ าค่าของปักกิ่ง คือ หยกจีน ที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า 

เคร่ืองประดับน าโชค น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้าง
ขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน  มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 
ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จ๋ินซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นตัวก าแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากัน
ว่าถ้าน าวัสดุที่ใช้ก่อสร้างก าแพงแห่งนี้มาสร้างก าแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้ก าแพงที่มีความ
ยาวรอบโลก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสสุกี้มองโกเลีย+พร้อมน้ าจิ้มไทยรสเด็ด  

 เดือนเมษายน-พฤษภาคม  เปลี่ยนรายการเป็น เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ของ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นการ
จ าลองเร่ืองราวประวัติศาสตร์จีน 16 จักรพรรดิ ในราชวงศ์หมิง โดย เร่ิมตั้งแต่ปฐมกษัตริย์ "จูหยวน
จาง" จนถึง จักรพรรดิองค์สุดท้าย ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงาม  

 เดือนมิถุนายน  ตลอดท้ังเดือนเปลี่ยนรายการเป็นเท่ียวชมสวนเชอรี่  

 เดือนกรกฎาคม ตลอดท้ังเดือนเปลี่ยนรายการเป็นชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปักกิ่ง แวะไป ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น ชาผลไม้ 
ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ  

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง และตลาดตงหัวเหมิน ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองปักกิ่ง 

เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่
เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน อิสระให้ท่านจับจ่ายกันอย่าง
เพลิดเพลิน ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยา  
นอกจากนีย้ังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่  

วันท่ีส่ี  หยกจีน - ก าแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – เยี่ยมชมสวนสตอเบอรี่ – ร้านชา - ถนนหวังฝู่จิ่ง 
– ตลาดตงหัวเหมิน 



 

 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CITY INN HOTEL / TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 หลังอาหารชม พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ เทพเจ้าน าโชคที่ชาวจีนให้ความเชื่อถือและมีไว้บูชา เพื่อความโชคดีและ

ร่ ารวย   จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเฉียนเหมิน (QIANMEN STREET) เป็นถนนสายวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงปักกิ่ง ถนนสายนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจัตุรัสเทียน อัน
เหมิน มีความยาว 845 เมตร กว้าง 21 เมตร มีประวัติความเป็นมากว่า 600 ปี นับตั้งแต่ ค.ศ.1550 ในสมัย
ราชวงศ์หมิง เมื่อฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิงย้ายเมืองหลวงกลับมาอยู่ที่ปักกิ่ง พระองค์ได้ใช้ถนนเส้นนี้ ในการ
เสด็จจากพระราชวังต้องห้ามไปยังหอฟ้าเทียนถาน เพื่อท าพิธีบวงสรวงสวรรค์และเซ่นไหว้บูชาท้องฟ้าให้
ลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์  ปัจจุบัน ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนคนเดิน ไม่มีรถราให้ต้องหลบหลีก 
เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอย่างมาก  นอกจากความสวยงามของบรรยากาศแบบ
เก่าๆแล้ว ยังมีร้านค้าของที่ระลึก อาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ชิมได้อีกด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารน าท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหม ไม่ว่าจะ

เป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ  จากนั้น  อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตแห่งหนึ่งในปักกิ่ง มี
สินค้าให้ท่านเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้า กระเป๋า นาฬิกา  ของเด็กเล่นฯลฯที่นี่มีให้ท่านได้เลือก
ซื้อหมดซึ่งเป็นทีน่ิยมมากของชาวปักกิ่ง เน่ืองจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร    
 จากนั้นเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง THE PLACE หรือ ลาสเวกัสน้อย ท่านจะ

ได้สัมผัสความสวยงามของแสงสีบนเพดานที่ทันสมัย ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วย
ร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมากมาย      

 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CITY INN HOTEL / TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า พิพิธภัณฑ์ผีเซ่ียะ  – ถนนเฉียนเหมิน – โรงงานผ้าไหม – ตลาดรัสเซีย – THE PLACE  



 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 น าท่านเดินทางกลับ เมืองเทียนสิน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง  ห่างจากปักกิ่ง 120 กิโลเมตร เป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่ส าคัญของภาคเหนือ เป็นเมืองท่าที่ส าคัญในการขนส่งทางเรือไกลและ
ใกล้ และการค้าขายระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเก่าของเมืองเทียนสิน มีเหล็กกล้า การผลิตเคร่ืองจักร เคมี 
พลังงานไฟฟ้า ปั่นทอ วัตถุก่อสร้าง ท ากระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่มี ท าเรือ รถยนต์ ขุดน้ ามัน    ปิโต
เลียม แทรกเตอร์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช นาฬิกา เคร่ืองโทรทัศน์ และเคร่ืองถ่ายรูปฯ   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารน าท่านชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย) ที่เป็นศูนย์รวมของร้านรวงที่จ าหน่าย หนังสือ 

เคร่ืองกระเบื้อง พรม งานฝีมือ ของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและของพื้นเมือง สมควรแก่เวลาน าท่าน 
นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม)  ณ ศาลหม่าโจ้ว เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการเหม่าโจ้วแล้ว
จะเดินทางโดยสวัสดิภาพ จากนั้นน าท่านชมถนนสายยุโรปที่มีบ้านเรือนทรงยุโรป สะอาดเป็นระเบียงและ
งดงามให้ท่านได้เดินถ่ายรูป   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  บริการอาหารค่ า ( KFC กล่อง ) 

18.20 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  โดยเท่ียวบินท่ี XW 079 
22.20 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ… 

********** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ********* 
 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของจีน ร่วมกับร้านค้าส่งเสริมท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มี
การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผี
เซียะท่ีต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะน าสินค้าหลักของประเทศจีนใช้เวลาประมาณ 
45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ในการประชาสัมพันธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กับนักท่องเท่ียว 
 

อัตราค่าบริการ 
 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 
**เด็กอายตุ่ ากว่า 18 ปี 

** 
พักเดี่ยว 

24-29 พ.ค. // 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 59 
12-17 , 21-26 มิ.ย.59 

28 มิ.ย.-3 ก.ค. // 30 มิ.ย.-5 ก.ค. 59 
12-17 , 14-19 , 19-24 ,  26-31 ก.ค. 59 

15,999.- 18,999.- 4,900.- 

 

วันท่ีหก เทียนสิน – ถนนวัฒนธรรมโบราณ – ศาลหม่าโจ้ว – สนามบินเทียนสิน – กรุงเทพฯ        



 

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเท่ียวตามรายการ ซึ่งอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการท่ีจะไม่ท่องเท่ียวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความ
กรุณาให้ท่านช าระเงินเพิ่ม 2,000-3,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเท่ียวและ
ร้านค้าต่างๆ 

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนท าการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด    
 ค่าโรงแรมที่พัก    
 ค่าภาษีสนามบิน      
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน  (หนังสือเดินทางไทย)  
 ค่าอาหารตามรายการ       
 ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   
 ค่าน้ าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีท่ีน้ าหนักเกิน กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน้ าหนักที่เกินเอง 

 

อัตราค่ายริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร ์อาหาร-เคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด   
 ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันท าการ (เพิ่มท่านละ 1,500 บาท)   
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ10 หยวน/คน/วัน, คนขับรถวันละ 10 หยวน/คน/วัน  และหัวหน้าทัวร์ วันละ10 หยวน/คน/

วัน    
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 



 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  15 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งาน
เหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน รวมถึงท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวี
ซ่าเข้าประเทศ 

 

การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนส าหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่

มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
 ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ า  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

เงื่อนไข 
 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่าย

ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือ

มีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก

ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง หรือ ตาม
หลักเกณฑ์ที่สายการบินก าหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า 
เป็นต้น    

 

หมายเหตุ 
 ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก าหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการ

บินก าหนด 
 บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 
ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  



 

 กรุณาอย่าน าสิ่งของมีค่าติดตัวหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหาย
ระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้อง
ค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความ
สูญเสียนั้นๆ   -กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุ
สุดวิสัยใดๆ ที่ท าให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็น
กรณีตามที่เห็นสมควร 

 หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 -เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

 โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทน
รายการท่องเที่ยวบางรายการ 

 บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท  / ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 
500,000 บาท 

 

เอกสารส าหรับยื่นวีซ่าจีน 

พาสปอร์ตตัวจริงมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ *รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับ
ปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด* 
กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์) 
 

ส าหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี  
 พาสปอร์ตตัวจริงมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
 ส าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ขอสูติบัตรตัวจริง ) 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาด้วย 
 หากเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนังสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พร้อม

ระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย 
 กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องส าเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร 

 

ส าหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน 
 พาสปอร์ตตัวจริงมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
 กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์) 
 หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีนหากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ต

จีนเล่มเก่า 



 

หมายเหตุ : โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า              

 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  
 น ารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
 น ารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 
 น ารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อความสะดวกส าหรับยื่นวีซ่าจีน 
 

1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)___________________________________________________ 
2. เพศ   □ หญิง  □  ชาย   หนังสือเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________  วันหมดอายุ_____________ 
3. สถานภาพ □ โสด     □ แต่งงานจดทะเบียน     □ แต่งงานไม่จดทะเบียน     □ หม้าย     □ หย่าร้าง 
4. สัญชาติ___________________________________________________________________________________ 
5. วัน/เดือน/ปีเกิด_____________________________________________________________________________ 
6. หมายเลขบัตรประชาชน _____________________________________________________________________ 
7. ที่อยู่ปัจจุบัน _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
8. เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ________________________ 
9. ชื่อที่ท างาน หรือ สถานศึกษา __________________________________________________________________ 
10. ที่อยู่ที่ท างาน หรือ สถานศึกษา ________________________________________________________________  
11. เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน หรือ สถานศึกษา ________________________________________________________ 
12. สมาชิกในครอบครัว 

12.1  ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________ 
12.2  ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________ 
12.3  ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________ 
12.4  ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________ 
12.5  ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________ 

13.  บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________ 
14.  ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวันที่เดินทางเข้า /ออกด้วย 
 14.1  ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________ 

 14.2  ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________ 
14.3  ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________ 
14.4  ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________ 
14.5  ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________ 

 
 

 
 
 
 
 

 


