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Final Program 
 

 

 
สุดยอดของโปรแกรมปกก่ิง “ครบ อ่ิม หรู” 

เยือนแผนดินถิ่นมังกร ดินแดนแหงอารยธรรมนับพันป 
ขึ้นกระเชาสู กําแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ชมการแสดงกายกรรมปกกิ่ง 

ตระการตากับสนามกีฬาโอลิมปคช่ือดัง เอาใจเหลานักชอปปง ถนนหวังฝูจ่ิง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ตลาดรัสเซีย 
พิเศษสุด!!! บริการทานดวย Golden Jaguar อาหารบุฟเฟตนานาชาติระดับ 6 หมูหัน-เปดปกกิ่งเลิศรส 

เดินทางโดยสายการบินไทย พรอมท่ีพัก อาหารและการบริการสุดประทับใจ 
 

กําหนดการเดินทาง    10-14 ธันวาคม  2555  
วันแรกของการเดินทาง  (1)   กรุงเทพ ฯ – ปกก่ิง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) –  ถนนโบราณเฉียนเหมิน 
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร สายการบิน  ไ ท ย  แ อ ร เ ว ย 

โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัท คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน 
10.15 น.  ออกเดินทางสู กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เท่ียวบินท่ี TG 614 
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและพิธีการ

ทางศุลกากรเรียบรอยแลว จากนั้นนําทานชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen 
Street) สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของปกกิ่ง เปดใหเท่ียวชมเมื่อวันท่ี 7 
สิงหาคม 2551 เพ่ือรับนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีเขารวมพิธีแขงขันกีฬาโอลิมปก 
2008 หลังจากรัฐบาลปกก่ิงไดปดปรับปรุงบูรณะ และกอสรางสถาปตยกรรมอาคาร
บานเรือนในยุคสมัยราชวงศชิง ราชวงศสุดทายกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
โดยจําลองบรรยากาศเกาๆ สมัยราชวงศชิง บริเวณสองฝงถนน มีท้ังภัตตาคาร 
รานคาจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาของท่ีระลึกในรูปแบบของปกกิ่ง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย กุงมังกรสามรส(ซาซิมิ/ทอดกระเทียม/โจก) ปลากุยหยูนึ่งซีอิ๊ว กุงลวก 
ปูขน หอยเชลลอบวุนเสน หอยหลอดใหญผัดพริก เอนหอยผัดเห็ดปา ซ่ีโครงหมูทรงเครื่อง ผัดถั่วลันเตา น้ําแกงเจียงนาน 
เปนตน พรอมสนุกสนานกับงานปารต้ี ในแบบสวนตัว  

ท่ีพัก  PULLMAN HOTEL WEST WANDA 
 NO.18 SHIJINGSHAN RD, SHIJINGSHAN DISTRICT, BEIJING 
 TEL. 86 10-88681188  FAX. 86 10-88681199   
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วันที่สองของการเดินทาง  (2)   จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง –นั่งสามลอชมเมืองหูถง – สนามรังนก - กายกรรมปกกิ่ง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งจัตุรัสท่ีใหญท่ีสุดในโลกและเปนศูนยกลางของกรุงปกกิ่ง 
สถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ ถายรูปคูกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม หอท่ี
ระ ลึ กท านประ ธาน เห ม าเจ อตุง  จ าก นั้นนํ าท าน สู 
พระราชวังตองหาม “พระราชวังกูกง” หรือ THE 
FORBIDDEN CITY สรางข้ึนในค.ศ.1406 ในสมัย
จักรพรรดิ หยงเลอ มีตําหนักใหญเล็กรวม 9,999 หอง 

เปนท่ีประทับและวาราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค ในราชวงศหมิงและ
ราชวงศชิงชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางอันทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและ
การเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากระพงนึ่งซีอ๊ิว ซี่โครงหมูทอดกระเทียม ไกทอดกรอบ ผัดเห็ดรวม
หมูผัดพริก หมูพะโลตงปอ เปดทอดหูเปย ผัดผักตามฤดูกาล กระดูกหมูตุนรากบัว   

บาย จากนั้นนําทานนั่งสามลอชม “ หูถง ” ซึ่งแปลวา  ตรอก ซอย หมายถึงยานท่ีอยูอาศัยแบบด้ังเดิมของชาวปกก่ิงท่ีมีมาตั้งแต
สมัยราชวงศหยวน บานอิฐชั้นเดียวมุงดวยกระเบ้ืองสีเทาต้ังรียงชิดกันตามตรอกซอย ท่ีตัดพาดพันกันตามแนวดิ่งและ
แนวนอนเปนตารางสี่เหล่ียม ชาวหูถงใชชีวิตแบบดั้งเดิม ประกอบกิจกรรมประจําวันอยางงายๆ และเปดเผย นําทาน ผานชม
และถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปครังนก สนามกีฬาโอลิมปครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de 
Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม ในสนามจุได 91,000 ท่ี
นั่ง ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไม 
เพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรง
ชามสีแดง ดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ซึ่งใหกลิ่นอายงดงาม
แบบตะวันออก ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ สระวายน้ําแหงชาติ สรางข้ึน
เหนือจินตนาการคลาย “กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ” ซึ่ง PTW and Ove 
Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงาน
แสงอาทิตยเพ่ือใหดูเหมือนน้ําที่สุด และใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนัก
ฟสิกสจาก Dublin’s Trinity College ท่ีทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําท่ีเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สามารถตานทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร รานเศรษฐีชาวบาน เมนู ออรเดิรฟ 4 อยาง ซุปหอยงวงชางตอนรับแขก ปลากุยหยูนึ่งซีอ้ิว กุง
ใหญทอดรูปหางนกยูง ผัดเอนหอยใหญ ผัดไกเสฉวน ซ่ีโครงหมูอบประจําราน คะนาผัดเนื้อหอยทะเล  ผัดรวมเพื่อสุขภาพ 
หมูทอดสูตรเฉพาะราน หวยซัวหรือสัปรสเชื่อม ขาวผัดหยางโจว เปดปกกิ่ง โตะละ 1 ตัว    

 จากนั้นนําทานชม “กายกรรมปกกิ่ง” การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของ
รางกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชว
ควงของ เปนตน แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพ้ืนท่ีจํากัดและโวกายกรรมปกก่ิงนั้นยังชื่อเปนโชว
กายกรรมท่ีมีชื่อกองโลกมาก   

ท่ีพัก  PULLMAN HOTEL WEST WANDA 
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วันที่สามของการเดินทาง  (3)   หอฟาเทียนถาน – ศูนยใบชา -  พระราชวังฤดูรอน – นวดฝาเทา – ถนนหวังฟูจิ่ง  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปกก่ิง มีเนื้อท่ี
ท้ังหมด 273 เฮกตาร เปนสถานซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใช
เปนท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกป 
พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนั่นเพื่อใหการเก็บเกี่ยว
ไดผลอุดม หอบวงสรวงเทวดาฟาซึ่งในสมัยราชวงศ   ภายในบริเวณหอฟาเทียน
ถาน ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเต้ียน ลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอ่ี ซึ่ง
ตําหนักนี้ลอมรอบดวยกําแพงเตี้ย ๆ กําแพงนี้สรางถูกตองตามหลักวิชาวาดวยเสียง จึงสะทอนเสียงไดจนเปนท่ีเล่ืองลือ เมื่อ
สองคนยืนอยูท่ีกําแพงคนละฟาก คนหนึ่งพูดใสกําแพงเบา ๆ อีกคนหนึ่งเอาหูแนบกับกําแพง ก็จะไดยินเสียงพูดจากฝาย

ตรงกันขาม...จากนั้นนําทานสู ศูนยใบชา ชิมชาอูหลง ชาอันขึ้นชื่อของจีน พรอมผลิตภัณฑจากชา เชน 
ชาแดง ชาเขียว ชาขาวเหนียวและชาชนิดอื่นๆอีกมากมาย พรอมใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก นํา
ทานเดินทางสู  พระราชวังฤดูรอน หรือ“อ้ี เหอ หยวน”แปลวาอุทยานเพ่ือพลานามัยอันผสมกลมกลืน
กันไดดวยดี สรางข้ึนประมาณ 800 ป ในสมัยราชวงศจิ๋น แตผูท่ีทําใหสิ่งกอสรางนี้สวยงามเปนท่ีเล่ือง
ลือ คือพระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซึ่งเกิดจากแรงงานคน
ขุดข้ึนมา แลวเอาดินท่ีขุดพูนข้ึนไปเปนเนินเข าขางทะเลสาบนั้นเอง ผูสรางคือฮองเตเฉียนหลงใชใน
การฝกซอมทัพเรือ ชมระเบียงท่ียาวท่ีสุดในโลกกวา 700 เมตร และเรือหินออนที่สรางขึ้นโดยใช

งบประมาณของกองทหารเรือ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ปลาซุนหยูนึ่งเตาซี่ หานยางกวางตุง ผัดไกยางไฟแดง กุงอบวุนเน 

เคาหยกอบเผือก ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม เตาหูทรงเครื่องกวางตุง ผัดคะนา ซุบเปดตุนฟกเขียว  
 นําทานชม ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ(นวดฝาเทา) ฟงการบรรยายแพทยแผนโบราณท่ีมีมาตั้งแตโบราณและการสงเสริมใช
สมุนไพรท่ีมีมานานนับพันปของจีน จากนั้นนําทานสู ถนนหวังฟูจ่ิง ซึ่งเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงท่ีคึกคักมากท่ีสุด
ของเมืองหลวงปกกิ่งรวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ ศูนยกลางความบันเทิงมากมาย เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สุกี้เห็ดเพ่ือสุขภาพสไตลปกกิ่ง  รสชาติเลิศรสตามแบบฉบับชาว
ปกกิ่งดั้งเดิม 

ท่ีพัก  PULLMAN HOTEL WEST WANDA 
NO.18 SHIJINGSHAN RD, SHIJINGSHAN DISTRICT, BEIJING 

 TEL. 86 10-88681188  FAX. 86 10-88681199   
 
 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง   (4)     รานหยกจีน- กําแพงเมืองจีน(กระเชา)-บัวหิมะ-ชอปปงตลาดรัสเซีย   
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เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้นใหทานมีโอกาสเลือกซื้อเปนของฝากลํ้าคาของปกก่ิง หยกจีน ท่ีข้ึนชื่อ เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ซึ่ง
เปนเครื่องประดับนําโชค นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน ดานปาตาหลิง 
โดยกระเชา ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงปกก่ิง 90 กม. ชม
ชีวิตความเปนอยูของชาวปกกิ่งและสองขางทางที่อุดมสมบูรณบนท่ีราบสูง
มองโกล และผานเสนทางรถไฟทรานไซบีเรียท่ียาวท่ีสุดในโลก สัมผัสกับ
ความมโหฬารและความย่ิงใหญของกําแพงมรดกโลกท่ีสรางดวยเลือดเนื้อ
และชีวิตของผูคนนับลานในสมัยจักรพรรด์ิฉินซีฮองเต ซึ่งยังคงครองความ
ย่ิงใหญจนปจจุบัน เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สถานท่ีแหงนี้ทานจะไดสัมผัสกําแพงเมืองจีนอยางถึงจุดสูงสุด และ
พรอมกับวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามทานจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ท่ีสรางขึ้นดวยแรงงานของคนนับ
หมื่นคน มีความยาวกวา 6,350 ก.ม.กอสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2,000 ปกอน โดยเมืองตางๆ แตเมื่อจักรพรรด์ิจิ๋นซี 
ผูรวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผนไดครองแผนดิน จึงสั่งใหเชื่อมกําแพงเมืองตางๆเขาดวยกัน ตัวกําแพงสูง 7 เมตร กวาง 6 
เมตร วากันวา ถานําวัสดุท่ีใชกอสรางกําแพงแหงนี้มาสรางกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลากระพงนึ่งซีอ๊ิว ขาหมูน้ําแดง ไกอบ 1 ตัว เนื้อเปดผัดเห็ดปา หมอไฟ
เห็ดหูหนูดํา ลูกชิ้นหมูไฟแดง ผัดคะนา ซุปเห็ดรวมมิตร  เปนตน  
จากนั้นนําทานสู รานบัวหิมะ สินคาข้ึนชื่อของเมืองจีน นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ซึ่งชื่อ “ตลาดรัสเซีย” มีท่ีมาจากตอน
ท่ีสหภาพโซเวียตลมสลายใหมๆ คนรัสเซียจะเดินทางเขามาหาซื้อสินคากันที่นี่มากเพ่ือนําไปขายทํากําไรท่ีรัสเซียอีกที 
แหลงชอปปงท่ีอยูบนถนนยาวกวา 400 เมตร ใหทานเลือกซื้อสินคาเลียนแบบแบรนดเนมดัง อาทิ หลุยสวิตตอง, พราดา, 
เฟอรรากาโม, เวอรซาเช เปนตน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ซีฟูด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่ี THE PLACE อาหารบุฟเฟตนานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ที่อยูยานชอปปงชื่อดังในกรุงปกกิ่ง   เพื่อใหทานจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเตก
เนื้อ เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ต่ิมซํา รวมถึงเคก หลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องด่ืมไมอั้น เชน ชาเขียวหลงจ่ิง  ชาอวูห
ลง น้ําผลไม เบียรทองถ่ิน ไวนแดงทองถ่ิน และ ไอศครีม 

ท่ีพัก  PULLMAN HOTEL WEST WANDA หรือเทียบเทา 
NO.18 SHIJINGSHAN RD, SHIJINGSHAN DISTRICT, BEIJING 

 TEL. 86 10-88681188  FAX. 86 10-88681199   
 
วันที่หาของการเดินทาง    (5)     วัดลามะ – สนามบินปกก่ิง - กรุงเทพฯ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเขาเย่ียมชม วัดลามะ หรือ ท่ีรูจักกันในนาน หยงเหอกง วังองคชาย 4 หลายๆทานอาจจะสงสัยวา ทําไมจึงมีคําวา วัด 
และ วัง (กง ในภาษาจีน มีความหมายวา วัง) อยูในสถานท่ีเดียวกัน เมื่อเรายอนกลับไปเมื่อ 314 ปท่ีแลว สถานที่แหงนี้ เปน
วังที่ประทับของพระราชโอรสองคที่ 4 ของคังซีฮงเต พระนามวา หยงเจิ้ง เมื่อทานไดข้ึนครอบราชย ไดประทานพื้นท่ีสวน
หนึ่งของวังแหงนี้ใหกับ ลามะ นิกายจีวรเหลือง ตอมาจึงประทานพื้นท่ีท้ังหมดใหกับศาสนา แลวเปลี่ยนชื่อสถานที่แหงนี้
เปน วัดลามะ ดังนั้นไมวาจะเปนความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือวาความศักด์ิสิทธิ์ของสถานท่ีแหงนี้แลว ก็ทําใหเปนอีก
สถานท่ีที่ควรคาแกการเขาเยี่ยมชม นอกจากนี้ภายในวัดลามะแหงนี้ ยังมี 1 ใน 3 สิ่งสุดยอดแหงปกกิ่ง นั่นคือ กระถางธูป
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สัมฤทธ์ิสามขา สมัยเฉียนหลงฮองเต ซึ่งลวดลายของกระถางจะมีความ
ประณีต และงดงามเปนอยางมาก ไฮไลทอีกอยางหนึ่งของวัดแหงนี้คือ 
ภูเขาอรหันตขนาดใหญท่ีแกะสลักจากไมกฤษณา สูงถึง 34 เมตร ภายใน
บรรจุพระอรหันตที่ ทําจาก ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธ์ิ เหล็กและดีบุก 
จํานวน 449 รูป  ดานหนาทานยังจะไดพบกับความสวยงามของอางไมท่ีใช
สรงน้ําของเฉียนหลงฮองเต หลังประสูติ 3 วัน ลวดลายบนอางไมไดเลา
เรื่องราวของปลาท่ีกระโดดขามประตูแลวกลายรางเปน มังกร ไดอยางสวยงาม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย หมูหันโตะละ 1 ตัว  ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ๊ว กุงสองรส(ลวก+อบเกลือ) 
หอยนางรมอบวุนเสน ไกยางฮองกง คอหมูยางมาเกา เปดกวางตุง ผัดปลาหมึกรวมมิตร ผักกาดขาวอบวุนเสน ซุปซีฟูด 
หม่ันโถวจ้ิมนมขน เปนตน   

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน..... 
17.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอรเวย เท่ียวบินท่ี TG 615 
21.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
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ขอแนะนํา พรอมการเตรียมตัวสําหรับการทัศนาจร ณ ประเทศขอแนะนํา พรอมการเตรียมตัวสําหรับการทัศนาจร ณ ประเทศจีนจีน... ... ปกกิ่งปกกิ่ง  
เดินทางวันที่เดินทางวันที่  1010--14 14 ธันวาคม ธันวาคม 25552555  โดยสายการบินโดยสายการบิน  ไทยแอรเวยไทยแอรเวย  

 
 

หัวหนาทัวร :   คุณดํารงพล เกษมโชติพัฒน (คุณดํา) มือถือ:  089-615-2316 
   คุณทิพมนต คุมพันธ (คุณกอย) มือถือ: 089-783-7048 
ไกดทองถ่ิน :  คุณบอย      มือถือ: 86 1369 928 8370 
เจาหนาที่สงทัวร:   คุณวนารัตน ทองเจิม (คุณการตูน) มือถือ:  083-074-4613  
    
เวลานัดหมาย: วันจันทรที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 07.00น. อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก (ชั้น 4) ROW”D เคานเตอรสายการ

บินไทย แอรเวย (TG) ประตูทางเขาหมายเลข 2  
สายการบิน: วันจันทรที่ 10 ธันวาคม 2555  TG 614     กรุงเทพฯ –ปกก่ิง  10.10 – 15.50 น. 
 วันศุกรท่ี 14 ธันวาคม 2555  TG 615     ปกกิ่ง – กรุงเทพ  17.05 – 21.20 น.  
เวลาท่ีแตกตาง :     เวลาทองถิ่นของประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
อุณหภูมิ:  5 – (-6) องศาเซลเซียส 
สภาพภูมิอากาศ :   อากาศหนาวเย็น แหง มีลมพัดแรงบางเปนระยะๆ อุณหภูมิลดลงเร่ือยๆ ในเวลากลางคืน 
การแตงกาย :   เสื้อกันหนาว, โอเวอรโคด, ลองจอน, กางเกงขายาว, รองเทาและถุงเทาแบบหนา, ถุงมือ, หมวก, ผาพันคอ, รม, ครีมกัน

แดด, แวนตากันแดด, ลิปมัน เปนตน 
กระเปาเดินทาง :   กระเปาใบใหญ (ควรมีลอลาก) ควรมีน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม 
      (หากน้ําหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิ่ม)  
ระบบเงินตรา :     ประเทศจีน ใชสกุลเงินเปน “เงินหยวน” ตามรานคาทั่วไปจะใชเงินหยวนเทานั้น 
     อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอยูประมาณ 5 บาท / 1 หยวน 
บัตรเครดิต :  ใชไดโดยท่ัวไปในตัวเมือง โดยเฉพาะหางสรรพสินคา และรานคาใหญๆ  
ภาษา:  ประเทศจีนนับวาเปนประเทศชาตินิยม ดังนั้นสวนใหญจึงใชภาษาจีนกลางในการสื่อสารเปนหลัก  
     สวนภาษาอังกฤษใชไดในโรงแรมใหญ ๆ และสายการบิน 
 
กระแสไฟฟา :  220 โวลต ปล๊ักเปนแบบแบนสองขา และสามขา  
 
ยารักษาโรค :  หากทานมีโรคประจําตัว กรุณานํายาติดตัวไปดวย และกรุณาแจงหัวหนาทัวรใหทราบดวย 
 
ดานศุลกากร และตรวจคนเขาเมือง  
 เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของจีนพิจารณาใหเฉพาะ “นักทองเท่ียว” ท่ีมาเที่ยวโดยสุจริตเทานั้นที่ผานเขาเมืองได และ

อาจตองพิจารณาประกอบกับหลักฐานเพ่ิมเติม อาทิเชน บัตรประชาชน, บัตรพนักงาน, หรือเครดิตการด เปนตน ผู ท่ี
ทองเท่ียวประเทศจีนทางดานศุลกากรอนุญาตใหนําสุรา 1 ลิตร, บุหรี่ 200มวน, ซึ่งหากเกินกวาท่ีศุลกากรกําหนด ทาน
จะตองเสียภาษีตามระเบียบ และไมอนุญาตใหนําเมล็ดพืช และผลไมเขาประเทศท้ังสิ้น 
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ภาษาจนีนารู 
 

 หนี่ฮวาว      แปลวา   สวัสดี  (หนี่ แปลวา คุณ, เธอ ฮวาว แปลวา ดี) 
 จินเทียนหนี่ฮวาวมา    แปลวา   วันนี้คุณสบายดีไหม  

(จินเทียน แปลวา วันนี้ / หนี่ฮวาวมา คือ สบายดีไหม) 
 หวอ เหิน ฮวาว หนิน เนอ    แปลวา   ผมสบายดีมากทานละ 

(หนี่ กับ หนิน ความหมายเหมือนกันเขียนคนละแบบแตคลายกัน หนิน ใชกับบุคคลท่ีมีวัยวุฒิ คุณวุฒิ มากกวา) 
 หมิงเทียนหวอปูคง    แปลวา   พรุงนี้ผมไมวาง (ปู แปลวา ไม) 
 หนี่ชรือฝนเลอมา     แปลวา   คุณทานขาวหรือยัง   

(ชรือฝน แปลวา ทานอาหาร หรือ ทานขาว) 
 ตุย ปู ฉี่      แปลวา   ขอโทษ 
 ไจ เจี้ยน     แปลวา   บายบาย, พบกันใหม 
 เติ่ง หวอ อี เซียะ     แปลวา  รอซักครู  
 หนี่ เจียว เสิ่มเมอ หมิงจื้อ    แปลวา  คุณชื่ออะไร 
 ปง ไขว     แปลวา  น้ําแข็ง         
 ปง สุย     แปลวา  น้ําเย็น 
 ราก เจียว     แปลวา  พริก 
 
 

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


