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สุดยอดของโปรแกรมปกก่ิง “(เที่ยว)ครบ (เต็ม)อ่ิม (พัก)หรู” 

เยือนแผนดินถิ่นมังกร ดินแดนแหงอารยธรรมนับพันป 
ดีไซนการเดินทางอยางสรางสรรค ทามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น สนุกกับ ลานสกีหิมะ ขนาดใหญ 

ขึ้นกระเชาสู กําแพงเมืองจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก - ตื่นตา กับ การแสดงกายกรรมปกก่ิง 
เอาใจเหลานักชอปปง ถนนหวังฟูจ่ิง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ตลาดรัสเซีย 

เสิรฟอาหารเลิศรส เปดปกก่ิง – ซีฟูดกุงมังกร - บุฟเฟตเทปนยากิ 
พักโรงแรมระดับ 5 ใจกลางปกก่ิง และ โรงแรมอาบนํ้าแร แบบสวนตัว เพ่ือการพักผอนท่ีสมบูรณแบบ 

เดินทางสะดวกสบาย โดย สายการบินไทย พรอมการบรกิารสุดประทับใจ 
 

กําหนดการเดินทาง    30 ธันวาคม – 4 มกราคม 2557  
วันแรกของการเดินทาง  (1)   กรุงเทพฯ – ปกก่ิง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) – The Place 

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร สายการบิน  ไ ท ย แ อ ร
เวย โดยมีเจาหนาที่จากบริษัท คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน 

10.15 น.  ออกเดินทางสู กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 614 
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและพิธี

การทางศุลกากรเรียบรอยแลว  
นําทานสูยานชอบปงไฮโซใจกลางกรุงปกกิ่ง ซ่ือเมาเทียนเจีย "The Place" หาง
ใหมตกแตงหรูหรา ชมและเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN 
ยาว 2,296 ฟุต กวาง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเปน LED SCREEN จอยักษบนเพดาน 
แบบชิ้นเดียวที่ใหญที่สุดในโลก  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร รานเศรษฐีชาวบาน บริการทานดวย **เปดปกก่ิง เมนูอาหารอันข้ึนช่ือของกรุง
ปกก่ิง** เสิรฟพรอม  ออรเดิรฟ 4 อยาง ซุปหอยงวงชางตอนรับแขก ปลากุยหยูนึ่งซีอิ้ว กุงใหญทอดรูปหางนกยูง ผัด

เอ็นหอยใหญ ผัดไกเสฉวน ซ่ีโครงหมูอบประจําราน คะนาผัดเนื้อหอยทะเล  ผัดรวมเพ่ือสุขภาพ หมูทอดสูตรเฉพาะ

ราน หวยซัวหรือสัปรสเช่ือม ขาวผัดหยางโจว เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 
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พักที่     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดับ 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอง) 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง  (2)   จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง - หอฟาเทียนถาน - กายกรรมปกกิ่ง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญที่สุดในโลกและเปนศูนยกลางของกรุงปกกิ่ง 
สถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ ถายรูปคูกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม 
หอที่ระลึกทานประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนํา
ทานสู พระราชวังตองหาม “พระราชวังกูกง” 
หรือ THE FORBIDDEN CITY สรางข้ึนใน
ค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเลอ มีตําหนัก

ใหญเล็กรวม 9,999 หอง เปนที่ประทับและวาราชการของจักรพรรดิ 24 
พระองค ในราชวงศหมิงและราชวงศชิงชมโบราณสถานและส่ิงกอสราง
อันทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและการเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาซุนหยูนึ่งเตาซ่ี, หานยางกวางตุง, ผัดไกบานไฟแดง, กุงอบวุน
เสน, หมูเคาหยกเผือก, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, เตาหูทรงเครื่องกวางตุง, ซุปเปดตุนฟกเขียว, เพ่ิมความสดช่ืนดวยโคก, 
เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้าเย็น 

บาย จากนั้นนําทานเขาชม รานใบชา ลิ้มรสความหอมของใบชาพันธดี อิสระใหทานเลือกซ้ือและเลือกชิมผลิตภัณฑตางๆจาก
ใบชา... จากนั้นนําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปกกิ่ง มีเน้ือที่ท้ังหมด 273 เฮกตาร เปนสถาน
ซ่ึงจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนท่ีบวงสรวงเทพยดา ใน
ระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกป พระจักรพรรดิจะเสด็จ
ไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพ่ือใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดม หอ
บวงสรวงเทวดาฟาซ่ึงในสมัยราชวงศ ภายในบริเวณหอฟาเทียนถาน 
ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอ่ี ซ่ึง
ตําหนักนี้ลอมรอบดวยกําแพงเตี้ยๆ กําแพงน้ีสรางถูกตองตามหลักวิชาวาดวย
เสียง จึงสะทอนเสียงไดจนเปนท่ีเลื่องลือ เม่ือสองคนยืนอยูท่ีกําแพงคนละฟาก คนหนึ่งพูดใสกําแพงเบาๆ อีกคนหนึ่งเอา
หูแนบกับกําแพง ก็จะไดยินเสียงพูดจากฝายตรงกันขาม... 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย **ซีฟูดกุงมังกร** ออรเดิรฟรวมมิตรแตจ๋ิว, ปลากุยหยูน่ึงซีอิ้ว, กุง

มังกรกรอบกับบะหม่ี, หอยเชลลอบวุนเวน, เปาฮือสดอบเนย, กุงทอดกระเทียม, ซ่ีโครงหมูอูซี, หมูสามช้ันอบผักดอง
แตจ๋ิว, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปกระเพาะหมูตุนเย่ือไผ เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 
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หลังอาหารนําทานชม ความตระการตา ของ คณะกายกรรมปกก่ิง ท่ีมีชื่อเสียง
โดงดัง เพลิดเพลินกับการแสดงที่หลากหลาย ที่ออนชอย งดงาม และตื่นตาตื่น
ใจ การแสดงแตละชุดจะแสดงถึงทวงทาที่ออนชอยและความแข็งแรงของ
นักแสดง จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ถือเปน
อีกหน่ึงการแสดงที่หามพลาดชมเมื่อมาปกก่ิง  

พักที่     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดับ 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอง) 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง  (3)   สนามกีฬาโอลิมปครังนก – ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ – พระราชวังฤดูรอน – 
                                                                ถนนเฉียนเหมิน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปครังนก สนามกีฬาโอลิมปครังนก 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อ
ดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามใหเอ้ืออํานวยตอส่ิงแวดลอม ในสนามจุได 91,000 ที่น่ัง 
ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตา
ขายเหล็กเหมือนกิ่งไม เพดานและผนังอาคารท่ีทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะ
รูปทรงชามสีแดง ดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน  ซ่ึงใหกลิ่นอายงดงามแบบ

ตะวันออก ผานชมสระวายนํ้าแหงชาติ สรางข้ึนเหนือจินตนาการคลาย “กอนนํ้าส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ” ซ่ึง PTW and Ove 
Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนนํ้าที่สุด และใช
เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟสิกสจาก Dublin’s Trinity College ที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองนํ้าท่ีเคลื่อนไหว
อยูตลอดเวลา สามารถตานทานแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวได  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว, กุงสองรส (ลวก+อบเกลือ) หอยนางรมอบวุน
เสน ไกยางฮอกง คอหมูยางมาเกา เปดกวางตุง ผัดผลาหมึกรวมมิตร ปกกาดขาวอบวุนเสน ซุปซีฟูด หม่ันโถวจ้ิมนมขน 
เพ่ิมความสดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้าเย็น 

  นําทานเดินทางสู  พระราชวังฤดูรอน หรือ“อี้ เหอ หยวน”แปลวาอุทยานเพ่ือ
พลานามัยอันผสมกลมกลืนกันไดดวยดี สรางข้ึนประมาณ 800 ป ในสมัย
ราชวงศจิ๋น แตผูที่ทําใหส่ิงกอสรางน้ีสวยงามเปนที่เล่ืองลือ คือพระนางซูสี
ไทเฮาแหงราชวงศชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซ่ึงเกิดจาก
แรงงานคนขุดข้ึนมา แลวเอาดินท่ีขุดพูนข้ึนไปเปนเนินเขาขางทะเลสาบน้ันเอง 
ผูสรางคือฮองเตเฉียนหลงใชในการฝกซอมทัพเรือ ชมระเบียงที่ยาวที่สุดใน
โลกกวา 700 เมตร และเรือหินออนท่ีสรางข้ึนโดยใชงบประมาณของกองทหารเรือ จากน้ันนําทานชม ถนนโบราณเฉียน
เหมิน (Qianmen Street) สถานที่ทองเท่ียวแหงใหมลาสุดของปกก่ิง เปดใหเที่ยวชมเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพ่ือรับ
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่เขารวมพิธีแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 หลังจากรัฐบาลปกกิ่งไดปดปรับปรุงบูรณะ และ
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กอสรางสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนในยุคสมัยราชวงศชิง ราชวงศสุดทายกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดย
จําลองบรรยากาศเกาๆ สมัยราชวงศชิง บริเวณสองฝงถนน มีทั้งภัตตาคาร รานคาจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาของที่
ระลึกในรูปแบบของปกก่ิง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูพิเศษ ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ้ว, ไกทอดปายทอง, ซีโครงหมูขามสะพาน, 
ผัดกุงรวมลูกแปะกวย, เห็ดไฟหลิงผัดซอสเปาฮื้อ, ผัดรวมมิตรประจําราน, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปตุนเห็ดรวม เพิ่มความ
สดช่ืนดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 

พักที่     RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL ระดับ 5 ดาว (มี WIFI ภายในหอง) 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) SNOW WORLD – รานบัวหิมะ – กําแพงเมืองจีน ดานปาตาหลิง (นั่งกระเชา) – อาบนํ้าแร 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานเดินทางสู BEIJING SNOW WORLD ลานสกีหิมะขนาด
ใหญ ที่จะทําใหทานสนุกสนานกับการเลนสกี หิมะอยางจุใจ บนลานซ่ึงมี
ระดับความหนาวของหิมะอยูท่ีราว 60-100 ซ.ม. พรอมพร่ังไปดวยอุปกรณ
การเลนอยางครบครัน ไมวาเปน แผนเลื่อนสกีหิมะ, มาลากเลื่อน, สโนวบอล, 
ชุดอุปกรณสกี นอกจากน้ียังมีอุปกรณการเลนสําหรับเด็กอีกดวย อิสระให
ทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมบนลายสกีอยางเต็มอ่ิม (อัตราคาบริการนี้ไม
รวม คาเชาอุปกรณเครื่องเลนตางๆ และคาครูฝกเลนอุปกรณ) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลาทอด, ปลาราดซอสสามรส, เปดรมควัน, ขาหมูน้ําแดง, ไกบาน
ปรุงสมุนไพร, หมูกระบอกไมไผ, ผัดเห็ดรวมมิตร, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปเปรี้ยวหวาน, เกี๊ยวปกก่ิง เพ่ิมความสดช่ืนดวย 
โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้าเย็น 
จากนั้นนําทานสู รานบัวหิมะ สินคาข้ึนชื่อของเมืองจีน นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน ดานปาตาหลิง โดยกระเชา 
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงปกกิ่ง 90 กม. ชมชีวิตความเปนอยูของชาวปกกิ่งและสองขางทางที่อุดม
สมบูรณบนที่ราบสูงมองโกล และผานเสนทางรถไฟทรานไซบีเรียที่ยาวท่ีสุดในโลก สัมผัสกับความมโหฬารและความ
ย่ิงใหญของกําแพงมรดกโลกที่สรางดวยเลือดเน้ือและชีวิตของผูคนนับลานในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮองเต ซ่ึงยังคงครอง

ความยิ่งใหญจนปจจุบัน เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สถานที่แหงนี้ทานจะไดสัมผัส
กําแพงเมืองจีนอยางถึงจุดสูงสุด และพรอมกับวิวทิวทัศน ที่สวยงามทานจะไดเห็นส่ิง
มหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ท่ีสรางข้ึนดวยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความ
ยาวกวา 6,350 ก.ม.กอสรางข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกวา 2,000 ปกอน โดยเมืองตางๆ แต
เมื่อจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูรวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผนไดครองแผนดิน จึงส่ังใหเชื่อม
กําแพงเมืองตางๆเขาดวยกัน ตัวกําแพงสูง 7 เมตร กวาง 6 เมตร วากันวา ถานําวัสดุที่ใช

กอสรางกําแพงแหงนี้มาสรางกําแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร   
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ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ปลานึ่งรวมมิตร, ขาหมูน้ําแดง, ไกอบ, เนื้อเปดผัดเห็ดปา, หมอไฟเห็ดหู
หนู, หมูผัดตนกระเทียม, ผัดคะนากวางตุง, ซุบเห็ดรวมมิตร เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 

ที่พัก  JIUHUA PALACE HOTEL  

  **อิสระทานทดลองแชนํ้าแร เพ่ือผอนคลายความเหนื่อยลา และความหนาว ได ภายในหองนอนของทาน** 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหาของการเดินทาง (5) วัดลามะ - นั่งรถสามลอชมเมืองหูถัง – คฤหาสนองคชายหก – ถนนหวังฟูจ่ิง  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาเย่ียมชม วัดลามะ หรือ ที่รูจักกันในนาน หยงเหอกง วัง
องคชาย 4 หลายๆทานอาจจะสงสัยวา ทําไมจึงมีคําวา วัด และ วัง 
(กง ในภาษาจีน มีความหมายวา วัง) อยูในสถานที่เดียวกัน เม่ือเรา
ยอนกลับไปเมื่อ 314 ปที่แลว สถานที่แหงนี้ เปนวังที่ประทับของ
พระราชโอรสองคท่ี 4 ของคังซีฮงเต พระนามวา หยงเจิ้ง เม่ือทาน
ไดข้ึนครองราชย ไดประทานพื้นที่สวนหนึ่งของวังแหงน้ีใหกับ ลา
มะ นิกายจีวรเหลือง ตอมาจึงประทานพื้นที่ทั้งหมดใหกับศาสนา 
แลวเปล่ียนชื่อสถานที่แหงน้ีเปน วัดลามะ ดังนั้นไมวาจะเปนความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือวาความศักดิ์สิทธ์ิของ
สถานที่แหงนี้แลว ก็ทําใหเปนอีกสถานท่ีที่ควรคาแกการเขาเย่ียมชม นอกจากนี้ภายในวัดลามะแหงนี้ ยังมี 1 ใน 3 ส่ิงสุด
ยอดแหงปกก่ิง นั่นคือ กระถางธูปสัมฤทธ์ิสามขา สมัยเฉียนหลงฮองเต ซ่ึงลวดลายของกระถางจะมีความประณีต และ
งดงามเปนอยางมาก ไฮไลทอีกอยางหนึ่งของวัดแหงนี้คือ ภูเขาอรหันตขนาดใหญที่แกะสลักจากไมกฤษณา สูงถึง 34 
เมตร ภายในบรรจุพระอรหันตที่ทําจาก ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธ์ิ เหล็กและดีบุก จํานวน 449 รูป  ดานหนาทานยังจะได
พบกับความสวยงามของอางไมที่ใชสรงนํ้าของเฉียนหลงฮองเต หลังประสูติ 3 วัน ลวดลายบนอางไมไดเลาเร่ืองราวของ
ปลาท่ีกระโดดขามประตูแลวกลายรางเปนมังกรไดอยางสวยงาม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปลากะพงน่ึงซีอิ้ว, เปดทอด, ไกอบกวางตุง, หมูผัดพริกยาว, หมอดินเตาหู, หมอไฟ
ดอกกะหลํ่าปลี, ผัดเห็ดรวม, คะนาผัดกระเทียม, ซุปประจําวัน เพิ่มความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน นํ้าชา และนํ้า
เย็น 
จากนั้นนําทานนั่งสามลอชม “หูถัง” ซ่ึงแปลวา  ตรอก ซอย หมายถึงยานที่อยูอาศัยแบบดั้งเดิมของชาวปกก่ิงท่ีมีมาตั้งแต
สมัยราชวงศหยวน รถสามลอนําทานแลนผานบรรยากาศบานอิฐชั้นเดียวมุงดวยกระเบื้องสีเทาตั้งรียงชิดกันตามตรอก
ซอย ท่ีตัดพาดพันกันตามแนวดิ่งและแนวนอนเปนตารางส่ีเหล่ียม ชมวิถีชีวิตของชาวหูถัง ในแบบดั้งเดิม ประกอบ
กิจกรรมประจําวันอยางงายๆ และเปดเผย นําทานเดินทางถึง 
คฤหาสนองคชายหก 1 ในคฤหาสนที่สวยงามของราชวงศจีน 
ภายในพ้ืนท่ี 60,000 ตารางเมตร เม่ือเดินเขาไปภายในจะพบบาน
แบบจีนที่ดูโอโถงและย่ิงใหญ สมสถานะของราชวงศจีน ภายใน
ยังคงรักษา การจัดตกแตงแบบโบราณเอาไวไดเปนอยางดี จนไดรับ
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การยกยองวา เปนตัวอยางในการรักษารูปแบบดังเดิมเอาไวได นําทานลอดผานทางเดินที่ทอดยาวออกไป ทั้งยังเลาะริม
สระบัวที่สวยงาม และ เชื่อมตอไปยังสวนตางๆ ท่ีตกแตงไดอยางสวยงาม ทั้งสวนคลาสสิคแบบซูโจว หรือ จะเปนสวน
หินจากทะเลสาบไทหู มณฑลเจียงซู นอกจากน้ียังมี โรงละครอุปรากรจีน (โรงง้ิว)ที่ย่ิงใหญ อิสระทานเดินเลน ชมความ
สวยงามดานใน ทามกลางบรรยากาศหิมะขาวโพลน จนทําใหคฤหาสนแหงนี้ สวยงามเปนเหมือนภาพวาดในนวนิยาย
จีนโบราณ 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เทปนยากิซีฟูดญ่ีปุน!! เสิรฟดวยซาซิมิ (ปลาแซลมอล, กุงหวาน, 
ปลาหมึกยักษ, ปลาฮามาจิ) ปงยาง (เปาฮื้อสด, ปลาหิมะ, หอยเซลล, กุงสด, หอยนางรม, ปลาไข, ปลาไหลญ่ีปุน) เสต็ก
เน้ือ เสต็กแพะ เพ่ิมเติมความสดชื่นดวย น้ําผลไม, ไวนแดง, เบียร แบบไมอ้ัน  
จากนั้นนําทานสู ถนนหวังฟูจ่ิง ซ่ึงเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปกก่ิงรวมทั้ง
หางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ ศูนยกลางความบันเทิงมากมาย เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย 

พักที่     CROWNE PLAZA HOTEL WANGFUJING ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหกของการเดินทาง   (6)     ปเซ๊ียะ – ตลาดรัสเซีย  – กรุงเทพฯ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชม ผีซิว หรือ ปเซี๊ยะ  ถือเปนสัตวเทพชนิดหนึ่ง เลากันวาเปนลูกตัวที่เกาของมังกร ผีซิวเปนสัตวดุรายชนิด

หน่ึง แบงเปนเพศผู เพศเมีย เพศเมียเรียกวา “ผี” สวนเพศผูเรียกวา “ซิว” กลาวกันวา ผีซิวตัวผูจะหาทรัพย สวนตัวเมียจะ
เฝาทรัพย ดังนั้นคนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเปนคู ที่คนจีนเชื่อวาจะนําเงินทองและโชคลาภใหกับผูเปนเจาของ และชวย
เก็บรักษาทรัพยที่หามาได นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ซ่ึงชื่อ “ตลาดรัสเซีย” มีที่มาจากตอนที่สหภาพโซเวียตลม
สลายใหมๆ คนรัสเซียจะเดินทางเขามาหาซ้ือสินคากันที่นี่มากเพื่อนําไปขายทํากําไรท่ีรัสเซียอีกที แหลงชอปปงที่อยูบน
ถนนยาวกวา 400 เมตร ใหทานเลือกซ้ือสินคาเลียนแบบแบรนดเนมดัง อาทิ หลุยสวิตตอง, พราดา, เฟอรรากาโม, เวอร
ซาเช เปนตน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สุกี้เห็ดเพ่ือสุขภาพ อิ่มอรอยกับ น้ําซุปไกดํา, เนื้อแพะ, เนื้อวัว, เน้ือ
หมู, เน้ือไก, เห็ดปา 8 ชนิด, ผักนานาชนิด, บะหม่ีหยก เพ่ิมความสดชื่นดวย โคก, เบียรทองถ่ิน น้ําชา และน้ําเย็น 

  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบิน… 
17.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 615 
21.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาทั่วไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเด่ียวเพิ่ม 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดราคาทานละ 

55,900.-
54,900.- 
53,900.- 
52,900.- 
12,000.- 
15,000.- 

53,900.- 
52,900.- 
51,900.- 
50,900.- 
12,000.- 
15,000.- 

54,900.-
53,900.- 
52,900.- 
51,900.- 
12,000.- 
15,000.- 

 
คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 

ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพ่ิม (ไดรับคะแนนเพ่ิม) 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ)  ไดรับคะแนน 

539
529 
519 
509 
120 
389 

539
529 
519 
509 
120 
389 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเสนทาง และสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง 

2. คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. คาธรรมเนียมวีซา (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย) 

4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดระบุไวในรายการ 

5. คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

6. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

3. คาทําหนังสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
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เง่ือนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   
ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

ชื่อบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที่  718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน 

 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของ

คนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความวุนวายใน
คณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช

การทองเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือ

หาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจง
ใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทาน
อ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแก
ลูกคาทานตอไปที่แจงชื่อรอไว ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  
 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพิ่ม 
เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 
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13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ 
ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซ้ือ
ตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  
7  วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 
อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน
ของทานใหไดมากที่สุด 

15. สถานท่ีทองเที่ยวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได   
แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวดังกลาวได โดย
มิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถ
เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงที่น่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนง
ท่ีนั่งไดเอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่น่ัง
แบบหมูคณะที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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เอกสารการยืน่วีซาจีน 
 

1. พาสปอรตตัวจรงิ ตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม  
3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 

5. กรอกใบขอมูลสวนตัวที่ทางบริษัทใหลูกคากรอกใหครบถวนตามความเปนจริง 
6. สําหรับผูที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว  ถายสําเนาหนาวีซาที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนไมเกิน 2 ป ขอใหถายสําเนาหนาวีซาจีน

ที่ใชเดินทางครั้งลาสุด***หามต่ํากวาป 2010 (กรณีวีซาจีนอยูในหนังสือเดินทางเลมเกา ขอใหถายเอกสารหนาหนังสือเดินทาง
เลมเกาและหนาวีซาจีนท่ีใชเดินทางครั้งลาสุดแนบมาดวย) 

7. สําหรับผูที่ไมเคยเดินทางเขาประเทศจีน ถาภายใน 2 ป ไมเคยเดินทางเขาจีน ตองใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 
8. กรณีบุคคลทั่วไป  

สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน (สําเนา) หรือ STATEMENT ตัวจริง 
ที่ขอจากธนาคาร ยอนหลัง อยางต่ํา 3 เดือน 

9. กรณีเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป)  
สําเนา สูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ของพอหรือแม ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน  

10. กรณีผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป)  
สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน 
**หมายเหตุ : ถาผูสูงอายุที่ไมมีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถใหญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ) ทําหนังสือรับรองออก
คาใชจายในการเดินทางคร้ังนี้และขอใหถายสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูที่รับรอง ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควร
ปรับยอดใหเปนปจจุบัน** 

11. ในกรณีท่ีเปนสาวประเภทสอง (ลักษณะการแตงกายเปนสตรี) ขอหนังสือรับรองการทํางาน และ สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง  
12. ในกรณีท่ีเปน พระภิกษุ ตองใชสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ตัวจริง เทานั้น ไมมีขอยกเวน 
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการหรือใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเองวีซา และ กรุณาดูแลบัตรของทานเอง เพราะหากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

15.    กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (สําคัญ) 
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I. ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย
เทานั้น 

II. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
III. หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 
IV. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทาง

จะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม 
การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา  *** 

 
 
 
 
 
 
 


