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ELITE HOLIDAY… ดูแลกันและกัน 

 
 

 
 

เยือนแผ่นดินถ่ินมังกร ดินแดนแห่งอารยธรรมนับพันป ี ดีไซน์การเดินทางอย่างสร้างสรรค์  
บนเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ ปักกิ่ง - ซีอาน 

อลังการส่ิงก่อสร้างแห่งมนุษยชาติเม่ือหลายพันปี ณ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต ้
สถานที่แห่งความทรงจํา ตํานานรักอํามตะของพระสนมเอกหยางกุ้ยเฟย  

1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก กําแพงเมืองจีน  
เสิร์ฟอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง - บุฟเฟ่ต์อินเตอร์ พักโรงแรมระดับ พรีเมี่ยม  
เดินทางสะดวกสบาย โดย สายการบินไทย และการบริการสุดประทับใจ 

 

กําหนดการเดินทาง   26-1 ก.ค./ 9-14 ก.ค./ 7-12 ส.ค./ 21-26 ต.ค.**  
วันแรกของการเดินทาง  (1)   สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทยแอร์
เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน 

23.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 674 
 

วันที่สองของการเดินทาง  (2)   กรุงเทพฯ – ปักก่ิง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ซีอาน 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี
การทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   

เช้า  บริการอาหารเช้า บริการท่านด้วย ต่ิมซ า โจ๊กไข่เยีย่วม้า  เก๊ียวซา่  ปอเปี๊ยะทอด ซาลาเปาไส้หมู  ซาลาเปาไส้ครมี  
ขนมจีบไส้หมู ปาทอ่งโก๋ ซี่โครงหมูนึ่งเต้าช่ี ผัดผักคะน้า 

นําท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิ่ง 
สถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสําคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลา
ประชาคม หอที่ระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนําท่านสู่ พระราชวังต้องห้าม 
“พระราชวังกู้กง ” หรือ  THE FORBIDDEN 
CITY สร้างขึ้นในค .ศ.1406  ในสมัยจักรพรรดิ 
หยงเล่อ มีตําหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง เป็นที่

ประทับและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและ
ราชวงศ์ชิงชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และการเมือง  (ระยะเวลาจากสนามบินมา จัตุ รัสเทียนอันเหมินใช้เวลา 
ประมาณ 1 ชม) 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดียวนึ่งซีอ้ิว, กุ้งสองรส (ลวก+อบเกลือ ), หอยนางรมอบวุ้น

เส้น, ไก่ย่างฮ่องกง, คอหมูย่างมาเก๊า. เป็ดกวางตุ้ง. ผัดปลาหมึกรวมมิตร , ผักกาดขาวอบวุ้นเส้น , ซุปซีฟู้ด , หม่ันโถวจิ้ม
นมข้น, ผลไม้ตามฤดูกาล เพิ่มความสดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น น้ าชา และน้ าเย็น 

 นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินท่านต่อไปยังเมืองซีอาน 
15.25 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน โดยสายการบิน แอร์ ไช่น่า เที่ยวบินที่ CA1225 (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
17.25 น. เดินทางถึงเมือง ซีอาน  เป็นเมืองท่ีใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่ง

ประวัติศาสตร์ที่มีช่ือเสียงของโลกเมืองหนึ่ง ความหมาย : ความสงบสุขทางตะวันตก ) เป็นเมืองหลวง ของมณฑลส่าน
ซี ในประเทศจีน  และเป็นหนึ่งในเมืองสําคัญใ นประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ 
รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 
ปี โดยช่ือเดิมว่า ฉางอาน  ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขช่ัวนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองท่ีเจริญและใหญ่ที่สุดในส่วน
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศจีน.... นําทุกท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดียวนึ่งซีอ้ิว , กุ้งผัดเผ็ดป้ายทอง , หอยเชลล์อบวุ้นเส้น , ห่านย่าง

ฮ่องกง, เต้าหู้อบรวมสองมิตร, เนื้อหอยทะเลผัดเห็ดป่า , ถั่วลันเตาผัดกวนเชียง , ผัดผักตามฤดูกาล , ไก่ด าตุ๋นเห็ดซงยุง  
เพิ่มความสดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น น้ าชา และน้ าเย็น 

ที่พัก SHERATON XIAN NORTH CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สามของการเดินทาง  (3)   สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - อุทยานน้ําพุร้อนหัวชิงฉือ - โชว์ราชวงศ์ถัง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมความยิ่งใหญ่ของ  สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้  ที่เป็นหนึ่งในการค้นพบ

ครั้งสําคัญของมนุษยชาติ  ซึ่งหลายๆคนยกให้ สุสานจิ๋นซีฯเป็นส่ิง
มหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกแ ห่งศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้องค์การ
ยูเนสโกยังได้ประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อีกด้วย สุสานแห่งนี้
ใช้แรงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีต้ังแต่ปี 246 -
208 ก่อนคริสตกาล และได้ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิญเม่ือ 29 มี.ค ค .ศ. 
1974 โดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ส่วน อาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวม
ทั้งสิ้น 2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็ น พระราชฐานช้ันในและ
ช้ันนอก ภายในจะมีรูปปั้นกองทหารอารักขาที่ถูกฝังราว 6,000 ตัว 
ปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดค้นพบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพทหารดินเผา 
สรรพาวุธ รถม้าและม้าศึก จํานวนทั้งสิ้นกว่า 7,400 ช้ิน  ในปี 1975 
ทางการได้สร้าง หลังคาครอบพื้นที่โดยรอบและจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หลุมที่ 1 หลุมที่ 2 และหลุม ที่ 3 ตามลําดับ หลุมแรกเป็นหลุมที่ใหญ่ที่สุด เปิดครั้งแรกในวัน
ชาติจีน ปี 1979 โดยมีกองทัพทหารเรียงเป็นแถวอยู่ด้านหน้า และมีรถม้าศึ กอยู่ด้านหลัง หลุมที่ 2 และหลุมที่ 3 ถูก
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ค้นพบในปี 1976 ประกอบด้วยกองทหารนับพัน ม้าศึก ไม้ 90 รูป กองนักรบกว่า 68 รูป และม้าศึก 4 รูป รวมรูปปั้นดิน
เผาทั้ง กองทัพ ม้าศึก อิสระให้ท่านได้เดินชมความอลังการของสุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งถือว่าท่านเป็น 1 ใน 10  อันดับ
ขององค์ฮ่องเต้ท่ีโลกไม่มีวันลืม (จากโรงแรม เดินทางมายัง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้เวลา ประมาณ 1 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลากุ้งหยูนึ่ งซีอ้ิว , กุ้งกุลาสองรส , ข้อไก่อ่อนทอด , ไก่ทอดสูตร
เฉพาะร้าน, เห็ดขาไก่อบซอสตับห่าน, ซ่ีโครงหมูอบเปรี้ยวหวาน, หม้อไฟกะหล่ าปลี, กระดูกหมูตุ๋นหัวไชเท้า เพิ่มความ

สดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น น้ าชา และน้ าเย็น 
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ําพุร้อนหัวชิงฉือ บ่อน้ําพุร้อนตามธรรมชาติ มี
อุณหภูมิประมาณ 43-45 องศาเซลเซียส เป็นอุทยานสรงน้ําของกษัตริย์มาแต่สมัยราชวงศ์
โจว ต่อมาจนถึงราชวงศ์ฮั่นและถัง สถานที่แห่งตํานานความรักอมตะของพระสนมเอกห
ยางกุ้ยเฟย  นําทุกท่านชม รูปปั้นสีขาวของพระสนมเอกหยางกุ้ย ในท่วงท่าเพิ่งขึ้นจากสระ
น้ําอุ่น รูปปั้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความงามอันสะคราญยิ่งของนาง ที่มีสิริโฉมอันวิไลนัก 
ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าสระน้ําขนาดใหญ่ พระสนมเอกหยางกุ้ยเฟย ได้รับการยกย่องว่าเป็น 
1 ใน 4 สตรีที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีน นําท่านชม  ต้นทับทิมโบราณ ที่มีอายุมาแต่

สมัยราชวงศ์ถัง มีอยู่ต้นหนึ่งอายุกว่า 1,200 ปี เช่ือกันว่าเป็นต้นทับทิมที่หยางกุ้ยเฟยเป็นผู้ปลูกไว้ สถานที่แห่ง
ประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 ปี ขณะที่ความเก่าแก่ของตัวบ่อน้ําพุร้อนนั้นย้อนไปถึงกว่า 6,000 ปี แต่ถูกแต่งเติมอย่าง
อลังการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนสุดโรแมนติกกับสนมหยางกุ้ยเฟย (จากสุสานจิ๋นซีฮ่องกง มายัง อุทยานน้ําพุร้อน ใช้
ระยะเวลา ประมาณ 30 นาที) 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอ้ิว, หม้อไฟไก่บ้าน, ซ่ีโครงหมูอบน้ าแดง, เป็ดทรงเคร่ืองเจียงหนาน , หม้อ

ดินเห็ดเป๋าฮื้อ, ผัดกระเพาะหมู, บล๊อคโคล่ีผัดกระเทียม, ซุปตุ๋นไก่ด า, ม้วงทองตับห่าน เพิ่มความสดช่ืนด้วย โค้ก , เบียร์
ท้องถิ่น น้ าชา และน้ าเย็น 

 นําท่านเข้าชมโชว์สุดอลังการ..โชว์ราชวงศ์ถัง  การแสดงถึงเรื่องราวของ
ชาวซีอาน วิถีชีวิต และราชวงศ์ถัง สัมผัสกับความอลังการ ต่ืนตา ต่ืนใจ 
ระบบแสงสีเสียง อันตระการตากับการแสดงโชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถัง 
อันเลื่องช่ือทั้งในและนอกประเทศ 

ที่พัก SHERATON XIAN NORTH CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ีของการเดินทาง  (4)   กําแพงเมืองโบราณของซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ปักก่ิง - ถนนหัวงฝูจิ่ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องของโรงแรม 
 นําทุกท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองโบราณของซีอาน  ถูกสร้างขึ้นอันเกิดแนวคิด

การ กักตุน อาหาร และ การสร้าง เกราะกําลังที่แข็งแกร่งของกองทัพ ในสมัย
ราชวงศหมิง โดย ฉู หยวน ฉาง ฮ่องเต้องค์แรกแห่งราชวงศ์ หมิง กําแพงเมือง
แห่งนี้ เป็นกําแพงเมืองท่ีสมบูรณ์ที่สุดในจีน และยังเป็น ระบบป้องกันกองทัพ
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โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 12 เมตร ( 40 ฟุต) ด้านบนสุดกว้าง 12-14 เมตร (40-45 ฟุต) หนา 15-18 เมตร 
ลึก วัดโดยรอบ ถึง 13.7 กม. มีป้อมปราการยื่นออกจากตัวกําแพง ทุก ๆ 120 เมตร รวมทั้งสิ้น 98 ป้อม เพื่อป้องกัน ข้าศึก
ปีนขึ้นกําแพง แต่ละป้อมจะมีทหารยามประจําอยู่ ด้านข้าง ของแต่ป้อม จะมีช่องยิงธนู ด้านนอกกําแพง มี ส่วน ที่ยิ่นออก 
จํานวน 5948 จุด เพื่อเป็นช่องสําหรับพุ่งอาวุธไปยังข้าศึกที่เข้าใกล้กําแพง ภายในแต่ละป้องจะมีลูกกรง เพื่อป้องกัน 
ทหาร ไม่ให้ตกลงมา (จากโรงแรมเดินทางมายัง กําแพงเมืองซีอาน ประมาณ 30 นาที) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาตาเดียวนึ่งซีอ้ิว, หมูแดงน้ าเช่ือม, ไก่สับแต้จิ๋ว, กุ้งลวก , หม้อดิน

อบซ่ีโครงหมู, หม้อดินอบไส้ตัน, ผัดเห็ดรวมมิตร, ผัดชีหยางอบซุป , กระเพาะปลาตุ๋นบวบ เพิ่มความสดช่ืนด้วย โค้ก , 
เบียร์ท้องถิ่น น้ าชา และน้ าเย็น 

 นําท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ หรือ เจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า องค์เจดีย์นี้สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 652 ในรัชสมัยจักรพรรดิถังเกา
จง องค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบง่าย ในศิลปะจีนผสมอินเดีย เดิมนั้นสร้างเพียง 5 ช้ิน แต่เมืองซีอานได้ประสบภัยแผ่นดินไหว
มาหลายครั้ง จึงได้มีการบูรณะเรื่อยมาและมีการบูรณะ ใหญ่ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ตามประวัติ เจดีย์ห่าน
ป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน หลังจากที่พระถังซําจั๋งเดินทางไปยัง
ชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา ท่านก็ได้พํานักที่วัดต้าเฉียน และเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ จากนั้นได้มีการ
สร้างเจดีย์ 5 ช้ันภายในอาณาเขตวัด ภายหลังได้ถูกทําลายลงในสมัยพระ
นางอู่เจ๋อเทียน พระนางจึงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใหม่เป็น 10 ช้ัน ก่อนจะ
พังทลายจากแผ่นดินไหวเหลือเพียง 7 ช้ันดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจาก
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซึ่งสามารถชมวิวข้างบนได้แล้ว ยังมีอนุสาวรีย์พระถังซํา
จั๋ง หอระฆังทางทิศตะวันออก หอกลองทางทิศตะวันตก พระอุโบสถที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ หอพระถังซําจั๋งที่มีรูปปั้นสัมฤทธิ์ของท่าน
ในท่านั่งสมาธิ การได้มานมัสการที่วิหารพันปีแห่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่ง  (จากกําแพงเมืองซีอาน 
เดินทางมายัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ประมาณ 40 นาที) 

 ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.05 น. นําท่านออกเดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ MU2113 
17.50 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ เช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําทุกท่านเดินทางสู่ 

ภัตตาคาร 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์อินเตอร์!! 
 จากนั้นสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่งเป็นถนนเส้นยาวๆสําหรับคน

เดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน อิสระ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย  

พักที่    MARRIOTT BEIJING NORTHEAST HOTEL หรือเทียบเท่า 
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ELITE HOLIDAY… ดูแลกันและกัน 

วันที่ห้าของการเดินทาง  (5)   กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู ่กําแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน ต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงปักกิ่ง 90 กม. ชมชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวปักกิ่งและสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์บนที่ราบสูงมองโกล 
และผ่านเส้นทางรถไฟ ทรานไซบีเรียที่ยาวที่สุดในโลก สัมผัสกับ
ความมโหฬารและความยิ่งใหญ่ของกําแพงมรดกโลกที่สร้างด้วย
เลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ ซึ่ง
ยังคงครองความยิ่งใหญ่จนปัจจุบัน เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  สถานที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกําแพงเมืองจีน
อย่างถึงจุดสูงสุด และพร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้าง
ขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหม่ืนคน มีความยาวกว่า 6,350 ก.ม.ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเม่ือประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดย
เมืองต่างๆ แต่เม่ือจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสั่งให้เช่ือมกําแพงเมืองต่างๆ
เข้าด้วยกัน ตัวกําแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่า ถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่งนี้มาสร้างกําแพงที่มีความหนา 
1 เมตร สูง 5 เมตร (จากโรงแรม เดินทางไปยัง กําแพงเมืองจีน ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลานึ่งรวมมิตร, ขาหมูน้ าแดง , ไก่อบ , เนื้อเป็ดผัดเห็ดป่า , หม้อไฟ

เห็ดหูหนูด า, หมูผัดต้นกระเทียม, ผัดคะน้ากวางตุ้ง, ซุปเห็ดรวมมิตร และเพิ่มความสดช่ืนด้วย โค้ก , เบียร์ท้องถิ่น น้ าชา 
และน้ าเย็น 

 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งช่ือ “ตลาดรัสเซีย ” มีที่มาจากตอนที่สหภาพ
โซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทางเข้ามาหาซื้อสินค้ากันที่นี่มากเพื่อ
นําไปขายทํากําไรที่รัสเซียอีกที แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร 
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนม ดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง , พราด้า , 
เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น (จากกําแพงเมืองจีน เดินทางมายัง ลาดรัสเซีย 
ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อาหารขึ้นช่ือของปักก่ิง ณ ภัตตาคาร เศรษฐีชาวบ้าน กับเมนูสุดพิเศษ **

เป็ดปักก่ิง** เสิร์ฟพร้อม ออร์เดิร์ฟ 4 อย่าง , ซุปหอยงวงช้าง , ปลากุ้ยหยูหนึ่งซีอ้ิว , กุ้งใหญ่ทอดรูปหางนกยูง , ผัดเอน
หอยใหญ่, ผัดไก่เสฉวน, ซ่ีโครงหมูอบประจ าร้าน, คะน้าผัดเนื้อหอยทะเล, ผัดรวมเพื่อสุขภาพ, หมูทอดสูตรเฉาพะร้าน , 

ข้าวผัดหยางโจว, สัปปะรดน้ าเช่ือม,  และเพิ่มความสดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น น้ าชา และน้ าเย็น 
พักที่    MARRIOTT BEIJING NORTHEAST HOTEL หรือเทียบเท่า 
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ELITE HOLIDAY… ดูแลกันและกัน 

วันที่หกของการเดินทาง  (6)   หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์ใบชา -  สนามบิน - สุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และ
ราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา  ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือน
อ้ายตามจันทรคติทุกปี  พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธี
บวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซึ่ง
ในสมัยราชวงศ์ ภายในบริเวณหอฟ้าเทียนถาน ประกอบด้วยตําหนักฉี
เหนียนเต้ียน ลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอี่ ซึ่งตําหนักนี้ล้อมรอบ
ด้วยกําแพงเต้ียๆ กําแพงนี้สร้างถูกต้องตามหลักวิชาว่าด้วยเสียง จึงสะท้อนเสียงได้จนเป็นที่เลื่องลือ เม่ือสองคนยืนอยู่ที่
กําแพงคนละฟาก คนหนึ่งพูดใส่กําแพงเบาๆ อีกคนหนึ่งเอาหูแนบกับกําแพง  ก็จะได้ยินเสียงพูดจากฝ่ายตรงกันข้าม ...
จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชาอู่หลง ชาอันขึ้นช่ือของจีน พร้อมผลิตภัณฑ์จากชา เช่น ชาแดง ชาเขียว ชาข้าวเหนียว
และชาชนิดอื่นๆอีกมากมาย พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  (จากโรงแรมเดินทางไปยัง หอฟ้าเทียนถาน ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลาซุนหยูนึ่งเต้าซ่ี, ห่านย่างกวางตุ้ง , ผัดไก่บ้านไฟแดง , กุ้งอบวุ้น

เส้น, เคาหยกอบเผือก, ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม, เต้าหู้ทรงเคร่ืองกวางตุ้ง , ผัดค าน้า , ซุปเป็ดตุ๋นฟักเขียว  และเพิ่มความ
สดช่ืนด้วย โค้ก, เบียร์ท้องถิ่น น้ าชา และน้ าเย็น 

 ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน… 
17.05 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ TG 615 

21.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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ELITE HOLIDAY… ดูแลกันและกัน 

อัตราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง  ลูกค้าทั่วไป สมาชิกบัตรหลัก  สมาชิกบัตรเสริม  

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ  (เฉพาะต๋ัว BKK-BEIJING-BKK) 

ต๋ัว BUSINESS เพิ่มท่านละ (ราคาประมาณการ ) 

69,900.- 
68,900.- 
67,900.- 
66,900.- 
10,500.- 
20,000.- 
29,000.-  

67,900.- 
66,900.- 
65,900.- 
64,900.- 
10,500.- 
20,000.- 
29,000.- 

68,900.- 
67,900.- 
66,900.- 
65,900.- 
10,500.- 
20,000.- 
29,000.- 

 
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํานวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการสําหรับจํานวนผู้เดิ นทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเพิ่ม ขึ้นท่านละ 5,000 บาท 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ หากมีผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวน  

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดินทาง  สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม  

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน 

679 
669 
659 
649 
105 
479 

679 
669 
659 
649 
105 
479 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง  

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก  

 

อัตราค่าบริการ สําหรับเดือน ตุลาคม 2557 
ประเภทผู้เดินทาง  ลูกค้าทั่วไป สมาชิกบัตรหลัก  สมาชิกบัตรเสริม  

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ (เฉพาะต๋ัว BKK-BEIJING-BKK) 

ต๋ัว BUSINESS เพิ่มท่านละ (ราคาประมาณการ ) 

74,900.- 
73,900.- 
72,900.- 
71,900.- 
12,500.- 
20,000.- 
23,000.-  

72,900.- 
71,900.- 
70,900.- 
69,900.- 
12,500.- 
20,000.- 
23,000.- 

73,900.- 
72,900.- 
71,900.- 
70,900.- 
12,500.- 
20,000.- 
23,000.- 
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หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํานวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการสําหรับจํานวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเพิ่ม ขึ้นท่านละ 5,000 บาท 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ หากมีผู้เดินทางไ ม่ครบตามจํานวน 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดินทาง  สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม  

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน 

729 
719 
709 
699 
125 
529 

729 
719 
709 
699 
125 
529 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง  

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะส มเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันทัศนาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก  
 

เงื่อนไขการชําระเงิน  : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท  
ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
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ช่ือบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที่  718-2-48819-9 บัญชีออมทรัพย์ 

 
หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน  โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการ
ชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิ นคืน  ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ใน
การใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย  หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ  ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณา
แล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า 
อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่ าง
ด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย  

 
การยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMIUM BEIJING - XIAN 6D4N  10 | P a g e  

ELITE HOLIDAY… ดูแลกันและกัน 

เอกสารการยื่นวีซ่าจีน 
 

1. พาสปอร์ตตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. สําเนาบัตรประชาชน // สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น  และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือ

รูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 

5. กรอกใบข้อมูลส่วนตัวที่ทางบริษัทให้ลูกค้ากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  
6. สําหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  ถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนไม่เกิน 2 ป ีขอให้ถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าจีน

ที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด***ห้ามตํ่ากว่าปี 2010 (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทาง
เล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย) 

7. สําหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ถ้าภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเข้าจีน ต้องใช้สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
8. กรณีบุคคลทั่วไป  

สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า  3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สําเนา) หรือ STATEMENT ตัวจริง 
ที่ขอจากธนาคาร ย้อนหลัง อย่างตํ่า 3 เดือน 

9. กรณีเด็ก (อายุต่ํากว่า 15 ปี)  
สําเนา สูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า 3 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน  

10. กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)  
สําเนา สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า  3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน 
**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอ่ืน (ระบุความสัมพันธ์) ทําหนังสือรับรองออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคร้ังนี้และขอให้ถ่าย สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างตํ่า  3 เดือน ค วร
ปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน** 

11. ในกรณีที่เป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตร)ี ขอหนังสือรับรองการทํางาน และ สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง  
12. ในกรณีที่เป็น พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง เท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น 
13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการหรือใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบใน

การอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองวีซ่า และ กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง เพราะหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห ์

15.    กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  (สําคัญ) 
I. ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบ อนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เท่านั้น 
II. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 

III. หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
IV. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เ ดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 

*** โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่  
การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   *** 
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