
 

 

ทัวร์จีน 4 วัน 3 คืน  ปักกิง่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวงั        
อีเ้หอหยวน ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน      รหสัทวัร ์ WD10092562311 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

•  เที่ยว : จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ชมกายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังต้องห้ามกู้กง 

•  ช้อป : ตลาดรัสเซีย 

•  กิน   : เป็ดปักกิ่ง-สุกีม้องโกล-BUFFET BBQ-อาหารแต้จ๋ิว 
 

 

 

14,899  
เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

 

08.30  น.                      พร้อมกันที ่: สนามบินดอนเมือง 

11.20 น.                        เดินทางสู่ นครเทียนสิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW880 

17.00 น.                        เดินทางถึง สนามบินเทียนสิน 

                                      น าท่านเดินทางสู่ : สถานีรถไฟเทียนสิน 

                                      น าท่านน่ังรถไฟความเร็วสูงสู่ : กรุงปักกิ่ง 

กรุงปักก่ิง (Beijing) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังยังเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมของจีน 

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของท่ีราบหวาเป่ นอกจากนั้นยังถูกยกสถานะให้เป็นเมืองส าคัญต่อการค้าการลงทุนในระดับโลก โดยในแต่ละปีจะมี

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนและท่องเท่ียวในปักก่ิงมากมายหลายล้านคน ท้ังนี้ปักก่ิงถือว่าเป็นเมืองท่ีมีพัฒนาการเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่กระนั้นก็

ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมโบราณอันเป็นรากฐานส าคัญของชนชาติจีนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

พัก                                  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า                                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                        น าท่านเดินทางสู่ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

จัตุรัสเทียนอันเหมินตั้งอยู่ในกรุงปักก่ิง และเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ชาติจีน จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นมากมายบน

พื้นท่ีแห่งนี้ นอกจากนั้นจัตุรัสเทียนอันเหมินยังได้ช่ือว่าเป็นจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก คือมีความยาว 880 และมีพื้นท่ีท้ังหมดถึง 440,000 ตาราง

เมตร โดยสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีช่ือเดิมว่า"เฉิงเทียนเหมิน ต่อมาในสมัยจักรพรรดิซุ่นจ้ือแห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการบูรณะ

ซ่อมแซมพร้อมกับเปล่ียนช่ือใหม่ว่าเทียนอันเหมิน จนถึงปัจจุบัน 

DAY 

1 

DAY 

2 



                                           น าท่านชม : พระราชวังโบราณกู้กง 

เที่ยง                                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย                                    น าท่านชม : พระราชวังฤดูร้อน อวีเ้หอหยวน 

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อวีเ้หอหยวน สถานท่ีท่องเท่ียวขึ้นช่ือท่ีพลาดไม่ได้เมื่อมาปักก่ิง ประเทศจีน หนึ่งในพระราชวังส าคัญของจีนโบราณท่ียัง

คงเหลือเป็นหลักฐานความยิ่งใหญ่จากอดีต ซึ่งนอกจากตัวอาคารท่ีสวยงามแล้ว ภายในวังยังเต็มไปด้วยส่ิงปลูกสร้างและงานศิลปะท่ีทรงคุณค่า และ

บริเวณโดยรอบโอบล้อมด้วยทะเลสาบคุนหมิงอันโด่งดัง ซึ่งเกิดจากการใช้แรงงานคนสร้าง ปัจจุบันพระราชวังฤดูร้อนพร้อมด้วยอุทยานอ๋ีเหอหยวน 

เป็นมรดกโลกภายใต้ช่ือ "พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักก่ิง" เมื่อปี พ.ศ. 2541 

                                          น าท่านสู่ : ร้านไข่มกุ 

                                          น าท่านสู่ : ร้านหมอนยางพารา 

ค ่า                                      บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง 

                                          น าท่านชม : กายกรรมปักกิ่ง 

พัก                                     HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เช้า                                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                       น าท่านเดินทางสู่ : ร้านหยก 

                                       น าท่านได้ใส่ชุดฮ่องเต้หรือชุดฮองเฮา ถ่ายรูปท่ีก าแพงเมืองจีน : ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน 

เที่ยง                               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! สุกีม้องโกล 

บ่าย                                น าท่านเดินทางสู่ : ร้านบัวหิมะ 

DAY 

3 



ค ่า                                บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! BUFFET BBQ 

พัก                               HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า                              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                   น าท่านเดินทางสู่ : ร้านผีเซ๊ียะ 

                                   อิสระช้อปป้ืง : ตลาดรัสเซีย 

ตลาดรัสเซียหรือซิ่วสุ่ยเจียคือแหล่งสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์เนมช่ือดังท่ีมีมากมายทุกยี่ห้อจากท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า ฯลฯ ซึ่ง

ท่ีนี่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปจากท่ัวโลกท่ีไม่นิยมซ้ือหาของแท้ก็ว่าได้ โดยตลาดรัสเซียตั้งอยู่บนฉางอันใจกลางกรุงปักก่ิง ซึ่งในอดีตท่ีนี่เป็น

เพียงตรอกเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่กลางแจ้งเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และรูปลักษณ์ใหม่ จนกลายเป็นอาคารติดแอร์ 8 ช้ัน อย่างไรก็ตาม ท่ีนี่ก็

ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวไม่เส่ือมคลาย 

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! อาหารแต้จ๋ิว 

บ่าย                         น าท่านเดินทางสู่ : สนามบินเทียนสิน 

18.15 น.                  กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW879 

22.20 น                   เดินทางกลับถึง : สนามบินดอนเมือง 

 

 

 

 

 

 

DAY 

4 



เลือกวันเดินทางและกดจอง :          ผู้ ใหญ่                 ผู้ใหญ่                ผู้ ใหญ่               เด็ก 

                                                 ( พักคู่ )                       (พักเดี่ยว)                  (พัก 3 คน)                 (มีเตียง)   

12 ต.ค 62 - 15 ต.ค 62                         14,899 บาท                  19,399 บาท              14,899 บาท        14,899 บาท 

20 ต.ค 62 - 23 ต.ค 62                         16,899 บาท                  21,399 บาท              16,899 บาท        16,899 บาท 

26 ต.ค 62 - 29 ต.ค 62                         14,899 บาท                  19,399 บาท              14,899 บาท        14,899 บาท 

11 พ.ย 62 - 14 พ.ย 62                        14,899 บาท                   19,399 บาท              14,899 บาท        14,899 บาท 

20 พ.ย 62 - 23 พ.ย 62                        14,899 บาท                   19,399 บาท              14,899 บาท        14,899 บาท 

24 พ.ย 62 - 27 พ.ย 62                        16,899 บาท                   21,399 บาท              16,899 บาท        16,899 บาท 

12 ธ.ค 62 - 15 ธ.ค 62                         16,899 บาท                   21,399 บาท              16,899 บาท       16,899 บาท 

20 ธ.ค 62 - 23 ธ.ค 62                         16,899 บาท                   21,399 บาท              16,899 บาท       16,899 บาท 

25 ธ.ค 62 - 28 ธ.ค 62                         16,899 บาท                   21,399 บาท              16,899 บาท       16,899 บาท           

5 ม.ค 62 - 7 ม.ค 62                            14,899 บาท                   19,399 บาท              14,899 บาท        14,899 บาท  

20 ม.ค 62 - 23 ม.ค 62                        14,899 บาท                   19,399 บาท              14,899 บาท        14,899 บาท 

13 ก.พ 62 -15 ก.พ62                         16,899 บาท                    21,399 บาท             16,899 บาท         16,899บาท    

 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 
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ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

• ท่ีพักโรงแรม 4 ดาว จ านวน 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 
เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม
ต่อไป ** 

• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) 

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

• ค่าภาษีน ้ามันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 
(หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องช าระเพิ่ม) 

• ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเคร่ือง 1 ใบ จ ากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ จ ากัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **หมายเหตุ: กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้
เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50% 

• ของวงเงินคุ้มครอง และ ส าหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ท้ังส้ิน **ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการ
เดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ท้ังนี้อัตราเบ้ียประกันเร่ิมต้นท่ี 330 บาท ขึ้นอยู่
กับระยะเวลาการเดินทาง** การประกันไม่คุ้มครองกรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้
เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, 
ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์
ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 



• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

• ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จ านวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

• ค่าทิปส าหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/คร้ัง 

• ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึง่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ด าเนินการ
ยื่นวีซ่าเอง) 

• ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับ
พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเท่ียวแบบเดี่ยว (4วันท าการ) ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย) 
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