Beijing Highlights Surprise! 5 Days

วันที่แรก

กรุงเทพฯ – ปักกิง่ – ถนนหวังฝู่ จิง่ – ปักกิง่

10.10 น.

ออกเดินทางโดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG614 นาท่านเหินฟ้าสู่ มหานครกรุ งปักกิ่ง
ณ ประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน
อาหารเที่ยงบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม

15.50 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมหานครกรุ งปักกิ่ง ประเทศจีน


ถนนคนเดินหวังฝู่ จิ่ง ย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของกรุ งปักกิ่ง เป็ นถนนคนเดินที่คึกคักมากใน
เวลากลางคืน ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา จาหน่ายสิ นค้าที่
น่าสนใจต่าง ๆมากมายตั้งแต่แบรนด์เนมไปจนถึงสิ นค้าราคาพิเศษ

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel Beiji

วันที่สอง

4* หรื อเทียบเท่า

ปักกิง่ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน –พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิง่ – ปักกิง่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุรัสที่มีความกว้างขวางยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลามหาประชาคม ซึ่ ง
เป็ นประหนึ่งรัฐสภาของประเทศ อนุสาวรี ยว์ ีรชน หอที่ระลึกท่านประธานเหมา อดีต รัฐบุรุษผู ้
ยิง่ ใหญ่ผนู ้ าประเทศจีน



พระราชวังโบราณกู้กง อันยิง่ ใหญ่ของโลก เป็ นพระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
กว่า 600 ปี เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในนาม “พระราชวังต้องห้าม” พระราชวังแห่งนี้ เป็ นสิ่ งก่อสร้าง
โบราณของจีนที่อนุรักษ์ไว้ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดมีเนื้อที่ท้ งั หมดถึง 720,000 ตารางเมตร มีหอ้ ง
ต่าง ๆ เป็ นจานวนมากถึง 9,999 ห้อง กล่าวกันว่าหากฮ่องเต้ทรงพานักแค่คืนละห้อง จะต้องใช้
เวลาถึง 27 ปี ทีเดียวกว่าจะพานักได้ครบทั้งพระราชวัง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



หอฟ้ าเทียนถาน ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่องค์จกั รพรรดิในอดีตใช้เป็ นที่บาเพ็ญกุศลประกอบพิธีไหว้ฟ้า
ดินขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุมดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย เจดียแ์ ละลานไหว้ฟ้าดิน อันงดงามวิจิตร

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร


กายกรรมปักกิ่ง สุ ดยอดกายกกรมที่อ่อนช้อยสวยงาม และเข้มแข็งเป็ นการผสมผสานระหว่าง
ยิมนาสติกและกังฟูที่จะทาให้ท่านสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel Beiji

4* หรื อเทียบเท่า

กาแพงเมืองจีน (ด่ านจวียงกวน) – ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน –

วันที่สาม

ถนนศิลปะ Beijing Fun – ร้ าน Starbucke Tevana

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร


กาแพงเมืองจีน ( ด่ านจวียงกวน) ซึ่ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เป็ นกาแพงที่ยาวที่สุดใน
โลกที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับล้าน มีความยาว 6,500 กิโลเมตรซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ
500 ปี ก่อนคริ สตกาล และสร้างต่อเชื่อมกันครั้งใหญ่เมื่อ 221 ปี ก่อนคริ สตกาล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


ถนนคนดินโบราณเฉียนเหมิน เป็ นย่านการค้าที่รักษาเอกลักษณ์แบบจีนๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม
มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่ งโรจน์ อารยธรรมและภูมิปัญญาของจีน เป็ นแหล่งรวม
ร้านอาหารชื่อดังและร้านขายสิ นค้าเก่าแก่ที่เชี่ยวชาญในการผลิตและขายสิ นค้าเฉพาะด้าน



ถนนศิลปะ BEIJING FUN ย่านการค้าเปิ ดใหม่ของเมืองปักกิ่ง ภายในเต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมบาร็ อคแบบนีโอโคโลเนียลที่ตกทอดมาจากเหล่าผูอ้ ยูอ่ าศัยชาวยุโรปได้สร้างไว้ให้
จีนในช่วงต้นยุคศตวรรณที่ 20



STARBUCKS TEAVANA ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลกตั้งอยูบ
่ ริ เวณนี้นอกจากเมนู

กาแฟแล้วยังมีเมนูชาประยุกต์ที่ผสมผสานต้นตารับให้เข้ากับวัฒนธรรมการดื่มชาของจีนอีกด้วย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel Beiji

4* หรื อเทียบเท่า

ปักกิง่ – พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ค ( สนามกีฬารังนก)
วันที่สี่

ตลาดรัสเซียหงเฉียว
กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800
ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขดุ ขึ้นด้วยแรงคนชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และ
จักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงฉางหลาง ทางเดินที่มีหลังคาคลุมยาว 728 เมตร ใต้หลังคามีภาพวาด
นวนิยายของจีนที่มีชื่อเสี ยง เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว เป็ นต้น

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


สนามกีฬารังนก ผ่านชมและถ่ายรู ปคู่กบั สนามกีฬาโอลิมปิ ค 2008 หรื อสนามกีฬารังนก เป็ น
สถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ซึ่ งโครงสร้างและรู ปแบบตัวอาคารได้นาวิทยาการสมัยใหม่มา
ใช้ในการสร้างอาคารแห่งนี้ ซึ่ งสนามกีฬาแห่งนี้เปิ ดให้ใช้ในกีฬาโอลิมปิ คปี 2008



ตลาดรัสเซียหงเฉี ยว แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูกทั้งของก๊อปปี้ แบรนด์ดงั ต่าง ๆให้ท่านได้อิสระช้อป
ปิ้ งกับสิ นค้ามากมาย อาทิเช่นเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก ฯลฯ

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel Beiji

4* หรื อเทียบเท่า

ปักกิง่ – วัดลามะ – กรุงเทพฯ

วันที่ห้า
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


วัดลามะ เป็ นวัดเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุ งปักกิ่ง อดีตเคยเป็ นที่ประทับขององค์ชายสี่
(จักรพรรดิหย่งเจิ้น)นสมัยราชวงศ์ชิง และเป็ นที่ประสู ติของจักรพรรดิเฉี ยนหลงที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
ของประเทศจีน นมัสการพระพุทธรู ปไม้จนั ทร์ แกะสลักงแกะสลักจากต้นไม้จนั ทร์ เพียงต้นเดียว

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

17.05 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615 นาท่านเหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ

21.15 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*

รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านัน้ *

อัตราค่าบริการ สาหรับรายการ
Beijing Highlights Surprise! 5 Days
อัตราค่าบริการทัวร์
เดินทางในช่ วง เมษายน – ตุลาคม

2562 (ยกเว้ น 10-15 เมษายน 62)

ราคาท่ านละ /บาท

ผู้ใหญ่ เดินทางจานวน 4 – 5 ท่ าน ราคาเริ่ มต้ น ( ยกเว้ นอาหารกลางวัน + อาหาค่า )

19,900.-

ผู้ใหญ่ เดินทางจานวน 6 – 7 ท่ าน ราคาเริ่มต้ น ( อาหาร ครบมุกมื้ อ )

19,900.-

ผู้ใหญ่ เดินทางจานวน 8 – 9 ท่ าน ราคาเริ่มต้ น ( อาหาร ครบมุกมื้ อ )

18,900.-

พักเดี่ยว

7,500.-

ค่ าบริ การรวม






มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำรถรับส่งตำมรำยกำรท่องเที่ยว
ค่ำห้ องพัก สองท่ำนต่อหนึง่ ห้ อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำเข้ ำเข้ ำชมตำมสถำนที่ที่ระบุในรำยกำร

ค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม






ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั ้นประหยัด (สำหรับเดินทำงเป็ นหมู่คณะ เดินทำงไป-กลับ พร้ อมกัน)
ไม่รวมหัวหน้ ำทัวร์
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจำกค่ำบริกำร)
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำเครื่องดื่ม
ค่ำบริกำรตัดบัตรเครดิต

