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ทัวร์ปักก่ิง วังกู้กง กำแพงเมืองจนี ตลาดรัสเซยี 4 วัน 3 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...

 ประวัติศาสตร์

พระราชวังต้องห้าม สร้างข้ึนสมัยราชวงศ์หมิง
พระราชวังฤดูร้อน อี้ เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา 

 ตื่นตากับ



กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึง่ในเจ็ดของโลก

         ศาสนสถาน

ใหว้พระท่ีวัดลามะ
หอสักการะฟ้าเทียนถัน 

         พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดรัสเซีย
ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     6 - 7     คน 24,500

เดินทาง     8 - 9     คน 22,500

เดินทาง  10  คน  ข้ึนไป 18,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900

  

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - ปักก่ิง - พระราชวงกู้กง - วัดลามะ - กายกรรมปักก่ิง

หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางในการท่องเท่ียว
ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
โดยจะสรปุก่อนการจองเพราะบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



การเดินทาง ช่วงดึกวันเดินทางวันแรก

23:30   คณะพร้อม ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ Roll - U
สายการบินสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 

ช่วงเช้า

01:05    เหนิฟ้าสู่ กรงุปักกิ่ง ประเทศจีน เท่ียวบินท่ี MU 2072
(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)
06:55  
 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรงุปักกิ่ง ประเทศจีน ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเ
มืองและศุลกากร และรับสัมภาระ  ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ
ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว  (เวลาท่ีประเทศจีนเรว็กว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง)
จากน้ันนำท่าน  รับประทานอาหารเช้าท่ีภัตตาคาร

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - ปักก่ิง - พระราชวงกู้กง - วัดลามะ - กายกรรมปักก่ิง



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เท่ียวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
สัญลักษณ์ของประเทศจีนและเป็นสถานท่ีจัดพิธฉีลองเนือ่งในโอกาสสำคัญต่างๆ 
พระราชวังต้องห้าม สร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแหง่ราชวงศ์หมิง
เป็นท่ีประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมท้ังสิ้ น 24 พระองค์
มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้ กง’
หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรยีกอีกอย่างหนึง่ว่า ‘จื่อจิ้ นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า
‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุท่ีเรยีกพระราชวังต้องห้าม
เนือ่งมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรยีบเสมือนบุตรแหง่สวรรค์
ดังน้ันวังของบุตรแหง่สวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ีต้องห้าม’
คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ 
ไหว้พระท่ีวัดลามะ  ชมพระราชวังหยงเหอกง

ซึ่งเป็นท่ีประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาได้สร้างเป็นวัดลามะ
ภายในวัดได้ต้ังพระพุทธรปูยืน ซึ่งทำด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนท่ีสูงท่ีสุดในโลก
และชมร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากซูโจว

อาหาร เช้า          ภัตตาคาร
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร พร้อมนำท่านชมสุดยอดกายกรรมปักกิ่ง

ท่ีพัก Holiday Inn Express  Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - ปักก่ิง - พระราชวงกู้กง - วัดลามะ - กายกรรมปักก่ิง

วันท่ี 2
พระราชวังฤดูร้อน - สนามกีฬารังนก - สระว่ายน้ำ - หวังฟู่จ่ิง 

http://holiday-inn-express-beijing-dongzhimen.hotels-beijing-ch.com/en/


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พระราชวังฤดูร้อน อี้ เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน
พระราชวังฤดูร้อนอี๋ เหอหยวนในปัจจุบันนี้  มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปี
มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก 2008 เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรย์ใช้จัดพิธเีปิด-
ปิดการแข่งขันกีฬามวลมนษุยชาติท่ีปักกิ่ง ปี 2008 เดือน 8 วันท่ี 8 เวลา 8 โมง
จุผู้ ชมได้ 91,000 ท่ีนัง่ เป็นอัฒจรรย์ลักษณะคล้าย “รังนก”
มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้หอหุ้ มเพดาน และพนังอาคารทำด้วยวัสดุ
โปรง่ใส มีลักษณะรปูทรง ถ้วยชามสีแดง
นำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นท่ีช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักกิ่ง มีห้างสรรพสินค้า
พลาซ่าและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้อิสระถ่ายรปู ช้อปป้ิง ชมวิว ตามอัธยาศัย

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงเรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Holiday Inn Express  Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
พระราชวังฤดูร้อน - สนามกีฬารังนก - สระว่ายน้ำ - หวังฟู่จ่ิง 

วันท่ี 3
กำแพงเมืองจีน - หลงช่ิงเซีย - THE PLACE 

http://holiday-inn-express-beijing-dongzhimen.hotels-beijing-ch.com/en/


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึง่ในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ
จิ๋นซีฮอ่งเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้ อ
และชีวิตของคนนับล้านคนระหว่างทางให้ท่านได้้ให้ท่านได้เย่ียม
ล่องเร ือในทะเลสาบหลงชิงเสีย งดงามกับขุนเขารปูรา่งแปลกตาจนได้รับสมญานามว่า
กุ้ ยหลินน้อย อิสระให้ท่านสูดอากาศบรสิุทธ ิ์
กลับท่ีพักนำท่านอิสระช้อปป้ิงแหง่ใหม่ท่ีย่ิงใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเท่ียวต่างชา
ติท่ียังไม่มีใครรู้ จักมากนัก “The place” หรอื ซื่อ เม่า เทียน เจีย
ต้ังอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงเรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Holiday Inn Express  Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
กำแพงเมืองจีน - หลงช่ิงเซีย - THE PLACE 

วันท่ี 4
หอฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย - สนามบิน

การเดินทาง ช่วงบ่าย

สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:40        เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาติกรงุปังกิ่ง  สายการบิน CHINAEASTERN
AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU2071 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)
00:05+1   ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

http://holiday-inn-express-beijing-dongzhimen.hotels-beijing-ch.com/en/


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

หอสักการะฟ้าเทียนถัน เดิมเรยีก ‘หอสักการะฟ้าดิน’
แรกเริม่เป็นสถานท่ีท่ีจักรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้าและดิน
มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีท่ี 9 แหง่รัชกาลหมิงเจียจิ้ งได้มีการสร้าง
‘หอสักการะดิน’ข้ึนทางทิศเหนอืชานกรงุปักกิ่ง
อิสระช้อปป้ิง ตลาดรัสเซีย เลือกซื้ อสินค้า Brandname อาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้าหนัง
เลียนแบบย่ีห้อชื่อดังมากมาย
ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ปักกิ่ง
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงเรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 4
หอฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย - สนามบิน

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว



ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/china/526
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