 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 พ.ค. 2018 14:42

ทัวร์ปักกิ่ง วังก้ กู ง กำแพงเมืองจนี ตลาดรัสเซยี 4 วัน 3 คืน
กร๊ ปุ ทัวร์สว่ นตัวตั้ งแต่ 10 คน ราคายังไมร่ วมตั๋วเครือ่ งบิน



ไฮไลท์ทริป
ประวั ติศ าสตร์
พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
พระราชวังฤดูร้อน อี้ เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา
ตื่นตากั บ
กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึง่ ในเจ็ดของโลก
ศาสนสถาน
ใหว้พระที่วัดลามะ
หอสักการะฟ้ าเทียนถัน
พั กผ่อนช้อปสบาย

ตลาดรัสเซีย
ศูนย์การค้าหวังฟู่จ่งิ


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง/
กำหนดการเดินทาง ตามความต้องการของลูกค้า

ราคา/คน

เดินทาง 8 - 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

12,900.4,000.-

หมายเหตุ :
- ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ กรงุ เทพฯ-ปักกิ่ง
- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามช่วงเวลาที่เดินทาง

- เงื่อนใขในการนำเที่ยว

ราคา/คน

- นำลกู ค้าเข้าช้อปป้ งิ 4 ร้าน คือ สมนุ ไพร,บัวหมิ ะ,ผ้าใหม,ใบชา
- คา่ ทิปไกด์ และ คนขับรถ รวมทั้ งหมด 150 หยวน/คน


รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ปักกิ่ง - พระราชวงก้ กู ง - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
การเดินทาง

ช่วงดึกวั นเดินทางวั นแรก
23:30 ทกุ ทา่ นพร้อมกัน ณ สนามบินสวุ รรณภมู ิ อาคารผ้ โดยสารขาออกระหว
า่ งประเทศ
ู
ชั้ น 4 (ประตู 9-10) เคาเตอร์ U15-U21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบรษิ ั ทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรือ่ งเอกสารการเดินทางให้แกท่ า่ น
ช่วงเช้า
06:30 ถึงทา่ อากาศยานนครปักกิ่ง ผา่ นขั้ นตอนพิธตี รวจคนเข้าเมือง
นำทา่ นรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ปักกิ่ง - พระราชวงก้ กู ง - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
หลังอาหาร เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญท่ ี่สุดในโลก
สัญลักษณ์ของประเทศจีนและเป็นสถานที่จัดพิธฉี ลองเนือ่ งในโอกาสสำคัญตา่ งๆ
ชมพระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยง่ เลอ่ แหง่ ราชวงศ์หมิง
เป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้ งสิ้ น 24 พระองค์
มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่อื ในภาษาจีนว่า ‘ก้ กง’
ู หมายถึงพระราชวังเดิม
มีชื่อเรยี กอีกอยา่ งหนึง่ วา่ ‘จื่อจิ้ นเฉิง’ ซึ่งแปลวา่ ‘พระราชวังต้องห้าม’
เหตทุ ี่เรยี กพระราชวังต้องห้าม เนือ่ งมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังวา่
จักรพรรดิเปรยี บเสมือนบุตรแหง่ สวรรค์ ดังนั้ นวังของบุตรแหง่ สวรรค์จึงต้องเป็น
‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไมส่ ามารถลว่ งล้ำเข้าไปได้
ช่วงบ่าย
นำทา่ นไหว้พระที่วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง
ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงตอ่ มาได้สร้างเป็นวัดลามะ
ภายในวัดได้ตั้งพระพุทธรปู ยืน ซึ่งทำด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนที่สูงที่สุดในโลก
และชมร้านค้าตา่ ง ๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากซูโจว
อาหาร

แล้วต่อด้วยนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า
มื้อเช้า
ภัตตาคาร
มื้อบ่าย
ภัตตาคาร

ที่พัก

วันที่ 2

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร พร้อมนำท่านชมสุดยอดกายกรรมปักกิ่ง
Holiday Inn Express หรอื เทียบเท่า 4*

พระราชวังฤดูร้อน - สนามกีฬารังนก - สระวา่ ยน้ำ - หวังฟู่จิ่ง (B/L/D)

วันที่ 2

พระราชวังฤดูร้อน - สนามกีฬารังนก - สระวา่ ยน้ำ - หวังฟู่จิ่ง (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
นำทา่ นสู่ พระราชวั ง ฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา
อทุ ยานที่ใหญท่ ี่สดุ ของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจบุ ั นนี้
มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปี มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม อากาศเย็นสบาย
เหมาะแกก่ ารพักผอ่ น
จากนั้ นเชิญ ชิมชาอวู่หลง ของปักกิ่งและชาที่มีช่อื เสียงอื่นๆ
ช่วงบ่าย
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิม ปิก 2008 เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน
ชมอัฒจรรย์ใช้จัดพิธเี ปิด-ปิดการแขง่ ขันกีฬามวลมนษุ ยชาติที่ปักกิ่ง ปี 2008 เดือน 8 วันที่ 8
เวลา 8 โมง จผุ ้ ชู มได้ 91,000 ที่นัง่ เป็นอัฒจรรย์ลักษณะคล้าย “รังนก”
มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้หอห้ มุ เพดาน และพนังอาคารทำด้วยวัสดุ โปรง่ ใส
มีลักษณะรปู ทรง ถ้วยชามสีแดง
จากนั้ นนำท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากไข่มุกน้ำจืดของเมืองจีน เช่นเครือ่ งประดับ

อาหาร

นำทา่ นสู่ ศูนย์การค้าหวั งฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปป้ ิงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง มีห้างสรรพสินค้า
พลาซ่าและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้อิสระถ่ายรปู ช้อปป้ งิ ชมวิว ตามอัธยาศัย
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

วันที่ 3

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
Holiday Inn Express หรอื เทียบเท่า

กำแพงเมืองจีน - หลงชิ่งเซีย - THE PLACE (B/L/D)

วันที่ 3

กำแพงเมืองจีน - หลงชิ่งเซีย - THE PLACE (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าเสรจ็ นำทา่ นเดินทางสกู่ ำแพงเมืองจีน
สิ่งมหัศจรรย์หนึง่ ในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิ๋นซีฮอ่ งเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้ อ
และชีวิตของคนนับล้านคนระหว่างทางให้ท่านได้้ ให้ท่านได้เยี่ยม
ชมโรงงานผลิตหยก ที่ข้ ึนชื่อของชาวจีน
ช่วงบ่าย
หลังอาหารนำท่านล่องเรอื ในทะเลสาบหลงชิงเสีย งดงามกับขุนเขารปู รา่ งแปลกตาจนได้รับสมญานามว่า
ก้ ยหล
ุ ินน้อย อิสระให้ทา่ นสูดอากาศบรสิ ุทธ์ ิ
ระหวา่ งขากลับนำท่านชมการสาธติ การรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิต ยา “บัวหมิ ะ”
ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของเมืองจีน

อาหาร

กลับที่พักนำท่านอิสระช้อปป้ ิงแหง่ ใหม่ท่ยี ่งิ ใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ยี ั งไม่มีใครร้ จู ั กมากนัก
“The place” หรอื ซื่อ เมา่ เทียน เจีย ตั้ งอยบู่ นถนนตงต้าเฉียวลู่
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรง
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
Holiday Inn Express หรอื เทียบเทา่ 4*

วันที่ 4

หอฟ้ าเทียนถาน - พิพิธภัณฑ์หมีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย (B/L/-)
การเดินทาง
ช่วงบ่าย
ได้เวลานัดหมายนำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน ปักกิ่ง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00:00 เหนิ ฟ้ าสู่สุวรรณภูมิโดยเสายการบินเที่ยวบิน
00:00 ถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสด์ ิภาพ

วันที่ 4

หอฟ้ าเทียนถาน - พิพิธภัณฑ์หมีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย (B/L/-)
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้าเสรจ็ นำทา่ นเดินทางสู่ หอสักการะฟ้ าเทียนถัน เดิมเรยี ก
‘หอสักการะฟ้ าดิน’ แรกเริม่ เป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเสด็จมาเซน่ ไหว้เทพเจ้าฟ้ าและดิน
มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีท่ี 9 แหง่ รัชกาลหมิงเจียจิ้ งได้มีการสร้าง
‘หอสักการะดิน’ขึ้นทางทิศเหนอื ชานกรงุ ปักกิ่ง
จากนั้ นนำท่านเลือกซื้ อ ผีเซี๊ยะ
ซึ่งชาวจีนเชื่อวา่ จะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้ งคอยเฝ้ าทรัพย์สมบัติไว้

อาหาร

ช่วงบ่าย
ิ
อิสระช้อปป้ งตลาดรั
สเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าหนัง
เลียนแบบยี่ห้อชื่อดังมากมาย ได้เวลานัดหมายนำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน ปักกิ่ง
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

[เงื่อนไข] รายการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า
ราคานี้รวม
คา่ ที่พักโรงแรมระดับ 4* 3 คืน (พักค)ู่
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ รถ และคา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ ท้องถิ่น ภาษาไทย
น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
ประกันภัยวงเงิน 1,000,000.- บาท
คา่ ทำวีซา่ จีน
ราคานี้ไม่รวม
คา่ ทิปยกกระเป๋าขึ้นห้องพัก /คา่ ทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถคนละ 35 หยวน/วัน (4 วัน 140 หยวน/คน)
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว เชน่ คา่ โทรศัพย์ คา่ อาหารสั่งนกเหนอื รายการ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:

บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

