 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 14:29

ทัวร์ปักกิ่ง วังก้ กู ง กำแพงเมืองจนี ตลาดรัสเซยี 4 วัน 3 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ // ราคาทัวร์ไมเ่ ข้าร้านรัฐบาล...
ประวัติศาสตร์

พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา
ตื่นตากับ

กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึง่ ในเจ็ดของโลก
ศาสนสถาน

ใหว้พระที่วัดลามะ
หอสักการะฟ้ าเทียนถัน
พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดรัสเซีย
ศูนย์การค้าหวังฟู่จ่งิ




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คน ขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่ม

24,500
22,500
18,500
5,900

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - ปักกิ่ง - พระราชวงก้ กู ง - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง
หมายเหตุ

รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางในการท่องเที่ยว
ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
โดยจะสรปุ ก่อนการจองเพราะบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่มิ เติม

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - ปักกิ่ง - พระราชวงก้ กู ง - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง
การเดินทาง

ช่วงดึกวันเดินทางวันแรก

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

01:05 เหนิ ฟ้ าสู่ กรงุ ปักกิ่ง ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU 2072
(บรกิ ารอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
06:55
เดินทางถึงทา่ อากาศยานนานาชาติกรงุ ปักกิ่ง ประเทศจีน ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเ
มืองและศลุ กากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ
ประตทู างออก จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว (เวลาที่ประเทศจีนเรว็ กวา่ ประเทศไทย 1
ชั่วโมง)
จากนั้ นนำท่าน รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - ปักกิ่ง - พระราชวงก้ กู ง - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

จัตุรัสที่ใหญท่ ี่สุดในโลก
สัญลักษณ์ของประเทศจีนและเป็นสถานที่จัดพิธฉี ลองเนือ่ งในโอกาสสำคัญต่างๆ
พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้ นในสมัยจั กรพรรดิหย่งเล่อแหง่ ราชวงศ์หมิง
เป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้ งสิ้น 24 พระองค์
มีประวัติศาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนวา่ ‘ก้ กู ง’
หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรยี กอีกอยา่ งหนึง่ วา่ ‘จื่อจิ้ นเฉิง’ ซึ่งแปลวา่
‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุท่เี รยี กพระราชวังต้องห้าม
เนือ่ งมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรยี บเสมือนบุตรแหง่ สวรรค์
ดังนั้ นวังของบุตรแหง่ สวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’
คนธรรมดาสามัญไมส่ ามารถลว่ งล้ำเข้าไปได้
ไหว้พระที่วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง
ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาได้สร้างเป็นวัดลามะ
ภายในวัดได้ตั้งพระพุทธรปู ยืน ซึ่งทำด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนที่สูงที่สุดในโลก
และชมร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากซูโจว
เที่ยวชมจัตุรั สเทียนอันเหมิน

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร พร้อมนำท่านชมสุดยอดกายกรรมปักก่งิ
Holiday Inn Express Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

พระราชวังฤดูร้อน - สนามกีฬารังนก - สระวา่ ยน้ำ - หวังฟู่จิ่ง

วันที่ 2

พระราชวังฤดูร้อน - สนามกีฬารังนก - สระวา่ ยน้ำ - หวังฟู่จิ่ง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญท่ ี่สุดของประเทศจีน
พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจุบันนี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปี
มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก 2008 เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรย์ใช้จั ดพิธ เี ปิดปิดการแขง่ ขันกีฬามวลมนษุ ยชาติที่ปักกิ่ง ปี 2008 เดือน 8 วันที่ 8 เวลา 8 โมง
จผุ ้ ชู มได้ 91,000 ที่นัง่ เปน็ อัฒจรรย์ลักษณะคล้าย “รังนก”
มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้หอห้ มุ เพดาน และพนังอาคารทำด้วยวัสดุ
โปรง่ ใส มีลักษณะรปู ทรง ถ้วยชามสีแดง
นำทา่ นสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปป้ ิงที่ใหญท่ ี่สุดในเมืองปักกิ่ง มีห้างสรรพสินค้า
พลาซา่ และร้านค้ามากมาย ให้ทา่ นได้อิสระถา่ ยรปู ช้อปป้ งิ ชมวิว ตามอัธยาศัย
พระราชวังฤดูร้ อน

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงเรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Holiday Inn Express Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

กำแพงเมืองจีน - หลงชิ่งเซีย - THE PLACE

วันที่ 3

กำแพงเมืองจีน - หลงชิ่งเซีย - THE PLACE
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร
ที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว

เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึง่ ในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ
จิ๋นซีฮอ่ งเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ
และชีวิตของคนนับล้านคนระหว่างทางให้ท่านได้้ ให้ท่านได้เยี่ยม
ล่องเร ือในทะเลสาบหลงชิงเสีย งดงามกับขุนเขารปู รา่ งแปลกตาจนได้รับสมญานามวา่
ก้ ยหล
ุ ินน้อย อิสระให้ทา่ นสดู อากาศบรสิ ทุ ธ์ ิ
กลับที่พักนำทา่ นอิสระช้อปป้ งิ แหง่ ใหมท่ ี่ยิ่งใหญส่ ไตล์จีนสำหรับนักทอ่ งเที่ยวตา่ งชา
ติท่ยี ั งไม่มีใครร้ จู ั กมากนัก “The place” หรอื ซื่อ เม่า เทียน เจีย
ตั้ งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่
ห้องอาหารโรงเรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Holiday Inn Express Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 4

หอฟ้ าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย - สนามบิน
การเดินทาง

ช่วงบ่าย

สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:40 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินนานาชาติกรงุ ปังกิ่ง สายการบิน CHINAEASTERN
AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2071 (บรกิ ารอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
00:05+1 ถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสด์ ภิ าพ

วันที่ 4

หอฟ้ าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย - สนามบิน
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เดิมเรยี ก ‘หอสักการะฟ้ าดิน’
แรกเรมิ่ เป็นสถานที่ท่จี ั กรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้ าและดิน
มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีท่ี 9 แหง่ รัชกาลหมิงเจียจิ้งได้มีการสร้าง
‘หอสักการะดิน’ขึ้นทางทิศเหนอื ชานกรงุ ปักกิ่ง
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรั สเซีย เลือกซื้ อสินค้า Brandname อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าหนัง
เลียนแบบยี่ห้อชื่อดังมากมาย
ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ปักกิ่ง
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
หอสักการะฟ้ าเทียนถัน

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงเรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
คา่ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว

ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

