
 

 
 

 
 

 

  

ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม 



 

 
 

 

 

ปั ก ก่ิ ง  ก า แ พ ง เ มื อ ง จี น  แ ช่ น  า แ ร่   4 วัน 

จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก“จัตุรัสเทียนอันเหมิน” l พระราชวังกู้กง l วัดพระเขี ยวแก้ว 

สัมผัสความยิ่งใหญ่  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ก าแพงเมืองจีน” 

เมนูพิเศษ !  เป็ดปักกิ่ง+สุกี ปักกิ่ง+อาหารแต้จิ๋ว  l  เดินทางโดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) 

ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท/ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q  สายการบิน

ไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร   

Period ADL SGL 0-18 ปี Airlines Size 

05 – 08 มีนาคม 2563 (พฤ-อา) 9,889 3,500 +4,500 HU 20 

06 – 09 มีนาคม 2563 (ศ-จ) 8,998 3,500 +4,500 HU 20 

12 – 15 มีนาคม 2563 (พฤ-อา) 9,889 3,500 +4,500 HU 20 

13 – 16 มีนาคม 2563 (ศ-จ) 8,998 3,500 +4,500 HU 20 

19 – 22 มีนาคม 2563 (พฤ-อา) 9,889 3,500 +4,500 HU 20 

20 – 23 มีนาคม 2563 (ศ-จ) 8,998 3,500 +4,500 HU 20 

26 – 29 มีนาคม 2563 (พฤ-อา) 9,889 3,500 +4,500 HU 20 

27 – 30 มีนาคม 2563 (ศ-จ) 8,998 3,500 +4,500 HU 20 



 

 
 

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านยางพารา – 

ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย –  OPTION SHOW  กายกรรมปักกิ่ง ► แช่น  าแร่ ◄ 

01.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7996  

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (Beijing) เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อ

ว่า จิง  เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ย์

ผิงและเป่ย์จิง โดยมีชื่อเรียกทั้งหมดกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 

อ าเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วกรุงปักกิ่งมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 21,107,000 

คน กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน

และก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมีก าแพงเมืองจีน,

พระราชวังโบราณ,หอสักการะฟ้าเทียนถัน,สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิง,วังพักร้อนอ๋ีเหอหยวนและภูเขาเซียง

ซาน เป็นต้น ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน น าท่านผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย  

น าท่านไปยัง จัตุรัส เทียนอันเหมิน  (Tiananmen 

Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัส

เทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ล้อมรอบด้วย

สถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอัน

เหมิน อนุสาวรีย์วีรชน ประตูเจิ้งหยางเหมิน จากนั้นน า

ท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง (Gugong Forbidden City Palace) สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่ง

เล่อในสมัยราชวงศ์เหมิง เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่

ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์เห

มิง และชิง จากนั้นน าท่านเที่ยวชม พระราชวังหลวง 

(พระราชวังกู้กง) ในอดีตได้รับสมญานามว่าเมือง

ต้องห้ามเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์หมิง

และราชวงศ์ชิง ต่อเนื่องกันถึง 24 พระองค์ตั้งอยู่ใจ

กลางกรุงปักก่ิงมีอาณาบริเวณกว่า 72,000 ตารางกิโลเมตรล้อมรอบด้วยก าแพงสูงถึง 10 เมตร ด้านนอกยังมีคูน้ า

ขนาดใหญ่ล้อมรอบก าแพงอีกชั้นหนึ่ง เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1406 แล้วเสร็จในปี 1420 ภายในแบ่งเป็น 3 ชั้นมีห้อง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 
 

 

ต่างๆ ถึง 9,999.5 ห้อง มีพระที่นั่งใหญ่ 3 องค์อยู่ตรงใจกลางพระราชวัง พระที่นั่งไท่เหอเป็นพระที่นั่งที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดเป็นสถานที่เสด็จออกว่าราชการและใช้ประกอบพิธีส าคัญๆ น าชมพระราชบัลลังก์ทองที่ตั้งอยู่บนแท่น

ลายมังกรสูงจากพ้ืน 2 เมตร. อิสระให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวัง จนถึงเวลานัดหมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังค าอธิบายสรรพคุณจากยางพาราที่แปรรูปและเลือกชมเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  

★★ OPTION SHOW ★★  ชม โชว์กายกรรมปักกิ่ ง  การแสดงโชว์

กายกรรมที่มีหลากหลายโชว์ให้ท่านได้ชมความสามารถ

เฉพาะตัวของนักแสดงหลายรูปแบบทั้งโชว์สวยงาม,หวาดเสียว

และโชว์อ่ืนๆ ที่น ามาโชว์กันอย่างต่อเนื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์

,ฉาก,แสง สี เสียง โชว์กายกรรมปักกิ่งนับเป็นสุดยอดโชว์ที่มี

ชื่อเสียงดังก้องโลก (ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท สามารถจอง

และช าระเงินค่าออพชั่นได้พร้อมค่าทัวร์)  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

พิเศษ!! ►► ผ่อนคลายความเมื่อยลากับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติภายในโรงแรม  อิสระให้ท่านพักผ่อนกับการแช่น้ าแร่  (กรุณา

น าชุดว่ายน้ าของท่านมาเปลี่ยน ทางโรงแรมไม่มีบริการค่ะ)  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก FLOWERBAY HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม ร้านหยก – ► ก าแพงเมืองจีน (ด่านจูยงกวน) ◄– ร้านบัวหิมะ –  OPTION TOUR  SNOW 

DOME   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชม ร้านหยก ให้ท่านได้ฟังการบรรยายวิธีการดูหยกและเลือกชม

เลือกซื้อสินค้าท่ีท าด้วยหยก คนจีนเชื่อว่าหยกคือเครื่องประดับน าโชคและ

สามารถสืบทอดสกุลได้อีกด้วย 



 

 
 

 

น าท่านเดินทางชม ก าแพงเมืองจีน (ด่านจูยงกวน Juyongguan) สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลางสมัย

จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคน มีความยาว 6,350 กม. ก่อสร้างข้ึน

ครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1987 สร้างในปี - ราว 700 ปีก่อน

คริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644 อาณาเขต - ความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญา

นาม “ก าแพงหมื่นลี้” ปัจจุบันส่วนที่หลงเหลือให้เห็นเป็นรูปก าแพงตามดินแดนตอนเหนือของจีน ได้แก่ กรุง

ปักกิ่ง (18 ด่าน) นครเทียนจิน(2 ด่าน) มณฑลกันซู่ (20 ด่าน) มณฑลเหอเป่ย (43 ด่าน) มณฑลเหลียวหนิง (2 

ด่าน) มณฑลหนิงเซี่ย (15 ด่าน) มณฑลซันซี (61 ด่าน) และมณฑลส่านซี (24 ด่าน) ล้วนเป็นก าแพงเมืองที่

ก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงทั้งสิ้น โดยสุดด้านตะวันออก คือ ด่านซันไห่กวน ในมณฑลเหอเป่ยและสุดด้าน

ตะวันตก คือ ด่านเจียยี่กวน ในมณฑลกานซู่ อิสระเดินเที่ยวชมเก็บภาพตามอัธยาศัย.   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาด

พิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ าใคร เป่าพร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปน็เลิศในด้าน

รักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบ้าน 

★★ OPTION TOUR ★★   ปักกิ่ งสโนว์โดม Beijing Snow 

Dome (Qiao Bo Ice & Snow World)  ลานสกีใน

ร่มที่ใหญ่ที่สุดของปักกิ่งเพียงแห่งเดียว สามารถเล่น

สกีได้ตลอดทั้งปี ปักกิ่งสโนว์โดมมีพ้ืนที่กว่า 30 ไร่ 

รองรับผู้คนได้มากถึง 3,000 คน ภายในสโนว์โดม

แห่งนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการสร้างหิมะเทียม ลานสกีที่กว้างขวาง ส าหรับเล่นสกี,สโนว์บอร์ดหรือโซน

ส าหรับเด็ก (ค่าออพชั่น Beijing Snow Dome ท่านละ 2,000 บาท สามารถจองและช าระเงินค่าออพชั่นได้

พร้อมค่าทัวร์) อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย.  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก  YI  FU  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

  

วันที่สี่ ประตูชัย(ผีเซี๊ยะ) – วัดหลิงกวง – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ 



 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ประตูชัย เพ่ือชม “ผีซิ่ว” หรือ “ปี๋เซี๊ยะ” สัตว์สวรรค์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์แห่งความร่ ารวย ชาว

จีนเชื่อว่าจะน าโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้ วเก็บไว้ไม่ถ่าย

ออกมา ผีซิ่วเป็นสายเลือดพญามังกรล าดับที่เก้า มีพลังอ านาจในการขจัดสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลให้หมดไป สามารถ

ดึงดูดพลังแห่งโชคลาภเข้ามาสู่ผู้ครอบครองมิรู้สิ้น 

น าท่านสู่ วัดหลิงกวง (Lingguang Temple) พุทธศาสนิกชน

ทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กันสืบมาว่า มีพระทาฐธาตุ คือ พระ

เขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่  พระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวง ตาม

ประวัติว่าพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญมาจากแค่นโคถาน หรือโข

ตานมาประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันเมื่อคราวจาริกไปสืบพระ

ศาสนายังอินเดียและไปถึงเมืองลังกาด้วย โดยออกเดินทางจาก

เมืองฉางอัน หรือ ซีอาน เมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีน

ใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่า หลังจากพระเขี้ยวแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอันแล้วภายหลังได้รับก าร

อัญเชิญไปไว้ในนครต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงน ามาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้สร้าง

วัดหลิงกวงขึ้น พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ 8 เหลี่ยมขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปและเจดีย์รายชาวบ้านทั่วไป

จึงเรียกว่า เจดีย์พระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลิงกวง ช ารุดท าลายลงเมื่อกองทัพชาติตะวันตกยก

ก าลังเข้าบุกรุกกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุในกล่องศิลามีจารึกวัน เดือน ปีที่สร้าง

เจดีย์อยู่ภายในกล่องไม้กฤษณาอีกชั้นหนึ่งได้เก็บรักษาไว้จนถึง พ.ศ. 2498 จึงน าไปไว้ ณ วัดกวงจี่ชั่วคราว เมื่ อ

ทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วัดหลิงกวงแล้วเสร็จ จึงมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วใน

พระมหาเจดีย์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 พระมหาเจดีย์ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัย

ราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชั้น สูง 51 

เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อ านวยการสร้างมาแต่พ.ศ.2501แล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิของปี2507 

ใช้เวลาสร้างนานกว่า 6 ปี.   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบินปักก่ิง 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้า 



 

 
 

 

ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่

สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

19.50 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7995  

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ......... 

  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจอง

ทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะส ารองตั๋วเครื่องบินหรือ

พาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองพาหนะ 

 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุท่ีนั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน 

การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  แต่จะท าการ REQUEST 

ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสารและการยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 

 

หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ทั งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น  จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือ

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ น



 

 
 

ทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศนั นๆ ก าหนดด้วยตัวท่านเอง และผู้โดยสายต้องรอกลับประเทศ

ไทยในเที่ยวบินถัดไปท่ีมีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั งนี ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผูจ้ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้. 

 

หมายเหตุ   : ทางบริษัทฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยว

ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก, ร้านยาจีน, ร้านไข่มุก, ร้านชา, ร้านนวดเท้า,ร้านยางพารา เป็นต้น ซ่ึงจ าเป็นต้อง

บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านค้าทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท วีซ่าหมู่คณะ (ส าหรับคนไทย) 
3. ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้าเป็น

ผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
5. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 



 

 
 

 
8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทางขึ นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

1. ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. ส่วนที่เหลือ  

3. หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 
หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 



 

 
 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า   แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ  นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  


