WORLDWIDE HOLIDAYS AND TRAVEL CO., LTD.
License No. 11/737
Forum Tower 184 Ratchadaphisek Road, Bangkok 10320, Thailand
Tel. 02-645-3575-7(automatic 12 lines), Fax 02-645-3578, E-Mail: tour @ worldwidegrp.com
www .worldwidegrp.com

กำหนดกำรเดินทำง
กรุ งปักกิง่
**********************

เส้ นทำง :

สนำมบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ – กรุ งปักกิง่ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังต้ องห้ ำม
หอบูชำเทียนถำน - ร้ ำนไข่ มุก – กำยกรรมปักกิง่ - ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ำ - กำแพงเมืองจีน - ร้ ำนหยก
ร้ ำนบัวหิมะ - วัดลำมะ - ภัตตำคำรโกลเด้ นจำกัวร์ – พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน - ประตูชัย
ร้ ำนผีซิว – ปักกิง่ - กรุ งเทพฯ
*******************************

วันแรกของกำรเดินทำง
22.00

เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์ สำยกำรบินแอร์ ไชน่ ำ (CA)
เจ้ ำหน้ ำทีข่ อง เวิลด์ ไวด์ ฮอลิเดย์ส ฯ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้ เครื่ อง

วันทีส่ องของกำรเดินทำง

01.00

06.20

เช้า

สนำมบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ

ปักกิง่ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังต้ องห้ ำม - หอบูชำเทียนถำน
ร้ ำนไข่ มุก - กำยกรรมปักกิง่

ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์ ไชน่า เที่ยวบิน CA 980
ไปยัง ปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(อำหำรค่ำบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุ งปั กกิ่ง
มอบเวลาให้ท่านเปลี่ยนแปลงอิริยาบทให้สบายๆ พร้อมกับปรับเวลาให้เข้ากับเวลาท้องถิ่น
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
อาหารเช้าที่ภตั ตาคาร
ช่วงเช้านาท่านไปยัง จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก อยูใ่ จกลางกรุ งปั กกิ่ง
ด้านหน้าของพระราชวังต้องห้าม ใช้เป็ นสถานที่ประกอบรัฐพิธีและงานชุมนุมสาคัญ ๆ ของ
ประเทศ เชิ ญท่านบันทึกภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
จากนั้นผ่านชมอนุสาวรี ยว์ รี ชน มหาศาลาประชาคมอนุสรณ์สถานราลึกท่านประธานเหมาเจ๋ อตุง
พร้อมชมตึกรัฐสภาและศาลาประชาชนที่ยงิ่ ใหญ่งดงาม ซึ่ งตั้งอยูโ่ ดยรอบของจัตตุรัสแห่งนี้

ต่อจากนั้นชมพระรำชวังหลวง กู้กง” หรื อ พระรำชวังต้ องห้ ำม ซึ่งเคยเป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองอาณาจักรจีนอันยิง่ ใหญ่ในสมัยราชวงศ์ หมิง และ ชิง (แมนจู) เป็ นที่ประทับขององค์
จักรพรรดิ์ “โอรสแห่งสวรรค์” สร้างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิ์หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง
ระหว่างปี พ.ศ. 1949 – 1963 และมีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มเติมในรัชสมัยของจักรพรรดิ์
องค์ต่อๆ มาทั้งของราชวงศ์หมิง และ ชิง ภายในมีเนื้อที่ถึง 720,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย
อาคารน้อยใหญ่มากมายถึง 800 หลัง มุงด้วยกระเบื้องสี เหลืองซึ่ งถือเป็ นสี ของจักรพรรดิ์ มีหอ้ ง

ต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ พระราชวังชั้นนอก และพระราชวังชั้นใน

กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร “ฉวนจู้เต๋ อ” เมนูเป็ ดปักกิง่ สู ตรเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ชิง
ภัตตาคารแห่งนี้มีโอกาสได้ตอนรับบุคคลสาคัญของโลกหลายท่าน ที่มาลิ้มลองรสชาติของเป็ ด
ปั กกิ่งอันเลื่องชื่ อ
หลังอาหารนาท่านชม หอบูชำเทียนถำน สร้างขึ้นด้วยสถาปั ตยกรรมที่สง่างาม มีความสู ง 38
เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับ
พระราชวังต้องห้าม ใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่ถูกใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง
เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุม้ ครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความ
สมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร

ต่อจากนั้นนาท่านชมร้ ำนไข่ มุก ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน ชมผลิตภัณฑ์ที่จากไข่มุก เช่น ครี มไข่มุก
ผงไข่มุก ฯลฯ
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ต่อจากนั้นชม กำยกรรมปักกิ่ง เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการแสดงโชว์ผาด
โผน และความยืดหยุน่ ของร่ างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไป
โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็ นต้น กายกรรมปั กกิ่งนั้น ยัง
เป็ นโชว์กายกรรมที่มีชื่อเสี ยงดังก้องโลกอีกด้วย
พักที่โรงแรมระดับ MERCURE WANSHANG BEIJING HOTEL หรื อระดับเดียวกันในปักกิง่

วันทีส่ องของกำรเดินทำง

ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ำ - กำแพงเมืองจีน – ร้ ำนบัวหิมะ – วัดลำมะ – ร้ ำนหยก
ภัตตำคำรโกลเด้ นจำกัวร์

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม
ช่วงเช้า นาท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วย ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ ำ เป็ นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน
และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วจิ ยั ทางการแพทย์แผนโบราณ
จากนั้นนาท่านไปยัง กำแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วย
แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี
ก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูร้ วบรวมประเทศจีนให้เป็ นปึ กแผ่น ตัวกาแพงสู งราว 7 เมตร กว้าง 6
เมตร ว่ากันว่าถ้านาวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกาแพงแห่งนี้มาสร้างกาแพงที่มีความหนา 1 เมตร สู ง 5
เมตร จะได้กาแพงที่มีความยาวรอบโลก

กลางวัน

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร เมนู “สุ ก้ ีมองโกล”
หลังอาหารนาท่านไปยัง ร้ ำนยำบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็ นที่
พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยา
นี้ทาลดอาการพองหรื อแสบร้อนได้
ต่อจากนั้นนาท่านชม วัดลำมะ หรื อ ยงเหอกง ในวัดมีโบราณวัตถุและสิ่ งปลูกสร้างโบราณ
มากมาย ของล้ าค่าอย่างแรกคือภูเขาพระอรหันต์ 500 รู ป สู งเกือบ 4 เมตร ยาวกว่า 3 เมตร
แกะสลักด้วยไม้จนั ทน์หอม หากมองดูไม้แกะสลักชิ้นนี้แต่ไกลจะเห็นเป็ นภาพภูเขาเขียวนิ่งสงบ
ต้นสนเขียวขจีพระเจดียแ์ กะสลักอย่างประณี ตศาลาโบราณเรี ยบง่าย มีถ้ าลึกลับทางเดินเลี้ยวลด
คดเคี้ยวมีบนั ไดสะพานและสายน้ าเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แต่ถา้ มองดูให้ใกล้ชิด จะเห็นฝี มือ
แกะสลักที่ชานาญยิง่ มีเขาหลายรู ปติดต่อกันเป็ นชั้นๆ
อาหารค่าที่ภตั ตาคารโกลเด้ นจำกัวร์ บุฟเฟ่ ต์ นำนำชำติระดับ 6 ดำว
ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด เช่น หู ฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้ อ เป็ ด ไก่งวง
แพะย่าง กุง้ ทอด ติ่มซา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด รวมทั้ง เครื่ องดื่ม ชาเขียวหลงจิ่ง
ชาอวูห่ ลง น้ าผลไม้ เบียร์ ทอ้ งถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศครี ม
พักทีโ่ รงแรมเดิมในปักกิ่ง

ค่า

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้า

กลางวัน
19.35
23.40

พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน – ประตูชัย – ร้ ำนผีซิว - ปักกิง่ – กรุ งเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
ช่วงเช้านาท่านชม พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้น
เมื่อประมาณ 800 ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขดุ ขึ้นด้วยแรงงานคน ชมที่ประทับของพระนาง
ซู สีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรื อหิ นอ่อน

หลังอาหารนาท่านไปยังประตูชัย สถานที่ถือว่าเป็ นประตูหางมังกร มีความเชื่ อว่าเป็ นประตูที่
อยูบ่ น ฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุ งปั กกิ่ง เพราะมีปี่เซี๊ ยะโบราณ อายุกว่า 800 ปี แกะสลักจากหยกขาว
สร้างสมัยต้นราชวงศ์หมิง เป็ นปี่ เซี๊ ยะสาหรับฮ่องเต้ และจะนามาไว้ที่นี่ ขณะที่แม่ทพั ไปออกศึก
ในอดีต เวลาที่องค์ฮ่องเต้เสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใช้ประตูแห่งนี้ ก่อนทาการรบ
จะมีการบวงสรวง และขอพรจากผีชิวประจาเมืองที่ประตูชยั นี้ เมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง
ปี่ เซี๊ ยะหยกขาวตัวนี้ ก็ไม่ได้กลับไปพระราชวังโบราณอีกเลย ปี่ เซี๊ ยะตัวนี้ถือว่าเป็ นปี่ เซี๊ ยะที่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน
นาท่านแวะชม ร้ ำนผีซิว สาหรับนักท่องเที่ยวที่ทาการค้าขาย หรื อทาธุ รกิจ สามารถเช่า “ผีชิว”
หรื อปี่ เซี๊ยะ เพื่อนาไปเป็ นเครื่ องรางของมงคลกับบ้าน ห้างร้าน และกิจการของท่าน
โดย ปี่ เซี๊ยะที่ประตูชยั เป็ นที่นิยมเช่ากันมาก เพราะรัฐบาลจีนยืนยันว่าได้ผา่ นการทาพิธีอนั
ศักดิ์สิทธิ์ แล้ว ใครเช่าไป มีโชคมีลาภ ร่ ารวย เงินทองไหลเข้าอย่างเดียวไม่มีออก
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ต่อจากนั้นนาท่าน เดินทางไปยัง สนำมบินนำนำชำติปักกิง่
เดินทางโดยสายการบินแอร์ ไชน่า เที่ยวบิน CA 979
(อำหำรค่ำบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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