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บนิตรงจากเชียงใหม ่โดยสายการบนิ แอร์ไชนา่ (CA) 

ราคาทา่นละ 25,900 บาท 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ตะลุยแดนมงักร 
*พกัโรงแรม 4 ดาว*  ปักกิง่ ก าแพงเมอืงจีน 5 วนั 4 คนื 

 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน - กายกรรมปักกิ่ง ก าแพงเมืองจีน  

ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ช้อปป้ิง The Place  -หอฟ้าเทียนถาน– ช้อปป้ิงถนนหวังฟูจิ่ง 
 

เมนพูเิศษ !!   เปด็ปักกิ่ง   สุกีม้องโกล   อาหารกวางตุง้ 
**ราคารวมวซ่ีาจีน ยืน่เชียงใหม่** 
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ทวัร์จีน ปักกิง่ – ก าแพงเมอืงจีน 23 – 27 มถิุนายน 2561 

วนัแรก เชียงใหม่ – ปักกิง่ 
21.00 น.   พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ไชน่า 

(CA) เจา้หนา้ที่ของบริษทั Ruby Travel คอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวก รับหนงัสือเดินทางและบตัรที่นัง่
บนเคร่ืองบินไดจ้ากมคัคุเทศกแ์ลว้พร้อมที่ประตูขึ้นเคร่ืองบิน  

23.45 น.   ออกเดินทางสู่กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA824 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง  40 นาที) 

วนัที่สอง จัตุรัสเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักู่กง – หอเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิง่ 

 
 
 
 
 
 

05.00 น.  (เวลาทอ้งถ่ินประเทศจีน เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ถึงสนามบินกรุงปักก่ิง ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้  

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
08.30 น. น าชมจตุัรัสที่ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก “จัตุรัสเทียนอนัเหมิน” ผา่นชมอนุสาวรียว์รีชน พิพธิภณัฑส์งคราม 

มหาศาลาประชาคม และพลบัพลาหนา้ประตูเทียนอนัเหมิน อนุสรณ์สถานที่ร าลึกประธานเหมาเจ๋อตุง   แลว้น า
ท่านชม พระบรมมหาราชวัง “กู้กง” วงัตอ้งหา้มที่ยิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก และเป็นวงัหลวง อนัเป็นที่ประทบั
ของจกัรพรรดิจีนในสมยัราชวงศห์มิงและแมนจู รวม 24 รัชกาล น าชมหมู่อาคาร ที่ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆ 
ถึง 9,999 หอ้ง พระต าหนกัวา่ราชการ พระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นราชส านกัที่มีค่าและ
หาชมไดย้าก หลงัจากนั้นน าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพร
จีน และนวดผอ่นคลายที่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังกาวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าเดินทางสู่ “หอเทียนถาน”  สถานที่ใชใ้นการประกอบพระราชพธีิบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินของจกัรพรรดิจีน
ในสมยัโบราณ ที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ   
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

จากนั้น น าท่านเขา้ชมกายกรรมปักกิ่งแสนสนุกและตื่นเตน้  
น าท่านเขา้พกัที่โรงแรม BEIJING CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สาม วดัลามะ – พระราชวงัฤดูร้อน  - ถนนหวงัฟูจิ่ง 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าเที่ยว วัดลามะ  หรือวงัยง่เหอที่เคยเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิยง่เจ้ิน หรือองคช์ายส่ีในสมยัราชวงศแ์มนจู  
ก่อนที่จะถวายเป็นพทุธบูชาแปรเปล่ียนเป็นวดัลามะ นมสัการพระโพธิสตัวส์ลกัดว้ยไมจ้นัทร์หอม มีความสูงถึง  
28  เมตร  จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ “ผีเซ๊ียะ” ซ่ึงชาวจีนเช่ือวา่จะน าโชคลาภเงินทองมาใหพ้ร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์
สมบติัไว ้ เพราะผเีซ๊ียกินเงินทองแลว้เก็บไวไ้ม่ถ่ายออกมา น าท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ไข่มุก น ้ าจืดของเมือง
จีน เช่นเคร่ืองประดบั ครีมไข่มุก หรือผงไข่มุก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าชม พระราชวังฤดูร้อน “อีเ้หอหยวน” อุทยานประวติัศาสตร์ และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน อนั
เป็นพระราชวงัที่ประทบัของพระนางซูสีไทเฮาในฤดูร้อน ชมความงดงามของพระราชวงั ทะเลสาบที่ขดุโดย
ฝีมือมนุษย ์ รวมทั้งต  าหนกัที่ประทบัของพระนางซูสีไทเฮาและจกัรพรรดิกวางสู เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของ
พระราชวงับนระเบียงยาวริมทะเลสาบที่ ประกอบดว้ยภาพเขียนสีต่างๆ ถึง 8,000 กวา่ภาพ  น าท่านสู่ถนน หวังฟู
จ่ิง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ร้อยปีของปักก่ิงที่ยงัคงอนุรักษไ์ว ้ หา้งเก่าๆ บางหา้งก็ยงัอยู ่ บางส่วนไดมี้การ
ปรับปรุงเป็นหา้งร้านทนัสมยั เป็นถนนคนเดิน ช่วงกลางคืน แสงสีไฟที่ประดบัประดาตามอาคารตึกต่างๆ
สวยงาม 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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    น าท่านเขา้พกัที่โรงแรม BEIJING CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่ส่ี ผ่านชมสนามกฬีารังนก – ก าแพงเมืองจีน   
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าผา่นชม สนามกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงจะใชเ้ป็นสนามแข่งขนัมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปี 2008 การออกแบบที่ชนะการ
ประกวดน้ี มีช่ือแบบวา่ ‘รังนก’ (Bird's Nest) ซ่ึงเป็นผลงานร่วมของสถาปนิกสวสิและจีน ใหท้่านไดแ้วะชม
หยก ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผเีซียะสตัวม์งคลที่
มีช่ือเสียง            

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางตามเสน้ทางด่วน ผา่นชมชีวติชาวบา้น ชนบทในเขตหุบเขา ที่คร้ังหน่ึงเคยเป็นเสน้ทางยทุธศาสตร์สมยั
โบราณที่เตม็ไปดว้ยป่าเขา และโขดหิน  น าท่านสู่ ก าแพงเมืองจีน GREAT WALL   ผา่นชมทางรถไฟสายท
รานไซบีเรีย ที่มีความยาวที่สุดในโลก สู่ด่าน “จีหยงกวน” ซ่ึงเป็นป้อมก าแพงเมืองจีนที่มีความงดงาม และ
ยิง่ใหญ่  ชม ก าแพงเมืองจีน หน่ึงในเจด็ส่ิงหศัจรรยข์องโลก สร้างขึ้นดว้ยแรงงานของคนนบัหม่ืน เม่ือกวา่ 2,200 
ปีก่อน โดยผูค้รองแควน้ต่างๆ ก่อนที่จะถูกรวบรวมโดยจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเตข้องจีนใหเ้ป็นปึกแผ่นจนเป็น
ประเทศจีน ก าแพงยกัษแ์ห่งน้ีมีความยาวถึง 1 หม่ืนล้ี หรือประมาณ 6,350 กิโลเมตร ตวัก าแพงสูงราว 7 เมตร 
และ ความกวา้ง 6 เมตร  ชมสินคา้มีช่ือของปักก่ิง                                  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
น าท่านเขา้พกัที่โรงแรม BEIJING CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่ห้า  ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย – สนามบินปักกิง่ – เชียงใหม่ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยา ที่มีช่ือเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ เหมาะกบั

การเก็บเป็นยาสามญัประจ าบา้น 
เที่ยง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นสินคา้เพือ่สุขภาพท ามาจากผลิตภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดฟั้งบรรยาย  
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์และขั้นตอนกระบวนการผลิต น าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย หรือ “ตลาดหย่าซ่ิว” ซ่ึง
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงมีสินคา้ราคาถูก สามารถต่อรองราคาได ้เช่น เคร่ืองหนงั รองเทา้ เส้ือผา้แฟชัน่ชั้นน า เน็คไท เส้ือ
กนัหนาว นาฬิกา เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองกีฬา  ฯลฯ   

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินปักก่ิง 
18.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่เชียงใหม่  โดยสายการบินแอร์ไชน่า  เที่ยวบินที่  CA 823     
22.20 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************ 
**หมายเหตุ : รายการทวัร์มีลงร้านชอปป้ิงรัฐบาล จ านวน 5 ร้าน ได้แก่ ครีมไข่มุก หยกแท้ บัวหิมะ ผิเซียะ และยางพารา** 

 

อตัราค่าบริการ 
เดนิทางวนัที่   23 – 27 มถุินายน 2561 ค่าบริการ/ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 25,900 บาท 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี มีเตียงเสริม 27,400 บาท 
เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม 26,400 บาท 
พกัเด่ียว ช าระเพิม่ 3,900 บาท 

หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกวา่จะเกิดการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เชียงใหม่ – ปักก่ิง / ปักก่ิง – เชียงใหม่ 

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง  
 6. ค่าวซ่ีาจีน ยืน่เชียงใหม่เท่านั้น (หากลูกคา้ตอ้งยืน่ที่กรุงเทพ รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที่อีกคร้ัง) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 230 หยวน/ ท่าน/ ทริป 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกัรีดค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 5. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตี

มดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป 



                                        Ruby Travel Head Office 

104/2 M.5 T.Chaisatan 
A.Saraphee Chiang Mai 

TEL: 053 115 912 
E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 

Line@ : @rubytravel 
 

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เม่ือท่าน
ตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่น 

 
 
 
 
 


