บริษท
ั 05 Plus ขอนำเสนอทัวร์พเิ ศษสำหรับผูส
้ งู อำยุและครอบครัว
นำท่ำนสูเ่ มืองปักกิง่ ศูนย์กลำงทำงกำรปกครอง กำรศึกษำ กำรขนส่ง และวัฒนธรรมจีน
ด้วยโปรแกรมทัวร์ทไ
ี่ ม่เร่งรีบ สบำยๆ เหมำะสำหรับผูส
้ งู อำยุ และผูเ้ ดินทำงเป็นครอบครัว
นำท่ำนบินสูท
่ ห
ี่ มำยโดยสำยกำรบินไทย อำหำร และ โรงแรมระดับพรีเมีย
่ ม
คณะทัวร์ไม่เกิน 05 ท่ำน ออกเดินทำงพร้อมด้วยมัคคุเทศน์ 0 ท่ำน
เพือ
่ อำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นตลอดทริปกำรเดินทำง พร้อมประกันสุขภำพและอุบต
ั เิ หตุ
ระดับ Gold Plan คุม
้ ครองสูงสุดถึง 0,000,000 บำท

กำหนดกำรเดินทำง
10-14 ธ.ค. 59 / 6-10 ม.ค. 60 / 8-12 มี.ค. 60 / 2-6 เม.ย. 60 / 17-21 พ.ค. 60
วันที่ 1

กรุงเทพ - ปักกิง่ - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน

วันที่ 0

จ้ตรุ ส
ั เทียนอันเหมิน - พระรำชวังต้องห้ำม - หอสักกำระฟ้ำเทียนถัน

วันที่ 3

วัดลำมะ - พระรำชวังฤดูรอ
้ น - ชมกำรแสดงทีโ่ รงละครแห่งชำติปก
ั กิง่

วันที่ 4

กำแพงเมืองจีน - สุสำน 13 กษัตริย์

วันที่ 0

ช้อปปิง้ ตลำดรัสเซีย - เดินทำงกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภำพ
BEIJING CITY

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 87 989 8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th

Day 1: กรุงเทพ - ปักกิง่ - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
09:00

พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ พบเจ้ำหน้ำที่จำก 50 Plus Holiday ที่ให้กำรต้อนรับ พร้อมติดป้ำยชื่อ
และนำท่ำน Check-in ที่เคำเตอร์ของสำยกำรบิน Thai Airways

10:10

ออกเดินทำงสู่เมืองปักกิ่ง เที่ยวบินที่ TG 614

15:30

ถึงสนำมบินปักกิ่ง นำท่ำนผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
เมืองปักกิ่งกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน เป็นศูนย์กลำงทั้งด้ำนกำรปกครอง เศรษฐกิจ กำร
คมนำคม และวัฒนธรรมของประเทศ ปักกิ่งนั้นมีประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 3,000 ปี เป็นเมืองหลวงโบรำณ
ของจีน ตั้งแต่สมัยรำชวงศ์เหลียว จิน หยวน หมิง และชิง รวม 5 รำชวงศ์ และเมื่อสถำปนำสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนในปี 2492 (ค.ศ. 1949)

16:35

จำกนั้นนำท่ำนไปเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเฉียนเหมิน เป็นถนนสำยวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มำเยือนกรุงปักกิ่ง ถนนสำยนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลำงกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน
มีควำมยำว 845 เมตร กว้ำง 21 เมตร ปัจจุบัน ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนคนเดิน ไม่มีรถรำให้ต้องหลบหลีก
เหมำะกับกำรเดินเล่นชมบรรยำกำศควำมสวยงำมเป็นอย่ำงมำก

18:00

รับประทำนอำหำรค่ำ

19:30

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 5 ดำว)

QIANMEN SHOPPING STREET

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 87 989 8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th

Day 2: จ้ตรุ ส
ั เทียนอันเหมิน - พระรำชวังต้องห้ำม - หอสักกำระฟ้ำเทียนถัน

08:00

นำท่ำนแวะชมจัตรุ ส
ั เทียนอันเหมิน ที่แห่งนี้มีควำมสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ
ของประเทศจีน จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก มีควำมยำวตั้งแต่ทิศเหนือจรด
ทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุ
ประชำกรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลำงเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

10:00

จำกนั้นไปเยี่ยมชมพระรำชวังต้องห้ำม อีกชื่อหนึ่งเรียกว่ำ ‘พระรำชวังกู้กง’ ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองปักกิ่ง สร้ำง
ขึ้นตั้งแต่สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ รำชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ.1406 ใช้เป็นทีประทับของกษัตริย์กว่ำ 24 พระองค์
ผ่ำนกำรซ่อมแซมมำแล้วหลำยต่อหลำยครั้ง แต่ก็ยังคงสถำปัตยกรรมเดิมเอำไว้ได้อย่ำง
สมบูรณ์ที่สุด ใหญ่ที่สุด และมีประวัติศำสตร์ยำวนำนที่สุดของโลก ปัจจุบันรู้จักกันในนำมของ
‘พิพธ
ิ ภัณฑ์พระรำชวังต้องห้ำม’ แปลมำจำกภำษำจีน ‘จื้อ จิ้น เฉิง’ แปลเป็นตัวอักษรได้ว่ำ ‘เมืองต้องห้ำมสี
เลือดหมู’ นั่นคือ ห้ำมคนธรรมดำสำมัญเข้ำมำบริเวณวังหลวง

12:00

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13:30

หลังจำกนั้นนำท่ำนไปสักกำระที่หอสักกำระฟ้ำเทียนถัน เดิมเรียก 'หอสักกำระฟ้ำดิน' แรกเริ่มเป็นสถำนที่ที่
จักรพรรดิเสด็จมำเซ่นไหว้เทพเจ้ำฟ้ำและดิน มำในสมัยรำชวงศ์หมิงปีที่ 9 แห่งรัชกำลหมิงเจียจิ้ง
(ค.ศ.1530) ได้มีกำรสร้ำง 'หอสักกำระดิน' ขึ้นทำงทิศเหนือชำนกรุงปักกิ่ง สถำนที่แห่งนี้จึงเป็นที่สำหรับ
เซ่นไหว้สักกำระเฉพำะเทพเจ้ำแห่งฟ้ำ บนพื้นที่กว่ำ 2 ล้ำนตำรำงเมตรของเทียนถัน ประกอบด้วย กำแพง
โอบล้อม 2 ชั้น ซึ่งแบ่งเรียกเป็นเขตชั้นนอก คือ พื้นที่ในส่วนระหว่ำงกำแพงชั้นใน (ยำว 3,292 เมตร) กับ
ชั้นนอก (ยำว 6,416 เมตร) และเขตชัน
้ ใน คือพื้นที่ใจกลำงที่ล้อมรอบอยู่ด้ำนในของกำแพงชั้นใน

18:00

รับประทำนอำหำรค่ำ

19:30

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 5 ดำว)

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 87 989 8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th

Day 3: วัดลำมะ - พระรำชวังฤดูรอ
้ น - ชมกำรแสดงทีโ่ รงละครแห่งชำติปักกิ่ง
08:00

นำท่ำนไปสักกำระที่วด
ั ลำมะ (หยงเหอกง) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพุทธศำสนำในทิเบตในกรุงปักกิ่ง. ชื่อของ
วัด หมำยถึงควำมสำมัคคี สถำนที่แห่งนี้เป็นวังที่ได้สร้ำงขึ้นตำมพระรำชโองกำรของ คังซีฮ่องเต้ เพื่อเป็นที่
ประทับสำหรับพระรำชโอรสองค์ที่ 4 พระนำมว่ำ “หย่งเจิ้ง” ต่อมำเมื่อองค์ชำยหย่งเจิ้งได้ ขึ้นครองรำชย์เป็น
ฮ่องเต้องค์ที่ 3 แห่งรำชวงศ์ชิง พระองค์ได้ทรงพระรำชทำนพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังแห่งนี้ ให้กับลำมะนิกำย
จีวรเหลือง และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ฮ่องเต้พระองค์ที่ 4 แห่งรำชวงศ์ชิง เฉียนหลงฮ่องเต้ ทรงได้
พระรำชทำนพื้นที่ทั้งหมดให้กับศำสนำ และได้เปลี่ยนชื่อสถำนที่แห่งนี้เป็น “วัดลำมะ”

10:45

จำกนั้นนำท่ำนเยี่ยมชมพระรำชชวังฤดูรอ
้ น สวนสำธำรณะ "อี้เหอหยวน" เป็นพระรำชอุทยำนที่มี
ทัศนียภำพที่สวยงำมมำกแห่งหนึ่ง เมื่อศตวรรษที่ 12 จักรพรรดิองค์หนึ่งแห่งรำชวงศ์จินทรงมี พระรำช
โองกำรให้สร้ำงที่ประทับแรมขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรก ที่นี่ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขำ "ว่ำนโซ่วซำน" และ
ทะเลสำบ "คุนหมิงหู" บนเขำว่ำนโซ่วซำนได้สร้ำงวิหำร ตำหนัก พลับพลำอันงดงำม ที่เชิงเขำมี ระเบียง
ทำงเดินที่มีระยะทำงไกลถึง 728 เมตร ลัดเลำะไปตำมริมทะเลสำบ คุนหมิงหู ในทะเลสำบมีเกำะเล็ก ๆ เกำะ
หนึ่ง มีสะพำน 17 โค้ง อันสวยงำมเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยำน จัดไว้ได้สัดส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในกำรสร้ำงอุทยำนของจีน

12:00

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

14:00

จำกนั้นพำท่ำนไปชมกำรแสดงทีโ่ รงละครแห่งชำติกรุงปักกิ่ง ที่นต
ี่ งั้ อยู่กลำงกรุงปักกิ่ง โครงสร้ำงภำยนอก
ประกอบขึ้นจำกกระจกผสมไทเทเนี่ยม ดูคล้ำยกับทะเลสำบ ซึ่งผู้ออกแบบจงใจให้สถำปัตยกรรมดูโดดเด่น
ขึ้นมำท่ำมกลำงถนนและตึกรำมแบบโบรำณ สำหรับผู้ออกแบบคือสถำปนิกชำวฝรั่งเศสชื่อดัง พอล อังโดร ที่
มีผลงำนออกแบบที่มีชื่อเสียง พื้นผิวของผนังเป็นแบบกึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่ำนไปมำ ในตอนกลำง
คืนจะมองเห็นกำรแสดงด้ำนในวับๆ แวบๆ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถำปัตยกรรมแห่งนี้
ให้ท่ำนให้ชมกำรแสดงงิ้วซึ่งเป็นกำรแสดง เช่น โอเปร่ำ บัลเล่ต์ ละครเวที งิ้วปักกิ่ง งิ้วคุนฉวี่ ระบำพื้นเมือง
(กำรแสดงนั้นจะขึ้นอยู่กับวันและเวลำของกำรแสดงนั้นๆ)

18:00

รับประทำนอำหำรค่ำ

19:30

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 5 ดำว)

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 87 989 8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th

Day 4: กำแพงเมืองจีน - สุสำน 13 กษัตริย์
08:00

ให้ท่ำนได้มีโอกำสไปเยี่ยมชมกำแพงเมืองจีน หรือในภำษำจีนเรียกว่ำ ฉำงเฉิง แปลว่ำ กำแพงยำว
เป็นสิ่งก่อสร้ำงในยุคโบรำณของจีน ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งมีคำกล่ำวกันว่ำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ สร้ำงขึ้น
บนพื้นโลกที่สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำจำกดวงจันทร์ได้ กำรสร้ำงกำแพงนี้ถูกเริ่มสร้ำงเมื่อ
700 ปี ก่อนคริสตกำล เป็นกำแพงเมืองจีนก่อนรำชวงศ์ฉิน จนเมื่อ 200 ปีก่อนคริสตกำล จักรพรรดิจิ๋นซี
ทรงรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียว และสถำปนำรำชวงศ์ฉินขึ้น ทรงต้องกำรควำมเป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่
มีควำมปลอดภัย จึงส่งกองทหำร 3 แสนคน กับประชำชน 5 แสนคน ร่วมกันสร้ำงกำแพงใหญ่ เริ่มจำก
ทิศตะวันตกที่เมืองหลินเถำ ถึงตะวันออกที่เมือง เลี๋ยวตง มีควำมยำว 10,000 ลี้ ทำให้ผู้คนเรียกกำแพงนี้ว่ำ
กำแพงหมื่นลี้

12:00

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

14:00

จำกนั้นนำท่ำนไปชมสุสำน 13 กษัตย
ิ ์ เป็นสุสำนแห่งรำชวงศ์หมิงซึ่งได้ตั้งอยู่ที่เขำ เยียนซำนในอำเภอ ชัง
ผิง ครอบคลุมพื้นที่รำว 120 ตำรำงกิโลเมตร กำรก่อสร้ำงยืดเยื้อมำเป็นเวลำกว่ำ 200 ปี ตั้งแต่เริ่ม ทำกำร
ก่อสร้ำงในปี ค.ศ.1409 จนถึงรำชวงศ์หมิงสิ้นสุดลงในปีค.ศ. 1644 ทีแ
่ ห่งนี้เป็นที่ฝังพระศพของ จักรพรรดิ
รำชวงศ์หมิงถึง 13 พระองค์ ฮองเฮำ 23 พระองค์ รัชทำยำท 2 พระองค์ พระสนม 30 คน
และขันทีอีก 1 คน นับว่ำเป็นสุสำนหลวงที่ฝังศพของจักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจำกนี้ยัง
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรม ในปีค.ศ. 2003

18:00

รับประทำนอำหำรค่ำ

19:30

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 5 ดำว)

07:00
ระให้ท
นได้
ักผ่
อนและจัดเตรียมกระเป๋ำที่โรงแรม
Day 5: ช้อปปิอิ้งส
ตลำดรั
ส่ำเซี
ย - พกรุ
งเทพฯ
12:00
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13:00

อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นและช้อปปิ้งที่ตลำดรัสเซีย หรือที่เรียกว่ำ "ซิ่วสุ่ยเจียง" เป็นอำคำรติดแอร์สูง 8 ชั้น
และมีร้ำนค้ำยิบย่อยเรียงรำยอยู่มำกมำย โดยส่วนใหญ่ของที่ขำยจะเป็นสินค้ำเลียนแบบแบรนด์เนม ขนำด
ใหญ่ ที่มีให้เลือกมำกมำย หลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็น กระเป๋ำ, เสื้อผ้ำ, รองเท้ำ, ของเล่น หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เป็นสวรรค์ของนักช็อป

15:00

เดินทำงไปยังสนำมบินเพื่อเช็คอิน

17:05

ออกเดินทำงจำกสนำมปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 615

21:15

เดินทำงถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภำพ
THE 13 KINGS TOMB

50 Soi Tonson, Tonson Building,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 87 989 8786
Email: sales@50Plusholiday.co.th
Website: www.50plusholiday.co.th

RUSSIAN MARKET

อัตรำค่ำบริกำร

รำคำ (บำท)
กรุณำสอบถำมรำคำ

ผู้ใหญ่พก
ั ห้องคู่ ห้องละ 2 ท่ำน
ผู้ใหญ่พก
ั ห้องเดีย
่ ว
เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ
้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี)1 ท่ำน พักกับผูใ
้ หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง)
เด็ก (อำยุไม่เกิน 7 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ
้ หญ่ 2 ท่ำน (ไม่เสริมเตียง)

อัตรำนีร้ วมค่ำบริกำร


ค่ำตั๋วเครื่อง



ค่ำโรงแรมที่พักตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)



ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ




ค่ำภำษีสนำมบิน
ค่ำมัคคุเทศน์ ที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ



ค่ำประกันสุขภำพและอุบต
ั ิเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000 บำท (Gold Plan)



ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำ (ท่ำนละ 1 ใบ)



ค่ำภำษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสนำมบิน ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่
18 พ.ย. 57

อัตรำนีไ
้ ม่รวมค่ำบริกำร


ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำง ในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)




ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนักสือเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกเหนื่อจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำอำหำรและเครื่อวดื่มที่สิ่งเพิ่มเอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด
หรืออื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้
ค่ำอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่ไม่ได้คำดคิด
ค่ำทำใบอนุญำตกลับเข้ำประเทศของชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
สำหรับรำคำนี้ ทำงบริษัท จะไม่รวมค่ำภำษีท่องเที่ยวหำกมีกำรเพิ่ม หรือ กรณีสำยกำรบินขึ้นอัตรำค่ำน้ำมัน
ภำยหลัง







ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%

เงื่อนไขในกำรจองทัวร์


กรุณำจองที่นั่งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน ก่อนกำรเดินทำง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่ำนละ 20,000 บำท พร้อมส่ง
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำ



ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 20 วัน
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