กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
.......... น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคานเตอร........สายการ..............
พบเจาหนาที่บริษัท เฟรสท เวิลด ทัวร คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทานในเรื่องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง

วันสองของการเดินทาง (2) ปกกิ่ง
หอบูชาเทียนถาน
.......... น.
.......... น.

– จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม – กายกรรมปกกิ่ง

ออกเดินทางสู กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณะรัฐบาลจีน โดยเที่ยวบิน ..............
เดินทางถึง สนามบินกรุงปกกิ่ง นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองถึงทาอากาศยานนครปกกิ่ง เมือง
ประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล
หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปกกิ่งเปนเมืองหลวงของประเทศนับแตนั้นมา และทานจะไดสัมผัส
กับ “สนามบินนานาชาติ ” ซึ่งสามารถรองรับผูโดยสารได 43 ลานคน และจะเพิ่มเปน 55 ลานคนในป 2015
สนามบินโฉมใหมที่มีขนาดกวา 1 ลานตารางเมตร ซึ่งใหญกวาเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา โดยฝมือของ
ผูออกแบบสนามบินเช็กแลพกอกของฮองกง Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เขาถึงจิตใจผูโดยสาร
ดวยการออกแบบทางเดินแตละสวนใหสั้นที่สุด ฟอสเตอร ไดแบงอาคารที่กวางขวางใหญโตของสนามบิน
นานาชาติปกกิ่งออกเปน2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออก เพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตย แตติด
สกายไลทใหแสงแดดละมุนละไมไดฉายสองเขามาพรอมทั้งใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอน

ภายในตัวอาคาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดใน
โลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพ
เพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธาน
เหมาเจอตุง จากนั้นนําทานผานประตูเขาสู พระราชวังตองหาม “กูกง”
สถานที่วาราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัย
ราชวงศหมิงและชิง นําชมโบราณสถาน และสิ่งกอสรางที่คงคุณคาทาง
ประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆ
ถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการ
หลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา จากนั้นนําทานเลือกซื้อ หยกโบราณ ซึ่งเปนหยกที่มีความเกาแก ถือเปน
สิ่งนําโชคอยางหนึ่งของคนจีน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย นําทานชม
ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การ
ใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญ และนําทานชมการสาธิตการนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการ
ผอนคลายความเคลียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
จากนั้นนําทานชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งกอสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมที่
สงางาม มีความสูง38 เมตร และมี เสนผาศูนยกลางกวาง 30 เมตร ถูกสราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1420 ชวงเวลาเดียวกันกับพระราชวังตองหาม และใชเวลาในการสรางถึง 14 ป ที่นี่เคยถูกใชเปน
สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟาดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุมครองเหลาปวงประชาชาว
จีนใหมีความสมบูรณทางพืชพันธุธัญญาหาร
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภั
ตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุง
หลังอาหารนําทานชม กายกรรมปกกิ่ง เปนการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียว และ
ความยืดหยุนของรางกายมีการแสดงหลายหลายชุดแตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆ
ดาน เชน โชวหมุนจาน, โชวควงของ เปนตน กายกรรมปกกิ่งนั้น ยังเปนโชวกายกรรมที่มีชื่อ เสียงดังกองโลก
อีกดวย
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก

วันสามของการเดินทาง (3) ลองเรือสูพระราชวังฤดูรอน - สนามกีฬาแหงชาติ
THE PLACE
เชา

–

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ลองเรือ จากตนสายแมน้ําในตัวเมืองปกกิ่ง สู ดานหนา ของพระราชวังฤดูรอน “อวี้เหอหยวน”
หลังจากเรือเทียบทา นําทานเดินเขาชม พระราชวังฤดูรอน “อวี้เหอห
ยวน” ซึ่ง ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของกรุง
ปกกิ่ง เปนพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแหงหนึ่ง มีเนื้อที่
ทั้งหมด 290 เฮกตาร ประกอบดวยเนื้อที่ที่เปนนํ้า 3 สวน เนื้อที่ที่เปนดิน
1 สวน ประกอบดวยสองสวนคือ เขา"วานโซวซาน" และ ทะเลสาบ

เที่ยง
บาย

ค่ํา

"คุนหมิงหู" บนเขาวานโซวซาน ไดสรางวิหาร ตําหนัก พลับพลา และเกงจีนอันงดงามไวหลายรูปหลายแบบ
ตั้งอยูลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ในทะเลสาบคุนหมิงมี
เกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โคงอันสวยงามเชื่อมติดกับฝงทั่วทั้งอุทยานจัดไวไดสัดสวนงดงามตระการ
ตาซึ่งแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของศิลปะในการสรางอุทยานของจีน จากนั้นนําทานแวะเลือกซื้อ ไขมุก ครีม
ไขมุกบํารุงผิว ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย
นําทาน ผานชม “สนามกีฬาแหงชาติ” ซึ่งสนามกีฬาหลายแหงในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อ
ดังของโลก โคลิเซี่ยมแหงโรม แตสนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปกกิ่งนี้พยายามที่จะคิด
ออกแบบใหมใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอมปจจุบันมากขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron
ตองการที่จะชอ งระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสราง
91,000 ที่นั่ง อาจถือไดวา เปนสนามกีฬาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ใหญ
ที่สุด ในขณะนี้สนามกีฬาดังกลาวซึ่งจะใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน
โอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับ"รังนก" ที่มีโครงตาขายเหล็ก
สีเทาๆเหมือนกิ่งไม หอหุมเพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใส
อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ซึ่งดูคลายกั บพระราชวังตองหามของจีน ภาพโครงสรางของสนามกีฬา
แหงนี้ จึงดูคลายพระราชวังสีแดง ที่อยูภายในรั้วกําแพงสีเทาเขียวซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สําหรับ
บันไดภายในสนามกีฬาถูกสรางใหกลมกลืนกับโครงตาขายซึ่งใหภาพลักษณของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
หรือเอกภาพ ซึ่งภายในยังมี “สระวายน้ําแหงชาติ” (GYMNASIUM ฟองอากาศ) ซึ่งสระวายน้ําแหงชาตินี้ สราง
ขึ้นสําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก2008 โดยมีรูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย" กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ
" ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตย โดยจะ
นํามาใชเดินเครื่องกรองน้ําเสียของ สระน้ําที่ใชเติมในสระจะถูก
กักเก็บไวในอางเก็บน้ําขนาดใหญที่ฝงไวใตดินนอกจากนั้น เพื่อให
ดูเหมือนน้ําที่สุด สถาปนิกยังใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนัก
ฟสิกสจาก Dublin's Trinity College ที่สามารถทําใหกําแพงอาคารดู
เหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาซึ่งนอกจากจะทําสระวาย
น้ําแหงแดนมังกรนี้ดูดีเปนเอกลักษณแลวยังสามารถตานทานกับ
แรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผนดินไหวไดดวยจากนั้นนําทานชิมชาอวูหลงของปกกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
เชน ชาแดง ชาผลไม ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯซึ่งเปนชาที่มีกลิ่นหอม รสชาติชุมคอ ประโยชนของใบชานั้น เมื่อ
นํามาชงกับน้ํารอนจะเปนน้ําชามีสาร TANNIN ชวยสลายไขมันในลําไสใหญ ชวยทําใหสดชื่น กระตุนการ
ทํางานของระบบประสาทและหมุนเวียนโลหิตจากนั้นนําทานไปชมสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในใจกลางกรุง
ปกกิ่ง The Place หรือ ลาสเวกัสนอย ทานจะไดสัมผัสความสวยงามของแสงสีบนเพดานที่ทันสมัย ยาว
ประมาณสองรอยเมตรสองขางทางเต็มไปดวยรานคาสินคาแบรนดเนมมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก

วันสี่ของการเดินทาง (4) กําแพงเมืองจีน
ถนนอาหารตงหัวเหมิน
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม หยกจีน ของล้ําคาของปกกิ่งที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อวาหยกคือ สัญลักษณของความดีงาม
สติปญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลักษณแหงปญญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่งหากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุขความ
เจริญรุงเรือง ความร่ํารวย ความมีโชค รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวยใหทานไดเลือกชมหยกที่ไดผานการ
เจียระไนมาเปนเครื่องประดับนําโชค อาทิเชน กําไลหยก แหวนหยก หรือ
เผเยา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของขวัญของฝากจากนั้นนําทานเดินทางสู
กําแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สรางขึ้น
ดวยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สรางขึ้นครั้งแรก
เมื่อประมาณกวา 2000 ปกอน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูรวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผน ตัวกําแพงสูงราว 7
เมตร กวาง 6 เมตร วากันวาถานําวัสดุที่ใชกอสรางกําแพงแหงนี้มาสรางกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5
เมตร จะไดกําแพงที่มีความยาวรอบโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตรความเปนมาของจีนในยุคราชวงศหมิง ตั้งแตจนยุคเริ่มตนถึง
สิ้นสุดราชวงศเลาเรื่องโดยใชหุนขี้ผึ้งขนาดเทาตัวคนจริงที่แสดงไวในหองทั้งหมด 26 หองกอนเดินทางกลับ
เขาเมืองปกกิ่งนําทานแวะซื้อยาแกน้ํารอนลวกเปาฟูหลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานที่มี ชื่อเสียง มีสรรพคุณ
รักษาผิวที่ถูกไฟไหม, น้ํารอนลวก, แมลงสัตวกัดตอย, แพ, คัน, แผลสด, ผื่น, เปนหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง,
การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังตางๆ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
หลังอาหารค่ํานําทานสู ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวง
ปกกิ่ง รวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ และรานคา รานอาหาร ศูนยกลาง
ความบันเทิงมากมายที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มาจับจายบนถนนคนเดินแหง
นี้ เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัยจากนั้นนําทานสู ถนนอาหารตงหัว
เหมิน ศูนยรวมอาหารพื้นเมืองและอาหารวางมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อ
และไดสัมผัสบรรยากาศยามค่ําคืนของถนนสายนี้
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก

วันหาของการเดินทาง (5) นั่งสามลอหูกง
เชา

– พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง – ถนนหวังฟูจิ่ง

– ตลาดรัสเซีย – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมดานหนึ่ง
นําทาน นั่งสามลอ ชมกรุงปกกิ่ง ซึ่งมีประวัติกวา 3 ,000 ป มีประวัติของ
ชาวเมืองดั้งเดิมกลาววา “ไมเขาหูถง เหมือนไมไดไปปกกิ่ง ” หูถง เปนชื่อเรียก
ตรอกซอกซอยสรางขึ้นในสมัย ราชวงศหยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติ
ความเปนมาที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการและการพัฒนามาหลายรอยปแลว “หูถง ”
สวนใหญหันทิศทางในแนวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความกวางไมเกิน

เที่ยง
บาย

ค่ํา
..........น.
..........น.

9 เมตร สิ่งปลูกสรางใน “หูถง” สวนใหญเปนบานจีนแบบโบราณที่เรียกวา “ซื่อเหอยวน” เปนบานชั้นเดียวมี
ลานตรงกลาง และมีหองอยูโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเดินที่อยูระหวาง “ซื่อเหอยวน” ก็คือ “หูถง” นั่นเอง ทานจะ
ไดนั่งรถสามลอชมเมืองโบราณ ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสมัยโบราณ จากนั้นนําทานแวะชมผีชิว ซึ่ง
เปนลูกหลานมังกร รุนที่ 9 มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วรายทั้งหลายใหหมดไป มักจะวางหันหนาออกตัว
อาคารหรือหองเพื่อปองกันขจัดภยันตรายตางๆใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากใหกับคนทางบาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...เปดปกกิ่ง
นําทานแวะชม โรงงานผลิตผาไหม ของจีนชมวิธีการนําเสนไหมออกมา
ผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
(แปลกแตจริง) เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้ง
ของฝากและใชเอง จากนั้นนําทานไปชอบปงที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือก
ซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม, ถุงเทา, รองเทา, นาฬิกา เปน
ตน เพื่อความจุใจในการชอปปงสินคาราคาถูก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน ..................
คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

