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07.00 น. พร้อมกันท่ี 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.10 น.  ออกเดินทางสู่  โดย (บรกิารอาหารบนเครื่อง)  

 

 

15.50 น.  เดินทางถึง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินท่ีจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการ

นัดหมาย) หลังผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับ

ทุกท่านสู่ สาธารณรฐัประชาชนจีน  

  น าทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดถนนคนเดินทางแห่งกรุงปักก่ิงท่ีรวบรวมสินค้าอัน

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ เสื้อผ้า และอาหารท่ีข้ึนชื่อยอดนิยมของชาวจีน ไป

จนถึงอาหารแปลกตาท่ีหารับประทานยาก ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ และสีสันอันคึกคักของ

ถนนหวังฝูจ่ิง โดยสถานท่ีไฮไลท์ท่ีห้ามพลาด ถนนอาหารแปลก เป็นตรอกเล็กๆ ท่ีเปิดเฉพาะช่วง

กลางคืน มีสารพัดอาหารแปลกๆ มากมาย อาทิ ตะขาบ แมงป่อง ปลาดาว ม้าน้า หอยเม่น  ซึ่งคน

จีนเชื่อว่าเป็นอาหารท่ีบ ารุงร่างกาย นอกจากนี้ยังมีร้านขาย ขนมหวานโบราณ

ยอดนิยมของชาวจีนนั่นเอง 

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเป่ยจิงต้าซิง • ถนนหวังฝูจิ่ง  

                                                                                                                                         (-/-/เย็น)

           



 

 

จากนั้น น าทุกท่านผจญภัยใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซลท่ีใหญ่

ท่ีสุดในเอเชีย นับเป็นดินแดนแห่งความสุขแห่งใหม่ท่ีประเทศจีน อาณาจักรแห่งความสนุกแบ่ง

ออกเป็นท้ังหมด 7 โซนด้วยกัน ได้แก่ The Wizarding World of Harry Potter, Transformer 

Metrobase, Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Hollywood, Water World, Minion 

Land และ Jurassic World Islar Nablar ได้ยินชื่อแต่ละโซนแล้วต้องร้องว้าว! เรียกได้ว่าเป็น

การยกเอาอาณาจักรจากภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกมาไว้ท่ีนี่ท้ังหมด 

ยินดีต้อนรับเหล่ามักเก้ิลเข้าสู่ The Wizarding World of Harry Potter ท่ีซึ่งจะให้ทุกคนเข้าไป

ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ใน แฮร์ร่ี พ็อตเตอร์ สัมผัสกับบรรยากาศอันแสนคึกคักของหมู่บ้านฮอกส์

ม้ีด อย่าลืมไปชิม เคร่ืองด่ืมยอดฮิตจากโลกเวทมนตร์แห่งร้านไม้

กวาดสามอัน ร่วมชมโชว์ต่างๆ จากพ่อมดแม่มด และเพลิดเพลินไปกับเคร่ืองเล่นสนุกๆ อาทิ 

“Flight of the Hippogriff” รถไฟเหาะแบบครอบครัวท่ีมีหัวขบวนเป็นฮิปโปกริฟฟ์ พาทุกคน

หมุนวนด าด่ิงไปรอบๆ สวนฟักทองยักษ์ และโฉบผ่านกระท่อมของแฮกริด โดยมีปราสาทฮอก

วอตส์เป็นฉากหลังสุดอลังการ 

 

 

 

 

 

 

 

สาวกทรานฟอร์เมอร์ต้องห้ามพลาด! บุกอาณาจักร Transformer Metrobase ท่ีซึ่งมนุษย์และ

ออโตบอทต้องร่วมแรงร่วมใจ กันต่อสู้ กับเหล่าศัต รู  และท าภารกิจสุดระทึกใจไปกับ 

Decepticoaster รถไฟเหาะขนาดใหญ่ท่ีพร้อมท้าทายทุกความกล้าของทุกคน 

วันที่สอง สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ ปักกิ่ง (เต็มวัน) 

 (เช้า/-/-) 



 

 

ย้อนเวลาสู่ยุคโบราณของจีนไปพบกับนักรบมักรท่ี Kung Fu Panda Land of Awesomeness 

สนุกสนานไปกับเคร่ืองเล่นต่างๆ และแสงสีเสียงในเทศกาลสุดตระการตา แวะไปเติมพลังท่ี 

Mr.Ping’s Noodle House ร้านบะหม่ีของคุณพ่อเจ้าแพนด้า “อาโป” ในเร่ืองกังฟูแพนด้านั่นเอง 

เดินเล่นบน Hollywood Road ท่ียกเอาสตูดิโอถ่ายหนัง และบรรยากาศเหมือนฮอลลิวู้ดท่ีอเมริกา

มาไว้ท่ีนี่ รวมถึงเปิดประสบการณ์ชม special effects ท่ีน ามาใช้จริงในภาพยนตร์ ร่วมผจญภัยไป

กับ Water World อาณาจักรใต้น้าท่ีพร้อมให้ทุกคนต่ืนตาต่ืนใจไปกับกิจกรรมสุดระทึก และการ

แสดงต่างๆ อีกมากมายท่ีห้ามพลาด สนุกสนานไปกับ Minion Land ท่ีพร้อมมาสร้างรอยย้ิมและ

เสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ และครอบครัว ร่วมด้วยการแสดงสุดปังจากตัวละครในอนิเมชั่น SING นั่ง

ไทม์แมชชีนกลับไปเม่ือ 65 ล้านปีก่อนท่ี Jurassic World Islar Nablar พบกับสัตว์โลกล้านปี

อย่างไดโนเสาร์พันธ์ุต่างๆ และเคร่ืองเล่นสุดระทึกใจท่ีจะพาทุกคนผจญภัยเข้าไปในช่องเขา 

น้าตก และภูเขาไฟสุดอลัง 

  



 

 

จากนั้น ชมความย่ิงใหญ่ หนึ่งในจัตุรัสท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก มีความส าคัญใน

วัฒนธรรมท่ีย่ิงใหญ่ ถือเป็นสัญลักษณ์และท่ีต้ังของเหตุการณ์ส าคัญมามากมายในประวัติศาสตร์จีน 

จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และย้อนรอยอารยธรรมสุดย่ิงใหญ่ 

(Forbidden City) มรดกโลกแห่งเมืองจีน เดิมเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิจีน

มาหลายราชวงศ์ ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในปักก่ิง 

และสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวมากมายจากท่ัวโลกเพื่ อมาชมความย่ิงใหญ่อลังการของ

สถาปัตยกรรมจีนโบราณ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก และพระราชฐานชั้นใน 

ก่อนจะผ่านเข้าสู่พระราชวังจะพบกับ ประตู่อู่ (Meridian Gate) ท่ีคุ้นตากันเป็นอย่างดี ไฮไลท์

ส าคัญท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ พระที่นั่งไท่เหอ (Hall of Supreme Harmony) 1 ใน 3 พระท่ีนั่งส าคัญ

ท่ีใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพระราชวังต้องห้าม ซึ่ง

สร้างจากไม้ท้ังหลัง ด้านในท้องพระโรงมีขนาดกว้างขวางมาก รวมถึงบัลลังก์มังกรของฮ่องเต้ท่ี

ต้ังอยู่บริเวณตรงกลาง แสดงถึงความย่ิงใหญ่ได้เป็นอย่างดี  

วันที่สาม จัตุรสัเทียนอันเหมิน • พระราชวังต้องห้าม • รา้นครมีไข่มุก • หอสักการะฟ้าเทียนถาน • ตลาด

รสัเซยี 

 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 

จากนั้น  น าท่านไปยัง เลือกซื้อครีมไข่มุกบ ารุงผิว ซึ่งสกัดมาจากไข่มุกน้าจืดท่ีเพาะเล้ียงใน

ทะเลสาบ เยือนมรกดกโลกทางวัฒนธรรม พระต าหนักสามชั้นหลังใหญ่

บนฐานหินหยกขาว โดยเป็นการก่อสร้างแบบจีนด้ังเดิมท่ีไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ถือเป็นภูมิปัญญา

ของชาวจีนโบราณท่ีสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกออกมาได้อย่างน่าท่ึง หอสักการะฟ้ายังข้ึนชื่อว่าเป็น

สถานท่ีประกอบพิธีบวงสรวงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังโบราณถึง 4 เท่า 

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 นอกจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ชื่อเสียงในหมู่นักท่องเท่ียวแล้ว ยังเป็นสวนสาธารณะส าหรับประชาชนท่ัวไปอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระช้อปปิ้ ง แหล่งขายสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ ท่ีเป็นสวรรค์ของ

บรรดานักช้อปชาวต่างชาติ หรือรู้จักกันในหมู่นักท่องเท่ียวว่า “ตลาดก็อปปี้ ” มีท้ังหมด 5 ชั้น

ด้วยกัน โดยชั้นท่ี 5 จะเป็นศูนย์อาหาร ส่วนชั้นท่ี 1-4 เป็นร้านค้าต่างๆ ท่ีมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาว

จีนรอต้อนรับนักต่อราคาท้ังหลาย การต่อราคารองราคาท่ีตลาดแห่งนี้ ควรมีราคาในใจไว้ก่อน และ

เตรียมไหวพริบเพื่อรับมือเหล่าคนขายท่ีนี่ให้ดีๆ  



 

 

จากนั้น น าท่านไปยัง มีสรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้พุพอง และ

แมลงสัตว์กัดต่อย สามารถใช้เป็นยาสามัญประจ าบ้านได้  

ถ่ายรูปท่ี   

สัมผัสความสวยงามของดอก

ลาเวนเดอร์ท่ีเปล่งดอกผลิ

บานออกมาสวยงามตระการ

ตาให้ผู้ ท่ีชื่นชอบความงาม

ของดอกลาเวนเดอร์เพียงปี

ละคร้ังเท่านั้น และให้เวลา

ถ่ายภาพความงดงามของ

ดอกลาเวนเดอร ์

 

จากนั้น ชมความอลังการของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สิ่งก่อสร้างสุดย่ิงใหญ่

ท่ีผู้คนท่ัวทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันท่ีจะได้มาเยือนสักคร้ังในชีวิต ก าแพงหินท่ีทอดตัวยาวพาดผ่าน

หลากหลายสภาพภูมิอากาศ ท้ังทะเลทราย ทุ่งหญ้า ภูเขา จากฝ่ังตะวันออกไปยังฝ่ังตะวันตกของ

ประเทศจีน ระยะทางความยาวประมาณ 21,196 กิโลเมตร ก าแพงเมืองจีนถูกแบ่งออกเป็นหลาย

เส้นทาง หนึ่งในเส้นทางท่ีได้รับความนิยมมากสุด ด่านจูหยงกวน ท่ีข้ึนชื่อในเร่ืองของความงามของ

ทิวทัศน์ก าแพงเมืองจีน ต้ังอยู่บนภูเขาสูงใหญ่สลับไปมา และมีป้อมปราการอายุนับร้อยปีท่ีเปิดให้

นักท่องเท่ียวได้เข้าชม  

วันที่สี ่ ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” • สวนลาเวนเดอร ์• ก าแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) • รา้น

หยก • ผ่านชมสนามกีฬารงันก • THE PLACE  

                                                                                                                     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

น าท่านชม รา้นหยก เคร่ืองประดับน าโชคของชาวจีน และน าทุกท่านผ่านชม 

(Water Cube) ซึ่งเคยใช้เป็นศูนย์แข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 2008 ต่อมามีการ

ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสวนน้าสุดทันสมัย ซึ่งปลดปล่อยจินตนาการสู่โลกมหัศจรรย์ใจกลางเมือง 

แนวคิดของ Water Cube สวนน้าสุดล้าแห่งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟองสบู่ท่ีก่อตัวติดกันเป็น

ฟองเล็กฟองน้อยจนเกิดเป็นสุดยอดนวัตกรรมข้ึนมา และอิสระช้อปปิ้ ง  แหล่งช้อปปิ้ ง

มอลล์ขนาดใหญ่ในกรุงปักก่ิง ซึ่งประกอบด้วยร้านอาหารตามธีมต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

ไลฟ์สไตล์ แบรนด์ค้าปลีกเรือธง แนวคิดด้านความบันเทิง ไนท์คลับระดับ 6 ดาว จุดเด่นของ THE 

PLACE คือการชมจอเพดาน LED SCREEN ขนาดใหญ่ค่ันกลางระหว่างอาคารสรรพสินค้าท้ัง 2 

อาคาร โดยจอเพดาน LED SCREEN นี้มีขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 230 เมตร ฉายท้ังแสง สี เสียง ท่ี

สามารถชมได้อย่างต่อเนื่องตลอดความยาวของจอภาพ 

 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 



 

 

จากนั้น เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น

พระราชวังของจักรพรรดิจีนท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุดในโลก มีชื่อเสียงในด้าน

เทคนิคการจัดสวนผสมผสานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีภูมิทัศน์กับธรรมชาติท่ีเข้ากันได้อย่างลงตัว 

ตัวพระต าหนักต้ังอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบคุนหมิง ซึ่งในทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ ท่ีมีสะพานหิน 

17 โค้งอันสวยงามเล่ืองชื่อ สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ภายในราชวังประกอบไปด้วย สวน

พฤกษชาติท่ีร่มร่ืน พระท่ีนั่ง เก๋งจีน รวมถึงสถาปัตยกรรมด้ังเดิมกว่า 100 แห่ง ได้แก่ พระต าหนัก 

ระเบียง วัด เจดีย์ ศาลาริมน้า ทางเดินท่ีมีหลังคาสไตล์จีนโบราณ สะพานหิน และเรือหินอ่อน 

(Marble Boat) ท่ีมีชื่อเสียง โดยสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างข้ึนโดยฝีมือมนุษย์ท้ังสิ้น 

 

   น าท่านชม  สัญลักษณ์ศักด์ิเก่ียวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ศึกษาศาสตร์แห่งการ

เสริมโชคลาภบารมี  

  

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเป่ยจิงต้าชิง 

17.05 น. ออกเดินทางสู่ โดย (มบีรกิารอาหารบนเครื่อง)   

21.15 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

วันที่ห้า  พระราชวังฤดูรอ้น อวี้เหอหยวน • รา้นปี่ เซีย๊ะ • สนามบินเป่ยจิงต้าชิง • กรุงเทพฯ                                                                                

                                                                                                                      (เช้า/กลางวัน/-) 

 



 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

 

โปรแกรม ปักก่ิง สวนสนุกยูนิเวอแซล ทุ่งลาเวนเดอร ์(TG) 5 วัน 4 คืน 

วันเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ ่
พัก 2-3 ท่าน 

ราคาเด็ก 
อายุต่ากว่า 20 ป ี

ราคาทัวรไ์ม่รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

01 – 05 มิถุนายน 2566 31+1 31,999 35,999 21,999 6,000 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

