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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสนิ – นัง่รถไฟความเรว็สูงสูปั่กก่ิง 

08.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตทูางออกหมายเลข 5 เคา้เตอร ์6 สาย

การบิน NOKSCOOT AIRLINE พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน 

รบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

11.20 น. เหิรฟ้าสู่ นครเทียนจิน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที่ยวบินที่ XW880 

(ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 20 นาที) ใชเ้คร่ือง Boeing 777-200   
17.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสัมภาระ จากน้ันน าท่าน โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักก่ิง มีระยะทาง

โดยประมาณ 120 กิโลเมตร ดว้ยความเร็ว 330-350กิโลเมตร/ชัว่โมง จึงใชเ้วลาวิ่งแค่เพียง 

33 นาทีเท่าน้ัน   

ค า่  บรกิารอาหารค า่แบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นหยก – พระราชวงัฤดูรอ้น 

                   รา้นไข่มุก – ชมโชวก์ายกรรมปักก่ิง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้น าท่านสู่ จตัุรสัเทียนอนัเหมิน ตั้งอยูใ่จกลางกรุงปักก่ิง ประเทศจีน เป็นจตุัรสั

ขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 

เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ลา้นคน จตุัรสัแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง (เม่ือปี

ค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวา่เดิมวา่ “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิ

ซุ่นจื้ อแห่งราชวงศช์ิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึง

ปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตั้งของ

สถานท่ีส าคญัทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองในประวติัศาสตร์ชาติจีน

เกิดขึ้ นและจารึกไวม้ากมาย 
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จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตั้งอยูท่างทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิน เป็น

พระราชวงัหลวงมาตั้งแต่สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศช์ิง พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรูจ้กักนั

ในนาม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ครอบคลุมพื้ นท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มีหอ้ง 

ทั้งหมด 9,999 หอ้ง และมีพระท่ีนัง่ 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั้งยงัมีสวน 

ลานกวา้ง ทางเดินเช่ือมกนัโดยตลอด มีคแูละก าแพงท่ีสงูถึง 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลา

ก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตั้งแต ่พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแหง่น้ี เป็นเขต

หวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั้นสงูยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียก

พระราชวงัน้ีวา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแหง่น้ีกั้นพระองค์

จากโลกภายนอก โดยมีสนมก านัล ขนัที และขา้หลวงรบัใชซ่ึ้งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศยัอยูใ่นนคร

ตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของจกัรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระ

กระยาหาร มีสนมก านัล 9,000 นาง ซ่ึงมีขนัที 70,000 คน คอยดูแลให ้มีค าเล่าลือกนัวา่ พระ

นางซสีูไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซ่ึง

เขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย น าทุกท่านสู่ รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรกั 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรือ อ้ีเหอหยวน ตั้งอยูใ่นเขตไห่เต้ียน ห่างจากตวัเมือง

ปักก่ิงไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงัน้ีมีพ้ืนท่ี 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น

ทะเลสาบคุนหมิง จากน้ันน าดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา พรอ้มต าหนักน้อยใหญ่

หลายหลงั สวนดอกไมก้วา่ 300 แหง่ เดิมน้ันเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลขา่น 

ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซีถึงสมยั

พระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์าชวงศช์ิงทรงใชเ้ป็นท่ี

เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงท่ีปักก่ิง ในฤดูรอ้นมาประทับท่ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  TSN01 AMAZING BEIJING-TIANJI SEP18-XW-W12 

พระราชวงัฤดรูอ้นแหง่น้ี ซ่ึงเป็นท่ียอมรบักนัว่าอุทยานแหง่น้ีเป็นอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของ

จีน จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปักก่ิง ระหวา่งทางน าท่านแวะชม รา้นไข่มุก เลือกซ้ือครีม

ไขมุ่กบ ารุงผิว ท่ีสกดัมาจากไขมุ่กน ้าจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนูสุก้ีมองโก 

หลงัอาหารเย็นน าท่านชม กายกรรมปักก่ิง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ

โชวห์วาดเสียวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ 

แตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ

ไลทเ์ลยคือการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพ้ืนท่ีจ ากดัและโวกายกรรมปักก่ิงน้ันยงัชื่อ

เป็นโชวก์ายกรรมท่ีมีชื่อกอ้งโลกมาก 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม ก าแพงเมืองจนีด่านจหียง่กวน – ผ่านชมสนามกีฬารงันกและสระว่ายน ้า                   

                  รา้นนวดฝ่าเทา้ - รา้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บวัหิมะ) – ถนนคนเดินหวงัฝูจิง่                            

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจนี หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ “ก าแพหม่ืนล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์

ของโลกยุคกลาง สญัลกัษณท์างประวติัศาตรข์องประเทศจีนอนัยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ท่ี

ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศฉิ์น ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรือซงั

หนู ค าวา่ ซวงหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล)น าท่านถ่ายรปูหนา้สนาม

กีฬาแหง่ชาติกรุงปักก่ิง หรือท่ีรูจ้กัในนาม “สนามกีฬารงันก” เป็นสนามกีฬาหลกัท่ีใชใ้นการ

แขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดรูอ้น 2008 ส่วนท่ีเรียก วา่ "สนามรงันก"น้ัน เพราะลกัษณะของสนามมี

การออกแบบใหด้คูลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทบักนัไปมา จนดคูลา้ยรงันก

ขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ท่ีนัง่ โดยเร่ิมก่อสรา้งขึ้ นเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จส้ิน

พรอ้มเปิดใชง้านเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบรว่มกนัระหวา่ง Herzog 

& DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอรแ์ลนด ์ ท่ีออกแบบร่วมกบั China Architecture Design 

Institute และบริษัท Arup โดยมี อา้ย เหวย่ เหวย่ ศิลปินร่วมสมยัชาวจีนเป็นคนใหค้ าปรึกษาใน

การออกแบบ   
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น าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย บุฟเฟ่ตเ์จงกีสข่าน  

 

 

 

 

 

น าท่านเดิน าเดินทางสู่ รา้นยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวั

หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ า 

บา้น  จากน้ันน าท่านสู่ ถนนหวงัฝูจิ่ง เป็นยา่นการคา้ท่ีเป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุง

ปักก่ิง เป็นศูนยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมยัใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและ

รา้นอาหารภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บียรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหล่งนัดพบของวยัรุ่นและแหล่ง

ท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติมกันิยมมาเยอืนของกรุงปักก่ิง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน – รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน - ตลาดรสัเซีย – รา้นป่ีเซียะ 

                  นครเทียนสนิ – ชมวิวแม่น ้าไหเหอ และ TIANJIN EYE  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีโด่งดังท่ีสุดแห่งหน่ึงในจีน สรา้งขึ้ นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็น

สถานท่ีซ่ึงจกัรพรรดิแหง่ราชวงศห์มิง และราชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรใหฝ้น

ฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบรูณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบนักลายเป็น

เขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนท่ีกว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กว่า 
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4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่ต า่กวา่รอ้ยปี จากน้ันน าท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้าน

ไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ  

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บิรการท่านดว้ยเมนู เป็ดปักก่ิง 

 

 

 

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดรสัเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดจ์ีน และสินคา้เลียนแบบแบรนด์

เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชช่ี พราดา้ ดีแอนดจ์ี หรืออยา่งรองเทา้กีฬาช่ือดงัไนก้ี อาดิดาสและแบ

รนดช์ั้นน าอ่ืนๆ จนหลายคนท่ีบอกวา่มาเมืองจีนจะตอ้งมาหาซ้ือของเลียนแบบจากท่ีน่ี จากน้ัน

น าท่านสู่ รา้นป่ีเซียะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของชาวจีน ท่ีน่ีท่านจะได้

ศึกษาศาสตรแ์หง่การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะส าหรบั

ท่านท่ีท าการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ  

น าท่านเดินทางสู่ นครเทียนสนิ หรือเทียนจิน “เพชรเม็ดงามแหง่อ่าวโป๋ไห่” เทียนสินเป็นเมือง

ริมชายฝัง่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจีนตอนเหนือ เป็นท่าเรือทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยความ

น่าสนใจทางประวติัศาสตรท่ี์สามารถเดินชมไดท้ัว่ไป ท่านสามารถพบเห็นอาคารสไตล์ยุโรป

ของเทียนสินในอดีตเม่ือครั้งยงัเป็นท่าเรือในสนธิสญัญา ผสมกบัสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นใน

สมยัราชวงศช์ิง ซ่ึงสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

น าท่าน ชมวิวแม่น ้าไหเหอ และ TIANJIN EYE ชิงชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ

เมืองเทียนจิน ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าไหเหอ เหนือสะพานใจกลางเมือง จุดศูนยก์ลางในการพกัผ่อน

หยอ่นใจของชาวนครเทียนสิน “เทียนจิน อาย” เปิดตวัครั้งแรกในปี 2008 เป็นหน่ึงในสามของ

ชิงชา้สวรรคย์กัษ์แหง่ประเทศจีน มีความสงูถึง 120 เมตร สรา้งอยูเ่หนือสะพาน Yougle Bridge 

ชิงชา้สวรรคใ์ชว้สัดุเป็นเหล็กสีขาวท่ีดูโดดเด่นในตอนกลางวนั ใหค้วามรูสึ้กหรูหราแบบมินิมอล 
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โดยในตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟรอบชิงชา้ท่ีจะสะทอ้นเป็นสีสันสว่างกับผืนน ้ า

อยา่งสวยงาม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

วนัที่หา้ ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทียนจนิ – วดัเจา้แม่ทบัทิม – ถนนอิตาลี – เทียนสนิ  

                  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทียนจนิ หรือ 

“กู่เหวินฮัว่เจีย” อยูใ่นเขตหนานไค ถนนกงหนัน เป็น

สถานท่ีแห่งหน่ึงในเทียนจินท่ีสรา้งอาคาร บา้นเรือน

เลียนแบบในสมัยราชวงศ์ชิง กู่เหวินฮัว่เจียเปิดเป็นยา่น

การคา้ตั้งแต่ปี 1986 ถนนสายน้ีมีรา้นรวงมากมาย โดย

สินคา้ท่ีวางจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นประเภทของท่ีระลึกทาง

วฒันธรรม อาทิ อุปกรณก์ารเขียนอกัษรจีน แกะสลกัตรา

ประทบั ภาพวาดพูก่นั สินคา้หตักรรมต่างๆ นอกจากจะ

ไดช้อ้ปป้ิงแลว้ท่ีน้ียงัมีของกินนานาชนิดใหเ้ลือกชิมระหวา่ง

เลือกซ้ือของอีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัเจา้แม่ทบัทิม ถือเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเทียนสิน 

และวดัเจา้แม่ทบัทิมแหง่น้ียงัเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจีนอีกดว้ย มีพ้ืนท่ี 8,400 ตารางเมตร ให้

ท่านไดน้มสัการเจา้แม่กวนอิมพนัตาพนัมือ สงู 8.6 เมตร ของล ้าค่าชิ้ นท่ีหน่ึงของวดัน้ี ภายใน 

วดัมีตน้กุยซู่ มีอายุกวา่ 600 ปี ถือเป็นของล ้าค่าส่ิงท่ีสองและส่ิงล ้าค่าชิ้ นท่ีสาม คือ ระฆงัโบราณ

สมยัราชวงศซ่์ง เสน้ผ่าศนูย ์กลาง 2 เมตร ท าดว้ยทองแดงน ้าหนัก 5 ตนั  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ ถนนอิตาลี บรรยากาศของถนนสายน้ี ท าใหรู้สึ้กเหมือนไดไ้ปยนืในถนนสายใดสาย

หน่ึงของยุโรปจริงๆ ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายของยุโรปขนานแทด้ั้งเดิม สถาปัตยกรรมการ
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ก่อสรา้ง ซ่ึงทุกๆวนัท่ีถนนสายน้ีจะคลาคล า่ไปดว้ยนักท่องเท่ียวชาวจีนและชาวต่างชาติ ท่ีแวะ

เวียนมาเยีย่มชมความงามกนัมากมาย เดิมเคยยา่ยน้ีเคยเป็นเขตเชา่ของประเทศอิตาลี มาก่อน 

ภายหลงัไดถู้กอนุรกัษ์และปรบัเปล่ียนเป็นรา้นคา้ต่างๆแทน ใหอิ้สระท่านไดช้อ้ปป้ิงและทาน

อาหารกนัตามอธัยาศยั 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติเทียนจนิปินไห่ 

18.15 น.  เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที่ยวบินที่ XW879 

 (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที) 

22.00 น.  เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หรอื  

22.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที่ยวบินที่ XW879 

 (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที)   

02.05(+1)  เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************************************* 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใ้หญ่ 

2-3 ท่าน 

ผูเ้ดินทาง 

อายุต  า่กว่า

20ปี 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม

ตัว๋ 

13 – 17 เมษายน 2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 18.15 – 22.00 
23,888 26,888 6,000 12,900 

28 เม.ย. – 02 พ.ค.2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 22.20 – 02.05(+1) 
18,888 21,888 5,000 10,900 

12 – 16 พฤษภาคม 2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 22.20 – 02.05(+1) 
17,888 20,888 5,000 9,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 18.15 – 22.00 
17,888 20,888 5,000 9,900 

15 – 19 มิถุนายน 2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 18.15 – 22.00 
15,888 18,888 4,500 8,900 

22 – 26 มิถุนายน 2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 18.15 – 22.00 
15,888 18,888 4,500 8,900 

07 – 11 กรกฎาคม 2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 22.20 – 02.05(+1) 
15,888 18,888 4,500 8,900 

27 – 31 กรกฎาคม 2561 XW880 11.20 – 17.00 18,888 21,888 5,000 9,900 
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XW879 18.15 – 22.00 

10 – 14 สงิหาคม 2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 18.15 – 22.00 
18,888 21,888 5,000 9,900 

01 – 05 กนัยายน 2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 22.20 – 02.05(+1) 
16,888 19,888 4,500 8,900 

22 – 26 กนัยายน 2561 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 18.15 – 22.00 
16,888 19,888 4,500 8,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบ

ชา, หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น 

และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ารา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300หยวน/

ท่าน/รา้น 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ชิ้ น ไม่เกิน 20 กก.        
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 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาท ต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจอง

และจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทัวรท์ั้งหมด

หรือบางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 
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1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 รูปถ่ายส ีฉากหลงัสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ  านวน 2 รปู  (น ำตดิตวัไป ณ วันเดินทำง)   

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  
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