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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – เทยีนสนิ – น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูป่กัก ิง่  

08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตทูางออกหมายเลข 5 เคา้เตอร ์6 สาย
การบนิ NOKSCOOT AIRLINE พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิ 
รับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

13.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเทียนจนิ ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที่ยวบนิที่ 

XW880  

18.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห่ ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋า

สัมภาระ จากนั้นน าท่าน โดยสารรถไฟความเร็วสูงสูก่รุงปักก ิง่ มรีะยะทางโดยประมาณ 120 

กโิลเมตร ดว้ยความเร็ว 330-350กโิลเมตร/ชัว่โมง จงึใชเ้วลาวิง่แคเ่พยีง 33 นาทเีทา่นัน้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่แบบกลอ่ง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นหยก – พระราชวงัฤดรูอ้น 
  รา้นไขม่กุ –ชมโชวก์ายกรรมปกัก ิง่  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้น าท่านสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจีน เป็นจัตุรัส
ขนาดใหญอ่ันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีทั่ง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) 
สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแหง่นี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) 
เดมิมชีือ่วา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จือ้แหง่ราชวงศ์

ชงิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึปัจจบุัน จัตรัุสเทยีนอัน
เหมนิถอืเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทางราชการอกีทัง้
เคยมเีหตกุารณ์ส าคัญทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย 
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จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยูท่างทศิเหนอืของจตรัุสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวงั
หลวงมาตัง้แตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวงัตอ้งหา้มยังรูจั้กกันในนาม 
พพิธิภัณฑพ์ระราชวงั ครอบคลมุพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้ง 
ทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมดุ หอ้งหับตา่งๆอกีมาก รวมทัง้ยังมสีวน ลาน
กวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีแูละก าแพงทีส่งูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้ง
ประมาณ 14 ปี ตัง้แต ่พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวงัแหง่นี ้เป็นเขตหวงหา้มไม่
ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สงูยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันีว้า่ 
"พระราชวงัตอ้งหา้ม" จักรพรรดจิะทรงประทับอยูใ่นพระราชวงัแหง่นีก้ัน้พระองคจ์ากโลกภายนอก 
โดยมสีนมก านัล ขนัท ีและขา้หลวงรับใชซ้ ึง่คนเหลา่นีต้อ้งอาศัยอยูใ่นนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่
ความส าราญของจักรพรรด ิ ในวงัจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 
นาง ซึง่มขีนัท ี 70,000 คน คอยดแูลให ้ มคี าเลา่ลอืกันวา่ พระนางซสูไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระ
กระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วงัแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 
น าทกุทา่นสู ่รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่แกค่น
ทีท่า่นรัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื อีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตไหเ่ตีย้น หา่งจากตัวเมอืง 
ปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นที่ 1 ,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
ทะเลสาบคนุหมงิ จากนัน้น าดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภเูขา พรอ้มต าหนักนอ้ยใหญ่หลาย
หลัง สวนดอกไมก้วา่ 300 แห่ง เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี 
ค.ศ.1153 มีการต่อเตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระเจา้
เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นที่เสด็จแปร
พระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงทีปั่กกิง่ ในฤดรูอ้นมาประทับทีพ่ระราชวังฤดรูอ้นแหง่
นี้ ซ ึง่เป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้นน าท่าน
เดนิทางกลับสูก่รงุปักกิง่ ระหวา่งทางน าทา่นแวะชม รา้นไขม่กุ เลอืกซือ้ครมีไขม่กุบ ารงุผวิ ทีส่กัด
มาจากไขม่กุน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนสูกุ ีม้องโก 

หลังอาหารเย็นน าท่านชม กายกรรมปักก ิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์
หวาดเสยีวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดงหลายหลายชดุ แตล่ะการแสดงจะ 
แตกต่างกันไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลทเ์ลยคอืการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คันวนอยูใ่นพืน้ทีจ่ ากัดและโวกายกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็น
โชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมาก 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียง่กวน – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระวา่ยน า้                   

                    รา้นนวดฝ่าเทา้ - รา้นสมนุไพรเพือ่สขุภาพ(บวัหมิะ) – ถนนคนเดนิหวงัฝจู ิง่      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนี หรอืทีช่าวจนีเรยีกวา่ “ก าแพหมืน่ลี”้ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง
โลกยคุกลาง สญัลักษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอันยาวนาน ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏใน
ปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศฉ์ิน ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรอืซงัหนู ค าวา่ ซวงหนู 
ตัง้แตส่มัยราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่นครสิตกาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาแหง่ชาตกิรงุปักกิง่ หรอืทีรู่จั้กในนาม “สนามกฬีารงันก” เป็นสนาม
กฬีาหลักทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 สว่นทีเ่รยีก วา่ "สนามรังนก"นัน้ เพราะ
ลักษณะของสนามมกีารออกแบบใหด้คูลา้ย "รังนก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา 
จนดคูลา้ยรังนกขนาดใหญ ่จผุูช้มได ้91,000 ทีน่ั่ง โดยเริม่กอ่สรา้งขึน้เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2547 
เสร็จสิน้พรอ้มเปิดใชง้านเมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบรว่มกันระหวา่ง 
Herzog & DeMeuron สถาปนกิชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ ทีอ่อกแบบรว่มกับ China Architecture 
Design Institute และบรษัิท Arup โดยม ี อา้ย เหวย่ เหวย่ ศลิปินรว่มสมัยชาวจนีเป็นคนให ้
ค าปรกึษาในการออกแบบ   
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น าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิีหนึ่งในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย บฟุเฟ่ตเ์จงกสีขา่น  
น าท่านเดนิ าเดนิทางสู ่รา้นยาสมุนไพรเพือ่สุขภาพ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัว
หมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ า 
บา้น  จากนั้นน าท่านสู่ ถนนหวงัฝูจ ิง่ เป็นย่านการคา้ที่เป็นถนนคนเดนิเพียงแห่งเดยีวของกรุง
ปักกิง่ เป็นศูนย์รวมของรา้นคา้แบรนด์เนมและแฟชั่นสมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและ
รา้นอาหารภัตตาคาร รา้นกาแฟ บาร์เบยีร์สไตลต์ะวันตก เป็นแหล่งนัดพบของวัยรุ่นและแหล่งที่
นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิักนยิมมาเยอืนของกรุงปักกิง่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่          หอบชูาฟ้าเทยีนถาน – รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - ตลาดรสัเซยี – รา้นป่ีเซยีะ 

                    นครเทยีนสนิ – ชมววิแมน่ า้ไหเหอ และ TIANJIN EYE  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่
ท่องเทีย่วทีโ่ดง่ดังทีส่ดุแหง่หนึง่ในจนี สรา้งขึน้มาตัง้แต่สมัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานที่
ซ ึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพรใหฝ้นฟ้าตก
ตอ้งตามฤดกูาล ขอใหพ้ชืพันธุธ์ัญญาหารอดุมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของ
สวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่วา่ 1,668.75 ไร่ อดุมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แตล่ะ
ตน้มอีายไุมต่ า่กวา่รอ้ยปี  
จากนัน้น าท่านสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอน
เพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเป็ดปกัก ิง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี ซึง่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นม
ตา่งๆมากมาย อาทกิชุชี ่พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือยา่งรองเทา้กฬีาชือ่ดังไนกี ้อาดดิาสและแบรนดช์ัน้
น าอืน่ๆ จนหลายคนทีบ่อกวา่มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของเลยีนแบบจากทีน่ี ่ จากนัน้น าทา่นสู ่
รา้นป่ีเซยีะ ส ิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของชาวจนี ทีน่ีท่า่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่การ
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เสรมิโชคลาภ บารม ี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอื
ประกอบกจิการตา่งๆ  
น าท่านเดนิทางสู ่นครเทยีนสนิ หรอืเทยีนจนิ “เพชรเม็ดงามแหง่อา่วโป๋ไห่” เทยีนสนิเป็นเมอืงรมิ
ชายฝ่ังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนตอนเหนือ เป็นท่าเรือทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยความ
น่าสนใจทางประวัตศิาสตรท์ีส่ามารถเดนิชมไดท่ั้วไป ท่านสามารถพบเห็นอาคารสไตลย์ุโรปของ
เทียนสนิในอดีตเมื่อครัง้ยังเป็นท่าเรือในสนธสิัญญา ผสมกับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในสมัย
ราชวงศช์งิ ซึง่สามารถอยูร่ว่มกันไดอ้ยา่งลงตัว 
น าท่าน ชมววิแมน่ า้ไหเหอ และ TIANJIN EYE ชงิชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนดม์ารค์แหง่ใหม่ของ
เมอืงเทยีนจนิ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าไหเหอ เหนือสะพานใจกลางเมอืง จุดศนูยก์ลางในการพักผอ่นหยอ่น
ใจของชาวนครเทียนสนิ “เทียนจนิ อาย” เปิดตัวครัง้แรกในปี 2008 เป็นหนึ่งในสามของชงิชา้
สวรรคย์ักษ์แห่งประเทศจนี มคีวามสงูถงึ 120 เมตร สรา้งอยู่เหนือสะพาน Yougle Bridge ชงิชา้
สวรรคใ์ชว้ัสดเุป็นเหล็กสขีาวทีดู่โดดเด่นในตอนกลางวัน ใหค้วามรูส้กึหรูหราแบบมนิมิอล โดยใน
ตอนกลางคนืจะมกีารประดับประดาไฟรอบชงิชา้ทีจ่ะสะทอ้นเป็นสสีนัสวา่งกับผนืน ้าอยา่งสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ สวนจิง้หยวน - ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ – ถนนอติาล ี– เทยีนสนิ  

                    กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นยอ้นสูอ่ดตี ณ สวนจิง้หยวน ซึง่เป็นวงัเกา่ของฮอ่งเตป้ยู ีหรอื ของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ย
ของจนีทีน่ครเทยีนจนิ ซึง่มอีายกุวา่ 100 ปี เป็นทีป่ระทับอันมชีือ่เสยีง รวมทัง้สถาปัตยกรรมสไตล์
จนีและยโุรป ซึง่ตอนนีเ้ป็นหนึง่ในสถานทีม่รดกภายใตก้ารคุม้ครองของเมอืงและสถาปัตยกรรม  
ทีส่ าคัญทางประวตัศิาสตร ์ภายใตเ้ขตคุม้ครองพเิศษของเทยีนจนิ 
น าทา่นเดนิสู ่ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ หรอื “กูเ่หวนิฮั่วเจยี” อยูใ่นเขตหนานไค ถนน
กงหนัน เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในเทียนจนิที่สรา้งอาคาร บา้นเรือนเลยีนแบบในสมัยราชวงศช์งิ 
กู่เหวนิฮั่วเจียเปิดเป็นยา่นการคา้ตัง้แตปี่ 1986 ถนนสายนีม้รีา้นรวงมากมาย โดยสนิคา้ทีว่าง
จ าหน่ายสว่นใหญเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึทางวฒันธรรม อาท ิ อปุกรณ์การเขยีนอักษรจนี แกะสลกั
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ตราประทับ ภาพวาดพูก่ัน สนิคา้หัตกรรมตา่งๆ นอกจากจะไดช้อ้ปป้ิงแลว้ทีน่ีย้ังมขีองกนินานาชนดิ
ใหเ้ลอืกชมิระหวา่งเลอืกซือ้ของอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นสู ่ถนนอติาล ี บรรยากาศของถนนสายนี ้ ท าใหรู้ส้กึเหมอืนไดไ้ปยนืในถนนสายใดสายหนึง่
ของยโุรปจรงิๆ ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของยโุรปขนานแทด้ัง้เดมิ สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง ซึง่
ทกุๆวนัทีถ่นนสายนีจ้ะคลาคล า่ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วชาวจนีและชาวตา่งชาต ิ ทีแ่วะเวยีนมาเยีย่มชม
ความงามกันมากมาย เดมิเคยยา่ยนีเ้คยเป็นเขตเชา่ของประเทศอติาล ี มากอ่น ภายหลังไดถ้กู
อนุรักษ์และปรับเปลีย่นเป็นรา้นคา้ตา่งๆแทน ใหอ้สิระทา่นไดช้อ้ปป้ิงและทานอาหารกันตาม
อัธยาศัย 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่
20.00 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOKSCOOT AIRLINE เทีย่วบนิที ่XW879 
00.10(+1)  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก
ตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นข ึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 
18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

02 - 06 พฤศจกิายน 2561 15,999 18,999 4,500 7,900 

16 – 20 พฤศจกิายน 2561 15,999 18,999 4,500 7,900 

23 – 27 พฤศจกิายน 2561 15,999 18,999 4,500 7,900 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 16,999 19,999 5,000 8,900 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 16,999 19,999 5,000 8,900 
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14 – 18 ธนัวาคม 2561 15,999 18,999 4,500 7,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 15,999 18,999 4,500 7,900 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 16,999 19,999 5,000 8,900 

28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62 21,999 24,999 6,000 10,900 

29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62 21,999 24,999 6,000 10,900 

11 – 15 มกราคม 2562 14,999 17,999 4,500 7,900 

18 – 22 มกราคม 2562 14,999 17,999 4,500 7,900 

25 – 29 มกราคม 2562 14,999 17,999 4,500 7,900 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 19,999 5,000 8,900 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

01 – 05 มนีาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

08 – 12 มนีาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

15 – 19 มนีาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

22 – 26 มนีาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 

หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/

ทา่น/รา้น 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวรทั์ง้ส ิน้ แต่เป็นการบอกกล่าว
ลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
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 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจน

ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับ
เงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
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ค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิาร
ดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทั้งหมดทัง้นี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ
ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและ
จ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีาร
ยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่น
หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกทา่น
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้
สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้
ไมม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู  (น าตดิตวัไป ณ วนัเดนิทาง)   
 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอตท์ีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  
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