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สถานที่เที่ยวส าคญั... 4 มรดกโลก...พระราชวงัโบราณกู้กง , ก าแพงเมืองจนี , พระราชวงัฤดูร้อน 
“อีเ้หอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ไหว้ขอพรฟ้าดนิของกษตัริย์โบราณ 

จตุัรัสเทียนอนัเหมิน  ตลาดรัสเซีย  สนามกฬีารังนก ถนนหวงัฟู่จิง่ 

เปิดประสบการณ์ เล่นสก ีลานสก ีSNOW WORLD 
บนิด้วยเคร่ืองบนิล าใหญ่ นกสกู๊ต บินตรงมหานครเทยีนสิน 

อาหารพเิศษ : บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น / สุกีม้องโกล / เป็ดปักกิง่ / อาหารกวางตุ้ง 
พเิศษ..เปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิง่ 1 เที่ยว 
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ก าหนดการเดนิทาง  9-14, 16-21, 23-28 ก.พ. 60 
    2-7, 9-14, 16-21 มี.ค. 60 
    
  

วนัแรก          สนามบินดอนเมือง – เทยีนสิน   

10.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน  NOK 
SCOOT (XW)  พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับท่านท่ีหนา้เคานเ์ตอร์เช็คอิน  

13.25 น. เหินฟ้าสู่เมืองเทียนสิน  โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW080 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเทียนสิน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
 รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร  หลงัอาหารเขา้ท่ีพกัโรงแรม TIANJING KONGGANG HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่อง จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง – ผ่านชมตึก CCTV – กายกรรมปักกิง่ – ถนนหวงัฝู่จ่ิง  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหาร น ำท่ำนเดินทำงสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เพ่ือโดยสารรถไฟสู่ เมืองปักกิ่ง 
รถไฟขบวนที่ D27 (บัตรโดยสารช้ันปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟด้วย
ตวัท่านเอง โปรดทราบ!!! ของมคีมทุกชนิดไม่สามารถน าขึน้รถไฟได้ อาทิเช่นกรรไกร มดีพบั มีดปอกผลไม้ **  << เชิญ
ทุกท่ำนพิสูจนค์วำมเร็วของรถไฟด่วนสำยน้ี ซ่ึงถือเป็นควำมเร็วอนัดบัหน่ึงแบบท้ิงห่ำงจำกคู่แข่งหลำยช่วงตวั โดยบริษทั 
Siemens, Bombardier และ Alstomไดร่้วมกนัออกแบบและสร้ำงรถไฟระบบน้ีข้ึนมำ และจำกกำรทดลองว่ิงเม่ือตน้เดือน
ธนัวำคม 2552 ท่ีผำ่นมำ สำมำรถท ำควำมเร็วสูงสุดไดถึ้ง 395 ก.ม. / ช.ม. แมค้วำมเร็วเฉล่ียตลอดกำรเดินทำง 330 ก.ม. / ช.
ม. ซ่ึงกย็งัเร็วกว่ำคู่แข่งอ่ืนๆมำก อำทิ รถไฟหวักระสุนของญ่ีปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมนันี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝร่ังเศส
ท่ี (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสำยใหม่ของจีนน้ีจะเช่ือม 20 เมืองตลอดเส้นทำงเพ่ือเช่ือมโยงภำคกลำงของประเทศเขำ้กบั
ภูมิภำคท่ียงัคงพฒันำลำ้หลงัอีกจ ำนวนมำก  
ถึง กรุงปักกิ่ง เมืองประวติัศำสตร์เก่ำแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส ำคญัทำงกำรคำ้ของอำณำจกัรเยี่ยนเม่ือ 500 ปีก่อน
คริสตกำล หลงักำรปฏิวติัลม้ลำ้งระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำช และกำรสู้รบกลำงเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสตจี์นได้
ชยัชนะ จึงประกำศตั้งรัฐบำลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงของประเทศนบัแต่นั้นมำ รถโคช้ปรับอำกำศ   น าท่านสู่ จัตุรัส
เทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักก่ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สามารถจุคนไดถึ้ง 2 ลา้นคน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีน
ยคุใหม่ เป็นสถานท่ีจดังานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจตุัรัสมีประตูเมืองโบราณเจ้ิงหยาง, อนุสาวรีย์
วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดน้ีท่านจะไดม้องเห็นจุดส าคญัของจตุัรัสแห่งน้ีคือ พลบัพลา
เทียนอันเหมิน ผนงัสองขา้งมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยค าว่า“ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ดา้นหน่ึง อีก
ดา้นหน่ึง ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ 
สถานท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ประเทศจีนกว็่าได ้น าท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระราชวงัต้องห้าม “กู้กง” สร้างในสมยั
จกัรพรรดิหยง่เล่อในสมยัราชวงศห์มิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานท่ีว่าราชการ และท่ีประทบัของจกัรพรรดิ 24 พระองค ์
ในสมยัราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดปี 2008 แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความ
สมบูรณ์แบบท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด รักษาไดดี้ท่ีสุด และรวมทั้งยงัมีประวติัท่ียาวนานท่ีสุดในโลก น าท่านเดินชมโบราณสถาน
และส่ิงก่อสร้างท่ีคงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวงัแบ่งเป็น 2 เขต 1. 



 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  XW080 PK TZ 6D5N MAR17-XW-W36 

เขตวังใน ซ่ึงเป็นเขตหวงห้ามให้ผูช้ายเขา้ ยกเวน้ขนัทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้า มี 3 ต าหนกั 1. ต าหนักไท่เหอ เป็นต าหนกั
หน้าท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นสถานท่ีฮ่องเตอ้อกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ต าหนักจงเหอ เป็นสถานท่ีพกัรอก่อนออกว่าราชกาล
แผ่นดิน 3. ต าหนกัเป่าเหอ เป็นต าหนกัสอบจอหงวน และเล้ียงรับรองแขกบา้นแขกเมือง ผ่านเขา้ไปถึงเขตพระราชวงัชนั
ใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบดว้ย จุดส าคญัคือ พระต าหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่าน อุทยาน
หลวงอวีเ้หอหยวน ภายในพระราชวงัน้ีอาคารทั้งหมดสร้างดว้ยเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง  
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน ใหท่้านคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดแผนจีน พร้อมฟังค าบรรยาย
สรรพคุณยาจีนท่ีมีอายกุวา่พนัปี    

 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร  หลงัอาหารน าท่านสู่ ศูนย์การค้าหวงัฟู่จิง่ (Wangfujing) และตลาดตงหัว   เห

มิน  ซ่ึงเป็นท่ีช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด ในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดว่ิงผ่าน มี
หา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนงัสือ ครบ
ครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนด์เนมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมี
ร้านก๊ิฟชอ้ป ราคาย่อมเยาใหเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสตัวแ์ปลกๆ 
ท่ีไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมวิว ตามอธัยาศยั          

ค ่า รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร ***จากน้ันน าท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดหรรษา ท่ีมีช่ือเสียงบนัลือโลกและงดงาม
เป็นอนัดบั 1 ในกรุงปักก่ิง      พกัท่ี CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม พระราชวงัอีเ้หอหยวน – ผ่ านชมสนามกฬีารังนก Water Cube        

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ชานเมืองปักก่ิง น าท่านเท่ียวชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน 
อุทยานท่ีใหญ่และงดงามท่ีสุดของประเทศจีน สร้างข้ึนประมาณ 800 กวา่ปีก่อน ในสมยัโบราณกษตัริยร์าชวงศชิ์งใชแ้ปล
ราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงมาประทบัท่ีแห่งน้ี  น าท่านชมท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮา และจกัรพรรดิ
กวางสู น าท่านชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดข้ึนดว้ยแรงงานคนลว้นจ าลองมาจากทะเลสาบซีหูท่ีหางโจว เดินชม  ระเบียง
กตัญญู บนหลงัคามีภาพจิตกรรมเก่ียวกบัเทพนิยายของจีนหลายเร่ืองมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ วรรณคดี ความยาว
ระเบียงรวม 777 เมตร เดินถดัมาไม่ไกลท่านจะไดเ้ห็น เรือหินอ่อน มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไท
เฮา เป็นผูเ้นรมิตส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ีทั้งหมด และทั้งหมดน้ีสร้างข้ึนโดยใชเ้งินหลวงทั้งส้ิน สถานท่ีแห่งบอกเล่าถึงความ
เป็นมาของซูสีไทเฮาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร จากนั้นแวะเลือกซ้ือไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีท าจากไข่มุกน ้าจืดท่ีเพาะเล้ียง
ในทะเลสาบ น าท่านชม (ด้านนอก) สนามกฬีาโอลมิปิคแห่งชาต ิ2008 (Olympic  National Stadium) หรือ “รังนก (Bird 
Net) เป็นอีกช่ือหน่ึงท่ีรู้จกักนัดี ตั้งอยู่ใจกลาง โอลิมปิค คอมเพล็กซ์ ในกรุงปักก่ิง ซ่ึงจะเป็นท่ีจดัพิธีเปิดและปิด บริษทั
สถาปนิกท่ีชนะการออกแบบ คือ Herzog & de Meuron ร่วมกบั Arup Sport และ China Architecture Design & Research 
Group จุผูช้มในช่วงแข่งขนัโอลิมปิคได ้100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กวา้ง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลกัท าดว้ยเหลก็ความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็นใย และกระจก ส่วนของ
หลงัคากนัน ้าฝนเพ่ือน าไปใชใ้หม่ได ้และยงักนัแสงแดดผ่านลงมาไดถึ้ง 50% ลกัษณะเปิดปิดได ้พ้ืนท่ีภายใน นอกจากล็
อบบ้ี ร้านอาหาร และร้านคา้ทัว่ไป ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีผูเ้ขา้ชมสามารถเดินเล่นไดเ้หมือนเดินอยูใ่นรังนกแลว้ ยงัติดตั้งจอแอลจี
ซีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลท่ีทนัสมยั สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติน้ี เร่ิมก่อสร้างเม่ือ ธนัวาคม 2546 ก าหนดแลว้
เสร็จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้านหยวน  ใกล้เคียงกันให้ท่านชม  “สระว่ายน ้าแห่งชาติ” 
(GYMNASIUM ฟองน ้า) ซ่ึงสระว่ายน ้าแห่งชาติน้ี สร้างข้ึนส าหรับการแข่งขนั
กีฬาโอลิมปิก 2008 โดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนาการคลา้ย " ก้อนน ้าส่ีเหลี่ยม
ขนาดใหญ่ " ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนท าเป็นโครง
ร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์โดยจะน ามาใชเ้ดินเคร่ืองกรองน ้ าเสียของสระ
น ้ าท่ีใช้เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ท่ีฝ่ังไว้ใต้ดิน 
นอกจากนั้น เพ่ือใหดู้เหมือนน ้าท่ีสุด สถาปนิกยงัใชเ้ทคโนโลยี จากงานวิจยัของ
นกัฟิสิกส์จาก Dublin's Trinity College ท่ีสามารถท าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้ าท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ซ่ึง
นอกจากจะท าสระว่ายน ้ าแห่งแดนมงักรน้ีดูดีเป็นเอกลกัษณ์แลว้ ยงัสามารถตา้นทานกับรงสั่นสะเทือนอนัเกิดจาก
แผน่ดินไหวไดด้ว้ย  จากนั้นน ำท่ำนสู่ โรงงานผ้าไหม ชมกำรผลิตผำ้นวมจำกรังไหม และผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกผำ้ไหม ไม่ว่ำ
จะเป็นเส้ือผำ้ ผำ้พนัคอ ฯลฯ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร      พกัท่ี CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
วนัทีส่ี่  ศูนย์บัวหิมะ – ก าแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – ลานสก ีSNOW WORLD // สวนผลไม้ – หยก  

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม จากน้ันเดนิทางสู่ชานเมืองปักกิง่ให้ จากนั้นเยี่ยมชมศูนย์บัวหิมะ สมุนไพรจีนข้ึนช่ือ
ของประเทศจีนกวา่พนัปี และโด่งดงัไปทัว่โลก ใหท่้านฟังบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ก าแพงเมืองจีน ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลำง ท่ีสร้ำงข้ึนดว้ย แรงงำนของคนนบั
หม่ืนคน  มีควำมยำว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้ำงข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมำณกว่ำ 2,000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวม
ประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นตวัก ำแพงสูงรำว 7 เมตร กวำ้ง 6 เมตร ว่ำกนัว่ำถำ้น ำวสัดุท่ีใชก่้อสร้ำงก ำแพงแห่งน้ีมำสร้ำง
ก ำแพงท่ีมีควำมหนำ 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้ ำแพงท่ีมีควำมยำวรอบโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร *** ลองลิม้ชิมรสสุกีม้องโกเลยี+พร้อมน า้จิม้ไทยรสเดด็  
หลงัอาหารน ำท่ำนเดินทำงสู่อ ำเภอม่ีหย ู  สกเีซ็นเตอร์ SNOW WORLD อยูท่ำงทิศใต ้ของเมืองปักก่ิง เขตท่องเท่ียวน้ีเป็น
เขตท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดและทนัสมยัท่ีสุดทำงภำค เหนือของจีน มีเคร่ืองสกีกว่ำ 3,000 ชุดท่ีซ้ือจำกประเทศออสเตรียมี
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ควำมยำวถึง 1,318 เมตร ภำยในมี 3 ระดบั โดยจดัแบ่งเป็นลำนสกีส ำหรับผูห้ดัเล่นโดยเฉพำะ ใหท่้ำนอิสระตำมอธัยำศยั 
ใหท่้ำนเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนลำนหิมะ อำทิเช่น กำรเล่นสกี แคร่เล่ือนรถมำ้ลำก ท่ำมกลำสงบรรยำกำศเมืองหนำวกบั
ทิวทศันธ์รรมชำติอนังดงำมท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ย สีขำวของเกลด็หิมะ (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์)  

หรือ น าท่านสู่ สวนผลไม้ ตามฤดูกาลของปักก่ิง  ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ใหท่้านเด็ดชิมลูกสดๆจากตน้ หรือจะสัง่ซ้ือเป็น
ของฝาก  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองปักก่ิง  (ขึน้อยู่สภาพอากาศ) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองปักก่ิง  มีโอกาสเลือกซ้ือของฝากล ้าค่าของปักก่ิง คือ หยกจนี ท่ีข้ึนช่ือ เลือก
ซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ เคร่ืองประดบัน าโชค   

ค ่า รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร      พกัท่ี CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า  หอฟ้าเทยีนถาน – ร้านชา – ผีเ่ซ่ียะ – ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย – ผ่านชม The Place    

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   หลงัอาหารเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักก่ิงเยื้อง
ตะวนัออกเฉียงใต ้สร้างเม่ือปี ค.ศ.1420 เป็นสถานท่ีประกอบพิธีบวงสรวงไหวฟ้้าเพ่ือขอให้ลมฝนราบร่ืน ธัญญาหาร
อุดมสมบูรณ์ในสมยัราชวงศห์มิงและชิง ก าแพงดา้นเหนือลกัษณะกลม ดา้นใตล้กัษณะส่ีเหล่ียม หมายถึง  
ฟ้ากลม พ้ืนดินส่ีเหล่ียม ตามความเขา้ใจของคนโบราณ  ภายในประกอบดว้ย หวานชิว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวาง
ฉุงหยี่- สถานท่ีตั้งป้ายเทพเจา้ หิน 3 เสียง และก าแพงส่งเสียงสะทอ้นเสียง (โทรศพัท์), ฉีเหน่ียนเต้ียน-หอประกอบพิธี
บวงสรวงไหวฟ้้า ส่ิงปลูกสร้างทั้ง  3 ตั้งอยู่บนเสน้แกนเดียวกนั  แวะน าท่านไป ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ เช่น 
ชาผลไม ้ชามะลิ ชากหุลาบ ฯลฯ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  หลงัอำหำรน ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ผีเซ่ียะ  เทพเจำ้น ำโชคท่ีชำวจีนให้ควำม
เช่ือถือและมีไวบู้ชำ เพ่ือควำมโชคดีและร ่ ำรวย น ำท่ำน  อิสระช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตแห่งหน่ึงใน
ปักก่ิง มีสินคำ้ใหท่้ำนเลือกมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเส้ือผำ้รองเทำ้ กระเป๋ำ นำฬิกำ  ของเด็กเล่นฯลฯท่ีน่ีมีใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือ
หมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมำกของชำวปักก่ิง เน่ืองจำกสินคำ้ท่ีน่ีมีคุณภำพและรำคำถูก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารน าท่านผ่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในใจกลางกรุงปักก่ิง The 
Place หรือ ลาสเวกัสน้อย ท่านจะไดส้ัมผสัความสวยงามของแสงสีบนเพดานท่ีทนัสมยั ยาวประมาณสองร้อยเมตรสอง
ขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย     น าท่านกลบัท่ีพกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 

 

วนัทีห่ก  ปักกิง่ – เทยีนสิน – ถนนสายวฒันธรรม – ถนนคนเดินสายยุโรป – เทยีนสิน – ดอนเมือง    

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   หลังอาหาร น าท่านเดินทางกลบัเมืองเทียนสินเป็นเมืองข้ึนตรงต่อส่วนกลาง ห่างจาก
ปักก่ิง 120 กิโลเมตร เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและการคา้ท่ีส าคญัของภาคเหนือ เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในการขนส่งทาง
เรือไกลและใกล ้และการคา้ขายระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเก่าของเมืองเทียนสิน มีเหลก็กลา้ การผลิตเคร่ืองจกัร เคมี 
พลงังานไฟฟ้า ป่ันทอ วตัถุก่อสร้าง ท ากระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่มี ท าเรือ รถยนต์ ขุดน ้ ามนั    ปิโตเลียม 
แทรกเตอร์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช นาฬิกา เคร่ืองโทรทศัน์ และเคร่ืองถ่ายรูปฯ   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  หลงัอาหารน าท่านชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่ เหวินฮ่ัวเจยี) ท่ีเป็นศูนยร์วม
ของร้านรวงท่ีจ าหน่าย หนงัสือ เคร่ืองกระเบ้ือง พรม งานฝีมือ ของท่ีระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและของพ้ืนเมือง สมควร
แก่เวลาน าท่าน นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม)         ณ ศาลหม่าโจว้ เทพธิดาผูพิ้ทกัษน์กัเดินทาง เช่ือว่านมสัการเหม่า
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โจว้แลว้จะเดินทางโดยสวสัดิภาพ จากนั้นน าท่านชมถนนสายยโุรปท่ีมีบา้นเรือนทรงยโุรป สะอาดเป็นระเบียงและงดงาม
ใหท่้านไดเ้ดินถ่ายรูป   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  บริการอาหารค ่า ( KFC กล่อง ) 

20.05 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  โดยเท่ียวบินท่ี XW 079 
24.00 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯ… 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีน ร่วมกับร้านค้าส่งเสริมท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผเีซียะ 
ทีต้่องเข้า เพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะน าสินค้าหลกัของประเทศจีนใช้เวลาประมาณ 45 นาท ี
ถึง 1 ช่ัวโมง ในการประชาสัมพนัธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กบันักท่องเทีย่ว 

อตัราค่าบริการ ผู้ใหญ่ **เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี ** พกัเดี่ยว 

9-14 ก.พ.60 16,999.- 19,999.- 4,900.- 
16-21 , 23-28 ก.พ. 60 

2-7 ,  9-14 , 16-21 ม.ีค. 60 
15,555.- 19,999.- 4,900.- 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เม่ือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านช าระเงิน
เพิม่ 2,000-3,000 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ  

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  
ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั   - ค่าโรงแรมท่ีพกั    
- ค่าภาษีสนามบิน      - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน  (หนงัสือเดินทางไทย)  
- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง *** 

@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าซกัรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
- ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนัท าการ (เพ่ิมท่านละ 1,500 บาท)  - ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   
- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นวนัละ10 หยวน/คน/วนั, คนขับรถวนัละ 10 หยวน/คน/วนั  และหัวหน้าทวัร์ วนัละ10 หยวน/คน/วนั    
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เง่ือนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง มดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ช าระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 
 

@ @  เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. ส ำเนำพาสปอร์ต  
2. ส าเนาบตัรประชาชน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท 

เง่ือนไขในการให้บริการ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้
ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
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2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืน
ใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

 
 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ี
อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง 
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสายการ
บินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบาง
รายการ 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 
 


