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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – เทยีนสนิ – น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูป่กัก ิง่  
08.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตทูางออกหมายเลข 5 เคา้เตอร ์6 สายการบนิ 

NOKSCOOT AIRLINE พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิ รบับัตรทีน่ั่งบน
เครือ่งบนิ  

13.15 น. เหริฟ้าสู ่นครเทยีนจนิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ NOKSCOOT AIRLINE เทีย่วบนิที ่XW880  
18.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห่ ประเทศเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้

น าท่าน โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิง่ มีระยะทางโดยประมาณ 120 กโิลเมตร ดว้ยความเร็ว 
330-350กโิลเมตร/ชัว่โมง จงึใชเ้วลาวิง่แคเ่พยีง 33 นาทเีทา่นัน้   
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ค า่  บรกิารอาหารค า่แบบกลอ่ง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นหยก – พระราชวงัฤดรูอ้น 
  รา้นไขม่กุ –ชมโชวก์ายกรรมปกักิง่  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้น าทา่นสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจตัรุัสขนาดใหญ่

อันดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากร
ไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรุัสแห่งนี้ถกูสรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) เดมิมชีือ่ว่าเดมิว่า “เฉงิ
เทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จือ้แห่งราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหม่และ

ไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึปัจจุบัน จตัรุัสเทยีนอันเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของ
ประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางราชการอกีทัง้เคยมเีหตกุารณ์ส าคญัทางการเมอืงใน

ประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิข ึน้และจารกึไวม้ากมาย 
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยูท่างทศิเหนือของจตรุัสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมา
ตัง้แตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวังตอ้งหา้มยังรูจ้ักกนัในนาม พพิธิภณัฑพ์ระราชวัง 

ครอบคลมุพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มหีอ้ง 
ทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหบัตา่งๆอกีมาก รวมทัง้ยังมสีวน ลานกวา้ง 

ทางเดนิเชือ่มกนัโดยตลอด มคีแูละก าแพงทีส่งูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งประมาณ 14 ปี 
ตัง้แต ่พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แม ้
ขา้ราชการชัน้สงูยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดจิะ

ทรงประทบัอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กัน้พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมก านัล ขนัท ีและขา้หลวงรับใชซ้ ึง่
คนเหลา่นี้ตอ้งอาศยัอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่ความส าราญของจักรพรรด ิในวังจะมวีเิสท 6,000 คน 
ประกอบพระกระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 นาง ซึง่มขีนัท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคี าเลา่ลอืกนัวา่ พระ

นางซสูไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วังแลว้
จะไม่มผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย น าทกุทา่นสู ่รา้นหยก  ซ ึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของ

ฝากอันล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื อีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตไห่เตีย้น หา่งจากตวัเมอืง 

ปักกิง่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวังนี้มพีืน้ที ่1,813 ไร่ สว่นใหญ่เป็นทะเลสาบคนุหมงิ 
จากนัน้น าดนิไปถมเป็นภเูขาแลว้สรา้งวังบนภเูขา พรอ้มต าหนักนอ้ยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า 300 
แห่ง เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กบุไลขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารตอ่เตมิในสมัย

ราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คงัซถีงึสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี 
ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นทีเ่สด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงทีปั่กก ิง่ 
ในฤดรูอ้นมาประทบัทีพ่ระราชวังฤดรูอ้นแห่งนี้ ซ ึง่เป็นทีย่อมรับกนัวา่อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงทีง่ดงาม

ทีส่ดุของจนี จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงปักกิง่ ระหว่างทางน าทา่นแวะชม รา้นไขม่กุ เลอืกซือ้ครมี
ไขมุ่กบ ารุงผวิ ทีส่กดัมาจากไขมุ่กน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนสูุกีม้องโก 

หลงัอาหารเย็นน าทา่นชม กายกรรมปกักิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสยีว
และความยดืหยุน่ของร่างกาย มกีารแสดงหลายหลายชดุ แตล่ะการแสดงจะ 
แตกตา่งกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แตไ่ฮไลทเ์ลยคอืการ

ขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยู่ในพืน้ทีจ่ ากดัและโวกายกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็นโชวก์ายกรรมทีม่ชีือ่กอ้ง
โลกมาก 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียง่กวน – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระวา่ยน า้                   

                    รา้นนวดฝ่าเทา้ - รา้นสมนุไพรเพือ่สขุภาพ(บวัหมิะ) – ถนนคนเดนิหวงัฝูจ ิง่      
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนี หรอืทีช่าวจนีเรยีกว่า “ก าแพหมืน่ลี”้ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค
กลาง สญัลกัษณ์ทางประวัตศิาตรข์องประเทศจนีอันยาวนาน ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งข ึน้
ในสมัยราชวงศฉ์นิ ทัง้นี้เพื่อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรอืซงัหนู ค าว่า ซวงหนู ตัง้แตส่มยัราชวงศโ์จว 

(ราว 450 ปีกอ่นครสิตกาล) 
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น าทา่นถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาแห่งชาตกิรุงปักกิง่ หรอืทีรู่จ้ักในนาม “สนามกฬีารงันก” เป็นสนามกฬีาหลกั
ทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 สว่นทีเ่รยีก ว่า "สนามรังนก"นัน้ เพราะลกัษณะของสนามมี

การออกแบบใหด้คูลา้ย "รังนก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทบักนัไปมา จนดคูลา้ยรังนกขนาดใหญ่ จุ
ผูช้มได ้91,000 ทีน่ั่ง โดยเริม่กอ่สรา้งขึน้เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2547 เสร็จส ิน้พรอ้มเปิดใชง้านเมือ่เดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบร่วมกนัระหว่าง Herzog & DeMeuron สถาปนกิชาว

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีอ่อกแบบรว่มกบั China Architecture Design Institute และบรษัิท Arup โดยม ีอา้ย 
เหว่ย เหว่ย ศลิปินร่วมสมัยชาวจนีเป็นคนใหค้ าปรกึษาในการออกแบบ   
น าทา่นแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด ปรบั

สมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย บฟุเฟ่ตเ์จงกสีขา่น  

น าทา่นเดนิ าเดนิทางสู ่รา้นยาสมนุไพรเพือ่สุขภาพ ชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ “บัวหมิะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ า 
บา้น  จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนหวงัฝจู ิง่ เป็นย่านการคา้ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเพยีงแห่งเดยีวของกรุงปักกิง่ เป็น

ศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเลน่และรา้นอาหารภตัตาคาร รา้น
กาแฟ บารเ์บยีรส์ไตลต์ะวันตก เป็นแหลง่นัดพบของวัยรุ่นและแหลง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิกันยิมมาเยอืน

ของกรุงปักกิง่ 
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 าทา่นสู ่หอบชูาฟ้าเทยีนถาน ถกูลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

โดง่ดงัทีส่ดุแห่งหนึง่ในจนี สรา้งข ึน้มาตัง้แตส่มยัราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานทีซ่ ึง่จักรพรรดแิห่ง
ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล ขอใหพ้ชื
พันธุธ์ัญญาหารอุดมสมบรูณ์เป็นประจ าทกุปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมี

พืน้ทีก่ว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กว่า 4,000 ตน้ แตล่ะตน้มอีายุไม่ต า่กว่ารอ้ยปี  
จากนัน้น าทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่

สขุภาพชนดิตา่งๆ  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเป็ดปกักิง่ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี ซึง่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆ

มากมาย อาทกิชุชี ่พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือยา่งรองเทา้กฬีาชือ่ดงัไนกี ้อาดดิาสและแบรนดช์ัน้น าอืน่ๆ จน
หลายคนทีบ่อกว่ามาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของเลยีนแบบจากทีน่ี่ จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นป่ีเซยีะ ส ิง่
ศกัด ิส์ทิธิเ์กีย่วกบัโชคลาภเงนิทองของชาวจนี ทีน่ี่ทา่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์ห่งการเสรมิโชคลาภ บารม ี

ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ  
น าทา่นเดนิทางสู ่นครเทยีนสนิ หรอืเทยีนจนิ “เพชรเม็ดงามแห่งอ่าวโป๋ไห”่ เทยีนสนิเป็นเมอืงรมิชายฝ่ังที่
มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในจนีตอนเหนอื เป็นทา่เรอืทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยความน่าสนใจทาง
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ประวตัศิาสตรท์ีส่ามารถเดนิชมไดท้ัว่ไป ทา่นสามารถพบเห็นอาคารสไตลย์ุโรปของเทยีนสนิในอดตีเมือ่ครัง้
ยังเป็นทา่เรอืในสนธสิญัญา ผสมกบัสถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ในสมัยราชวงศช์งิ ซึง่สามารถอยู่ร่วมกนัได ้

อย่างลงตวั 
น าทา่น ชมววิแมน่ า้ไหเหอ และ TIANJIN EYE ชงิชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องเมอืงเทยีน
จนิ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าไหเหอ เหนือสะพานใจกลางเมอืง จุดศนูยก์ลางในการพักผอ่นหย่อนใจของชาวนครเทยีน

สนิ “เทยีนจนิ อาย” เปิดตวัครัง้แรกในปี 2008 เป็นหนึง่ในสามของชงิชา้สวรรคย์ักษ์แห่งประเทศจนี มคีวาม
สงูถงึ 120 เมตร สรา้งอยู่เหนือสะพาน Yougle Bridge ชงิชา้สวรรคใ์ชว้ัสดเุป็นเหล็กสขีาวทีด่โูดดเดน่ใน
ตอนกลางวัน ใหค้วามรูส้กึหรหูราแบบมนิมิอล โดยในตอนกลางคนืจะมกีารประดบัประดาไฟรอบชงิชา้ทีจ่ะ

สะทอ้นเป็นสสีนัสว่างกบัผนืน ้าอย่างสวยงาม 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
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 ซ ึง่เป็นวังเกา่ของฮอ่งเตปู้ย ีหรอื ของจกัรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของจนีที่

นครเทยีนจนิ ซึง่มอีายุกว่า 100 ปี เป็นทีป่ระทบัอันมชีือ่เสยีง รวมทัง้สถาปัตยกรรมสไตลจ์นีและยุโรป ซึง่
ตอนนี้เป็นหนึง่ในสถานทีม่รดกภายใตก้ารคุม้ครองของเมอืงและสถาปัตยกรรม  

ทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตร ์ภายใตเ้ขตคุม้ครองพเิศษของเทยีนจนิ 
น าทา่นเดนิสู ่ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ หรอื “กูเ่หวนิฮัว่เจยี” อยู่ในเขตหนานไค ถนนกงหนัน 
เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในเทียนจนิที่สรา้งอาคาร บา้นเรือนเลียนแบบในสมัยราชวงศช์งิ กู่เหวนิฮั่วเจีย

เปิดเป็นย่านการคา้ตัง้แตปี่ 1986 ถนนสายนี้มรีา้นรวงมากมาย โดยสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายสว่นใหญ่เป็น
ประเภทของทีร่ะลกึทางวัฒนธรรม อาท ิอุปกรณ์การเขยีนอักษรจนี แกะสลกัตราประทบั ภาพวาดพู่กนั 
สนิคา้หัตกรรมตา่งๆ นอกจากจะไดช้อ้ปป้ิงแลว้ทีน่ี้ยังมขีองกนินานาชนดิใหเ้ลอืกชมิระหว่างเลอืกซือ้ของอกี

ดว้ย 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่ถนนอติาล ีบรรยากาศของถนนสายนี้ ท าใหรู้ส้กึเหมอืนไดไ้ปยนืในถนนสายใดสายหนึง่ของยุโรป
จรงิๆ ทีน่ี่เต็มไปดว้ยกลิน่อายของยุโรปขนานแทด้ัง้เดมิ สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง ซึง่ทกุๆวันทีถ่นนสายนี้จะ
คลาคล า่ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วชาวจนีและชาวตา่งชาต ิทีแ่วะเวยีนมาเยีย่มชมความงามกนัมากมาย เดมิเคย

ย่ายนี้เคยเป็นเขตเชา่ของประเทศอติาล ีมากอ่น ภายหลงัไดถ้กูอนุรักษ์และปรับเปลีย่นเป็นรา้นคา้ตา่งๆแทน 
ใหอ้สิระทา่นไดช้อ้ปป้ิงและทานอาหารกนัตามอัธยาศยั 

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

 
********************************************* 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุต า่กวา่ 18 

ปี 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 
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 

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 
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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, รา้นไขม่กุ , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงค ์
จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมีชา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้
แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 20 กก.        
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้)   
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆให ้
ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 

2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการนัตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซ ึง่เมือ่จองและจา่ยมัดจ า
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น

การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทวัรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่
ช ิน้ และรวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
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ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่มีการ
จ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป  (น าตดิตวัไป ณ วนัเดนิทาง)   

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอตท์ีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 
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