
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – เทยีนสนิ – น ั�งรถไฟความเร็วสงูสูป่กัก ิ�ง  
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ั+น 3 ประตทูางออกหมายเลข 5 เคา้เตอร ์6 

สายการบนิ NOKSCOOT AIRLINE พบเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารเรื�องกระเป๋าเดนิทาง 
เช็คอนิ รับบัตรที�นั�งบนเครื�องบนิ  

11.30 น. เหริฟ้าสู่ นครเทยีนจนิ ประเทศจีน โดยสายการบนิ NOKSCOOT AIRLINE เที�ยวบนิที� 
XW880  

17.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่ประเทศเทศจนี (เวลาที�ประเทศจนีเร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) หลังจากผา่นขั 0นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนั0นนําท่าน โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักก ิ�ง มีระยะทาง
โดยประมาณ 120 กโิลเมตร ดว้ยความเร็ว 330-350กโิลเมตร/ชั�วโมง จงึใชเ้วลาวิ�งแคเ่พยีง 33 
นาทเีทา่นั0น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�าแบบกลอ่ง เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 
พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นหยก – พระราชวงัฤดรูอ้น           

รา้นไขม่กุ –ชมโชวก์ายกรรมปกัก ิ�ง  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้นําท่านสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ตั 0งอยูใ่จกลางกรุงปักกิ�ง ประเทศจนี เป็นจัตรัุส
ขนาดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื0นที�ทั 0งส ิ0น 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 
เมตร) สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแห่งนี0ถูกสรา้งขึ0นในสมัยราชวงศห์มงิ (เมื�อปี
ค.ศ. 1417) เดมิมชีื�อวา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึ�งเป็นสมัยจักรพรรดซิุ่
นจื0อแห่งราชวงศช์งิมกีารบูรณะซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลี�ยนชื�อมาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึ
ปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมนิถือเป็นสัญลักษณ์ที�สําคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที�ตั 0งของ
สถานที�สําคัญทางราชการอกีทั0งเคยมเีหตุการณ์สําคัญทางการเมอืงในประวัตศิาสตร์ชาตจิีน
เกดิขึ0นและจารกึไวม้ากมาย 
จากนั0นนําทา่นชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตั 0งอยูท่างทศิเหนอืของจตรัุสเทยีนอันเหมนิ เป็น
พระราชวงัหลวงมาตั 0งแตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวงัตอ้งหา้มยังรูจั้กกัน
ในนาม พพิธิภัณฑพ์ระราชวงั ครอบคลมุพื0นที� 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้ง 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
ทั 0งหมด 9,999 หอ้ง และมพีระที�นั�ง 75 องค ์หอพระสมดุ หอ้งหับตา่งๆอกีมาก รวมทั0งยังมสีวน 
ลานกวา้ง ทางเดนิเชื�อมกันโดยตลอด มคีแูละกําแพงที�สงูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลา
กอ่สรา้งประมาณ 14 ปี ตั 0งแต ่พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวงัแหง่นี0 เป็นเขต
หวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั 0นสงูยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีก
พระราชวงันี0วา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จักรพรรดจิะทรงประทับอยูใ่นพระราชวงัแหง่นี0กั 0นพระองค์
จากโลกภายนอก โดยมสีนมกํานัล ขนัท ี และขา้หลวงรับใชซ้ ึ�งคนเหลา่นี0ตอ้งอาศัยอยูใ่นนคร
ตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพื�อความสําราญของจักรพรรด ิ ในวงัจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระ
กระยาหาร มสีนมกํานัล 9,000 นาง ซึ�งมขีนัท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคํีาเลา่ลอืกันวา่ พระนาง
ซสูไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึ�งเขา้
วงัแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย นําทกุทา่นสู ่รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค ใหท้า่นได ้
เลอืกซื0อเป็นของฝากอันลํ0าคา่แกค่นที�ทา่นรัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื อี0เหอหยวน ตั 0งอยูใ่นเขตไหเ่ตี0ยน หา่งจากตัวเมอืง 
ปักกิ�งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวังนี0มพีื0นที� 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
ทะเลสาบคุนหมงิ จากนั0นนําดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา พรอ้มตําหนักนอ้ยใหญ่
หลายหลัง สวนดอกไมก้วา่ 300 แหง่ เดมินั0นเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กบุไลขา่น 
ในปี ค.ศ.1153 มกีารตอ่เตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระ
เจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นที�เสด็จ
แปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงที�ปักกิ�ง ในฤดรูอ้นมาประทับที�พระราชวังฤดู
รอ้นแหง่นี0 ซ ึ�งเป็นที�ยอมรับกันวา่อทุยานแหง่นี0เป็นอทุยานหลวงที�งดงามที�สดุของจนี จากนั0นนํา
ทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงปักกิ�ง ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม รา้นไขม่กุ เลอืกซื0อครมีไขม่กุบํารงุผวิ 
ที�สกัดมาจากไขม่กุนํ0าจดื ที�เพาะเลี0ยงในทะเลสาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนสูกุ ี+มองโก 
 
 
 
 
 

หลังอาหารเย็นนําท่านชม กายกรรมปักก ิ�ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ
โชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดงหลายหลายชดุ แตล่ะการแสดงจะ 
แตกต่างกันไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลทเ์ลยคอืการขับมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คันวนอยูใ่นพื0นที�จํากัดและโวกายกรรมปักกิ�งนั0นยังชื�อ
เป็นโชวก์ายกรรมที�มชี ื�อกอ้งโลกมาก 

พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สาม กาํแพงเมอืงจนีดา่นจหียง่กวน – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระวา่ยนํ +า                   
                    รา้นนวดฝ่าเทา้ - รา้นสมนุไพรเพื�อสขุภาพ(บวัหมิะ) – ถนนคนเดนิหวงัฝจู ิ�ง      
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ กาํแพงเมอืงจนี หรอืที�ชาวจนีเรยีกวา่ “กําแพหมื�นลี0” 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์
ของโลกยคุกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอันยาวนาน กําแพงสว่นใหญ่ที�
ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึ0นในสมัยราชวงศฉ์ิน ทั0งนี0เพื�อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรอืซงัหนู 
คําวา่ ซวงหนู ตั 0งแตส่มัยราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่นครสิตกาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาแหง่ชาตกิรงุปักกิ�ง หรอืที�รูจั้กในนาม “สนามกฬีารงันก” เป็น
สนามกฬีาหลักที�ใชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 สว่นที�เรยีก วา่ "สนามรังนก"นั0น 
เพราะลักษณะของสนามมกีารออกแบบใหด้คูลา้ย "รังนก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทับ
กันไปมา จนดคูลา้ยรังนกขนาดใหญ ่จผุูช้มได ้91,000 ที�นั�ง โดยเริ�มกอ่สรา้งขึ0นเมื�อเดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2547 เสร็จสิ0นพรอ้มเปิดใชง้านเมื�อเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบ
รว่มกันระหวา่ง Herzog & DeMeuron สถาปนกิชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ ที�ออกแบบรว่มกับ China 
Architecture Design Institute และบรษัิท Arup โดยม ีอา้ย เหวย่ เหวย่ ศลิปินรว่มสมัยชาวจนี
เป็นคนใหคํ้าปรกึษาในการออกแบบ   
นําท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอีกวธิีหนึ�งในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย บฟุเฟ่ตเ์จงกสีขา่น  
นําทา่นเดนํิาเดนิทางสู ่รา้นยาสมนุไพรเพื�อสขุภาพ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืที�รูจั้กกันดใีนชื�อ “บัว
หมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจํา 



 
 
 
 

 

บา้น  จากนั0นนําท่านสู ่ถนนหวงัฝูจ ิ�ง เป็นยา่นการคา้ที�เป็นถนนคนเดนิเพยีงแหง่เดยีวของกรุง
ปักกิ�ง เป็นศูนยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชั�นสมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและ
รา้นอาหารภัตตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บยีรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหลง่นัดพบของวยัรุน่และแหลง่ที� 
 
 
 
 
 
นักทอ่งเที�ยวตา่งชาตมิักนยิมมาเยอืนของกรงุปักกิ�ง 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�ส ี�           หอบชูาฟ้าเทยีนถาน – รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - ตลาดรสัเซยี – รา้นปี� เซยีะ 
                    นครเทยีนสนิ – ชมววิแมน่ํ +าไหเหอ และ TIANJIN EYE  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู ่หอบชูาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ�งในสถานที�
ท่องเที�ยวที�โด่งดังที�สุดแห่งหนึ�งในจีน สรา้งขึ0นมาตั 0งแต่สมัยราชวงศ์หมงิ ค.ศ.1420 เป็น
สถานที�ซ ึ�งจักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นที�บวงสรวงเทพยดา เพื�อขอพรให ้
ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพ้ืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจําทุกปี ปัจจุบัน
กลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีื0นที�กวา่ 1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋
กวา่ 4,000 ตน้ แตล่ะตน้มอีายไุมตํ่�ากวา่รอ้ยปี  
จากนั0นนําท่านสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื�อง
นอนเพื�อสขุภาพชนดิตา่งๆ  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเป็ดปกัก ิ�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นชอ้ปปิ0งที� ตลาดรสัเซยี ซึ�งเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนด์
เนมตา่งๆมากมาย อาทกิชุชี� พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือยา่งรองเทา้กฬีาชื�อดังไนกี0 อาดดิาสและแบ
รนดช์ั 0นนําอื�นๆ จนหลายคนที�บอกวา่มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซื0อของเลยีนแบบจากที�นี� จากนั0นนํา
ทา่นสู ่รา้นปี� เซยีะ ส ิ�งศักดิhสทิธิhเกี�ยวกับโชคลาภเงนิทองของชาวจนี ที�นี�ทา่นจะไดศ้กึษาศาสตร์
แหง่การเสรมิโชคลาภ บารม ี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะสําหรับทา่นที�ทําการ
คา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ  
นําท่านเดนิทางสู ่นครเทยีนสนิ หรอืเทยีนจนิ “เพชรเม็ดงามแหง่อา่วโป๋ไห”่ เทยีนสนิเป็นเมอืง
รมิชายฝั�งที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในจนีตอนเหนือ เป็นท่าเรอืทางทะเลขนาดใหญ ่เต็มไปดว้ยความ



 
 
 
 

 

น่าสนใจทางประวตัศิาสตรท์ี�สามารถเดนิชมไดทั้�วไป ทา่นสามารถพบเห็นอาคารสไตลย์โุรปของ
เทยีนสนิในอดตีเมื�อครั0งยังเป็นท่าเรอืในสนธสิัญญา ผสมกับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในสมัย
ราชวงศช์งิ ซึ�งสามารถอยูร่ว่มกันไดอ้ยา่งลงตัว 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน ชมววิแมน่ํ +าไหเหอ และ TIANJIN EYE ชงิชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนดม์าร์คแห่งใหม่
ของเมอืงเทยีนจนิ ตั 0งอยูร่มิแมนํ่0าไหเหอ เหนอืสะพานใจกลางเมอืง จดุศนูยก์ลางในการพักผอ่น
หยอ่นใจของชาวนครเทยีนสนิ “เทยีนจนิ อาย” เปิดตัวครั0งแรกในปี 2008 เป็นหนึ�งในสามของ
ชงิชา้สวรรคย์ักษ์แหง่ประเทศจนี มคีวามสงูถงึ 120 เมตร สรา้งอยูเ่หนอืสะพาน Yougle Bridge 
ชงิชา้สวรรคใ์ชว้สัดเุป็นเหล็กสขีาวที�ดโูดดเดน่ในตอนกลางวัน ใหค้วามรูส้กึหรหูราแบบมนิมิอล 
โดยในตอนกลางคนืจะมกีารประดับประดาไฟรอบชงิชา้ที�จะสะทอ้นเป็นสสีนัสวา่งกับผนืนํ0าอยา่ง
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�หา้ สวนจิ+งหยวน - ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ – ถนนอติาล ี– เทยีนสนิ  
                    กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นยอ้นสูอ่ดตี ณ สวนจิ+งหยวน ซึ�งเป็นวงัเกา่ของฮอ่งเตป้ยู ีหรอื ของจักรพรรดอิงค์
สดุทา้ยของจนีที�นครเทยีนจนิ ซึ�งมอีายกุวา่ 100 ปี เป็นที�ประทับอันมชีื�อเสยีง รวมทั0ง
สถาปัตยกรรมสไตลจ์นีและยโุรป ซึ�งตอนนี0เป็นหนึ�งในสถานที�มรดกภายใตก้ารคุม้ครองของเมอืงและ
สถาปัตยกรรม  
ที�สําคัญทางประวตัศิาสตร ์ภายใตเ้ขตคุม้ครองพเิศษของเทยีนจนิ 
นําทา่นเดนิสู ่ ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ หรอื “กูเ่หวนิฮั�วเจยี” อยูใ่นเขตหนานไค 
ถนนกงหนัน เป็นสถานที�แห่งหนึ�งในเทียนจนิที�สรา้งอาคาร บา้นเรือนเลยีนแบบในสมัย
ราชวงศช์งิ กู่เหวนิฮั�วเจียเปิดเป็นยา่นการคา้ตั 0งแตปี่ 1986 ถนนสายนี0มรีา้นรวงมากมาย โดย
สนิคา้ที�วางจําหน่ายสว่นใหญเ่ป็นประเภทของที�ระลกึทางวฒันธรรม อาท ิอปุกรณ์การเขยีน
อักษรจนี แกะสลกัตราประทับ ภาพวาดพูก่ัน สนิคา้หัตกรรมตา่งๆ นอกจากจะไดช้อ้ปปิ0งแลว้ที�นี0
ยังมขีองกนินานาชนดิใหเ้ลอืกชมิระหวา่งเลอืกซื0อของอกีดว้ย 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นสู ่ ถนนอติาล ี บรรยากาศของถนนสายนี0 ทําใหรู้ส้กึเหมอืนไดไ้ปยนืในถนนสายใดสาย
หนึ�งของยโุรปจรงิๆ ที�นี�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายของยโุรปขนานแทด้ั 0งเดมิ สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง 



 
 
 
 

 

ซึ�งทกุๆวนัที�ถนนสายนี0จะคลาคลํ�าไปดว้ยนักทอ่งเที�ยวชาวจนีและชาวตา่งชาต ิที�แวะเวยีนมา
เยี�ยมชมความงามกันมากมาย เดมิเคยยา่ยนี0เคยเป็นเขตเชา่ของประเทศอติาล ีมากอ่น ภายหลัง
ไดถ้กูอนุรักษ์และปรับเปลี�ยนเป็นรา้นคา้ตา่งๆแทน ใหอ้สิระทา่นไดช้อ้ปปิ0งและทานอาหารกัน
ตามอัธยาศัย 
 
 

 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่
18.15 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOKSCOOT AIRLINE เที�ยวบนิที� XW879 
22.20 น.  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

********************************************* 
** หากทา่นที�ตอ้งออกตัpวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ที�ทกุครั0งกอ่นทําการ

ออกตัpว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ+นอยูก่บัความเหมาะสม และ

คาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ั+งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ+นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน
ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ ***   

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุํ�ากวา่ 

18 ปี 
พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว̀ 

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

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

เปิดใหม ่
02 – 06 ธนัวาคม 2561 

16,999 19,999 5,000 8,900 

เปิดใหม ่
07 – 11 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 



 
 
 
 

 

เปิดใหม ่
30 ธ.ค.61 – 03 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 มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื+นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบ
ชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก , รา้นปี� เซยีะ ซึ�งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรม
ทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี+แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้น
จําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื+อหรอืไมซ่ื+อข ึ+นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีาร
บงัคบัใดๆ ท ั+งส ิ+น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการ
แยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ+นจากทา่นเป็นจํานวน
เงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมชี่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื0อได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื0อ โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวรทั์ 0งส ิ0น แตเ่ป็นการบอกกลา่ว
ลว่งหนา้ 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี+รวม 
� คา่ตัpวเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิ0น ไมเ่กนิ 20 กก.        
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื0อที�ระบใุนรายการ     



 
 
 
 

 

� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี+ไมร่วม 
� คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   
     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั0น)   
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี�ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที�ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยว  
     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,800 บาท** 
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั0งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ
การจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์0นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว
และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทาง
โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อทํา
เรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิ
คา่บรกิารดังนี0 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั0งหมดทั0งนี0 ทางบรษัิทจะหัก
คา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เชน่ 
การสํารองที�นั�งตัpวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 



 
 
 
 

 

2.4 เนื�องจากราคานี0เป็นราคาโปรโมชั�น ตัpวเครื�องบนิการันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึ�งเมื�อจองและ
จ่ายมัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทั0งส ิ0น และในกรณีที�ออกตัpวเครื�องบนิไปแลว้ หากมี
การยกิเลกิหรือขอเลื�อนการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรื�องขอคนืค่าตัpวหรือขอคนืค่าทัวร์ทั 0งหมดหรือ
บางสว่นได ้
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื0อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าบรกิาร
ทั0งหมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว
และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี0สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั0น 

2. ทัวรน์ี0เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น
หรอืทั0งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทั0งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทาง
บรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัpวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั0งนี0 บรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ0นของ
นักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การ
ปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอื
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี0คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั0น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ0น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
เงนิตราต่างประเทศ ค่าตัpวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื0อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั0น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ0นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร

ตอ่ชิ0น และรวมกันทุกชิ0นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบ



 
 
 
 

 

เท่านั0น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั0น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั0น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ+นไปบนเครื�องบนิดงันี+ 

 แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึ0นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ0นเครื�อง
ไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ0นเครื�องได ้
ไมเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ0นเครื�องในทกุกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทย
เทา่น ั+น!! 

• สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
• สําเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปี 

• รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รปู  (นําตดิตวัไป ณ วนัเดนิทาง)   
 
การทาํวซีา่กรุป๊ทอ่งเที�ยวน ั�นใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอตท์ี�ชดัเจนเทา่น ั+น !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


