
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – เทยีนสนิ – น ัง่รถไฟความเร็วสูงสูป่กัก ิง่  

08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตูทางออกหมายเลข 5 เคา้เตอร ์6 สาย
การบนิ NOKSCOOT AIRLINE พบเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิ 
รับบัตรที่น่ังบนเครือ่งบนิ  

11.30 น. เหิรฟ้าสู่ นครเทยีนจนิ ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เท ีย่วบนิท ี ่

XW880  

17.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋า

สัมภาระ จากนัน้นําท่าน โดยสารรถไฟความเร็วสูงสูก่รุงปักกิง่ มรีะยะทางโดยประมาณ 120 

กโิลเมตร ดว้ยความเร็ว 330-350กโิลเมตร/ชัว่โมง จงึใชเ้วลาวิง่แคเ่พยีง 33 นาทเีท่านัน้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่แบบกลอ่ง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ีส่อง จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นหยก – พระราชวงัฤดูรอ้น           
รา้นไขมุ่ก –ชมโชวก์ายกรรมปักกิง่  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้นําท่านสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจีน เป็นจัตุรัส

ขนาดใหญอ่ันดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) 
สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแห่งนีถ้กูสรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมื่อปีค.ศ. 1417) 
เดมิมชี ือ่ว่าเดมิว่า “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุ่นจื้อแห่งราชวงศ์

ชงิมกีารบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอัน

เหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีสํ่าคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ัง้ของสถานที่สําคัญทางราชการอีกทัง้
เคยมเีหตกุารณ์สําคญัทางการเมอืงในประวัตศิาสตรช์าตจินีเกดิข ึน้และจารกึไวม้ากมาย 
จากนัน้นําท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยู่ทางทศิเหนอืของจตรัุสเทยีนอันเหมนิ เป็น
พระราชวังหลวงมาตัง้แต่สมัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวังตอ้งหา้มยังรูจั้กกันใน

นาม พพิธิภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลมุพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มหีอ้ง 



 

 

ทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์ หอพระสมุด หอ้งหับตา่งๆอกีมาก รวมทัง้ยังมสีวน 
ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มีคแูละกําแพงทีส่งูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลา

ก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต ่พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวง
หา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สูงยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวังนี้
ว่า "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดจิะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนีก้ัน้พระองคจ์ากโลก
ภายนอก โดยมสีนมกํานัล ขนัที และขา้หลวงรับใชซ้ ึง่คนเหลา่นีต้อ้งอาศยัอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอด

ชวีติ เพือ่ความสําราญของจักรพรรด ิในวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมกํานัล 
9,000 นาง ซึง่มขีนัที 70,000 คน คอยดแูลให ้มีคําเลา่ลอืกันว่า พระนางซูสไีทเฮา เวลาเสวยก็จะ
มพีระกระยาหารถงึ 148 ชุด และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วังแลว้จะไม่มผีูใ้ดพบเห็น
อกีเลย นําทุกท่านสู ่ รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบันําโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล้ํา

คา่แก่คนทีท่่านรัก 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื อีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตไห่เตีย้น ห่างจากตวัเมอืง 
ปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นที่ 1 ,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น

ทะเลสาบคนุหมงิ จากนัน้นําดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา พรอ้มตําหนักนอ้ยใหญ่หลาย
หลัง สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี 
ค.ศ.1153 มีการต่อเตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซีถงึสมัยพระเจา้
เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิ์ราชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นที่เสด็จแปร
พระราชฐานหนคีวามรอ้นจากพระราชวังหลวงทีปั่กกิง่ ในฤดูรอ้นมาประทับที่พระราชวังฤดูรอ้นแห่ง

นี้ ซ ึง่เป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้นนําท่าน
เดนิทางกลบัสูก่รุงปักกิง่ ระหว่างทางนําท่านแวะชม รา้นไขม่กุ เลอืกซื้อครีมไข่มุกบํารุงผวิ ที่สกัด
มาจากไขมุ่กน้ําจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูสุก ีม้องโก 



 

 

หลงัอาหารเย็นนําท่านชม กายกรรมปักกิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์
หวาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลายหลายชดุ แตล่ะการแสดงจะ 

แตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลทเ์ลยคอืการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยู่ในพืน้ทีจํ่ากัดและโวกายกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็น
โชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมาก 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัท ีส่าม กาํแพงเมอืงจนีดา่นจหียง่กวน – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระวา่ยนํา้                   

                    รา้นนวดฝ่าเทา้ - รา้นสมนุไพรเพือ่สขุภาพ(บวัหมิะ) – ถนนคนเดนิหวงัฝจู ิง่      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่กาํแพงเมอืงจนี หรอืทีช่าวจีนเรยีกว่า “กําแพหมืน่ลี”้ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์อง
โลกยุคกลาง สัญลกัษณ์ทางประวัตศิาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏใน
ปัจจุบันสรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศฉ์นิ ทัง้นีเ้พื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรอืซังหนู คําว่า ซวง

หนู ตัง้แต่สมัยราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีก่อนครสิตกาล) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

นําท่านถ่ายรูปหนา้สนามกฬีาแห่งชาตกิรุงปักกิง่ หรอืทีรู่จั้กในนาม “สนามกฬีารงันก” เป็นสนาม
กฬีาหลกัทีใ่ชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 สว่นทีเ่รยีก ว่า "สนามรังนก"นัน้ เพราะ
ลกัษณะของสนามมกีารออกแบบใหดู้คลา้ย "รังนก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา 
จนดูคลา้ยรังนกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ทีน่ั่ง โดยเริม่ก่อสรา้งข ึน้เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2547 

เสร็จส ิน้พรอ้มเปิดใชง้านเมือ่เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง 
Herzog & DeMeuron สถาปนกิชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ ทีอ่อกแบบร่วมกับ China Architecture 
Design Institute และบรษัิท Arup โดยม ี อา้ย เหว่ย เหว่ย ศลิปินร่วมสมัยชาวจีนเป็นคนให ้
คําปรกึษาในการออกแบบ   
นําท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย บฟุเฟ่ตเ์จงกสีขา่น  

นําท่านเดนํิาเดนิทางสู่ รา้นยาสมุนไพรเพือ่สุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รูจั้กกันดใีนชือ่ “บัว
หมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจํา 

บา้น  จากนัน้นําท่านสู่ ถนนหวงัฝูจ ิง่ เป็นย่านการคา้ที่เป็นถนนคนเดนิเพียงแห่งเดียวของกรุง
ปักกิ่ง เป็นศูนย์รวมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชั่นสมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและ



 

 

รา้นอาหารภัตตาคาร รา้นกาแฟ บาร์เบียร์สไตลต์ะวันตก เป็นแหล่งนัดพบของวัยรุ่นและแหล่งที่
นักท่องเทีย่วตา่งชาตมิักนยิมมาเยอืนของกรุงปักกิง่ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท ีส่ ี ่          หอบชูาฟ้าเทยีนถาน – รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - ตลาดรสัเซยี – รา้นป่ีเซยีะ 

                    นครเทยีนสนิ – ชมววิแมน่ํา้ไหเหอ และ TIANJIN EYE  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึง่ในสถานที่
ท่องเทีย่วทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุแห่งหนึง่ในจีน สรา้งข ึน้มาตัง้แต่สมัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานที่
ซ ึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรใหฝ้นฟ้าตก
ตอ้งตามฤดกูาล ขอใหพ้ืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจําทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของ

สวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีืน้ที่กว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กว่า 4,000 ตน้ แต่ละ
ตน้มอีายุไม่ตํา่กว่ารอ้ยปี  
จากนัน้นําท่านสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์เครื่องนอน
เพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ  

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ู เป็ดปกักิง่ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
นําท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดรสัเซยี ซึง่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์ีน และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นม
ตา่งๆมากมาย อาทกิุชชี ่พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือย่างรองเทา้กฬีาชือ่ดงัไนกี ้อาดดิาสและแบรนดช์ัน้
นําอืน่ๆ จนหลายคนทีบ่อกว่ามาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของเลยีนแบบจากทีน่ี ่ จากนัน้นําท่านสู่ 

รา้นป่ีเซยีะ ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของชาวจีน ทีน่ีท่่านจะไดศ้กึษาศาสตรแ์ห่งการ
เสรมิโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะสําหรับท่านทีทํ่าการคา้ขาย หรอื
ประกอบกจิการตา่งๆ  
นําท่านเดนิทางสู ่นครเทยีนสนิ หรอืเทยีนจนิ “เพชรเม็ดงามแห่งอ่าวโป๋ไห่” เทียนสนิเป็นเมืองรมิ

ชายฝ่ังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนตอนเหนือ เป็นท่าเรือทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยความ
น่าสนใจทางประวัตศิาสตร์ที่สามารถเดนิชมไดท้ั่วไป ท่านสามารถพบเห็นอาคารสไตลยุ์โรปของ
เทียนสนิในอดตีเมื่อครัง้ยังเป็นท่าเรือในสนธสิัญญา ผสมกับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในสมัย
ราชวงศช์งิ ซึง่สามารถอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างลงตวั 

นําท่าน ชมววิแมน่ํา้ไหเหอ และ TIANJIN EYE ชงิชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของ
เมอืงเทยีนจนิ ตัง้อยู่รมิแม่น้ําไหเหอ เหนอืสะพานใจกลางเมือง จุดศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อน
ใจของชาวนครเทียนสนิ “เทียนจิน อาย” เปิดตัวครั ้งแรกในปี 2008 เป็นหนึง่ในสามของชงิชา้
สวรรคยั์กษ์แห่งประเทศจีน มีความสูงถงึ 120 เมตร สรา้งอยู่เหนือสะพาน Yougle Bridge ชงิชา้



 

 

สวรรคใ์ชวั้สดเุป็นเหล็กสขีาวทีด่โูดดเด่นในตอนกลางวัน ใหค้วามรูส้กึหรูหราแบบมนิมิอล โดยใน
ตอนกลางคนืจะมกีารประดบัประดาไฟรอบชงิชา้ทีจ่ะสะทอ้นเป็นสสีันสว่างกับผนืน้ําอย่างสวยงาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
วนัท ีห่า้ สวนจิง้หยวน - ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ – ถนนอติาล ี– เทยีนสนิ  

                    กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านยอ้นสูอ่ดตี ณ สวนจิง้หยวน ซึง่เป็นวังเก่าของฮ่องเตปู้ย ีหรอื ของจักรพรรดอิงคส์ุดทา้ย
ของจีนทีน่ครเทยีนจนิ ซึง่มอีายุกว่า 100 ปี เป็นทีป่ระทับอันมชี ือ่เสยีง รวมทัง้สถาปัตยกรรมสไตล์
จนีและยุโรป ซึง่ตอนนีเ้ป็นหนึง่ในสถานทีม่รดกภายใตก้ารคุม้ครองของเมอืงและสถาปัตยกรรม  
ทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตร ์ภายใตเ้ขตคุม้ครองพเิศษของเทยีนจนิ 

นําท่านเดนิสู่ ถนนสายวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ หรอื “กู่เหวนิฮั่วเจยี” อยู่ในเขตหนานไค ถนน
กงหนัน เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในเทียนจินที่สรา้งอาคาร บา้นเรือนเลียนแบบในสมัยราชวงศช์งิ 
กู่เหวนิฮั่วเจียเปิดเป็นย่านการคา้ตัง้แตปี่ 1986 ถนนสายนีม้รีา้นรวงมากมาย โดยสนิคา้ทีว่าง
จําหน่ายสว่นใหญ่เป็นประเภทของที่ระลกึทางวัฒนธรรม อาท ิอุปกรณ์การเขยีนอักษรจนี แกะสลกั
ตราประทับ ภาพวาดพู่กัน สนิคา้หัตกรรมตา่งๆ นอกจากจะไดช้อ้ปป้ิงแลว้ที่นี้ยังมขีองกนินานาชนดิ

ใหเ้ลอืกชมิระหว่างเลอืกซือ้ของอกีดว้ย 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู ่ ถนนอติาล ี บรรยากาศของถนนสายนี้ ทําใหรู้ส้กึเหมอืนไดไ้ปยืนในถนนสายใดสายหนึง่
ของยุโรปจรงิๆ ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของยุโรปขนานแทด้ัง้เดมิ สถาปัตยกรรมการก่อสรา้ง ซึง่

ทุกๆวันทีถ่นนสายนี้จะคลาคลํา่ไปดว้ยนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวตา่งชาต ิ ทีแ่วะเวยีนมาเยีย่มชม
ความงามกันมากมาย เดมิเคยย่ายนีเ้คยเป็นเขตเชา่ของประเทศอติาล ี มาก่อน ภายหลงัไดถ้กู
อนุรักษ์และปรับเปลีย่นเป็นรา้นคา้ต่างๆแทน  
ใหอ้สิระท่านไดช้อ้ปป้ิงและทานอาหารกันตามอัธยาศยั 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่
18.15 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOKSCOOT AIRLINE เท ีย่วบนิท ี ่XW879 
22.20 น.  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

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



 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนทําการออก
ตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเท ีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุตํา่กวา่  

20 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

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

02 – 06 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

08 – 12 สงิหาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

09 – 13 สงิหาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

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

16 – 20 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

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

23 – 27 สงิหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

29 ส.ค. – 02 ก.ย.2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย.2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

06 – 10 กนัยายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

13 – 17 กนัยายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

20 – 24 กนัยายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค.2562 15,999 18,999 4,500 7,900 



 

 

11 – 15 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

12 – 16 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

15 – 19 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

17 – 21 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

18 – 22 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

19 – 23 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

22 – 26 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

23 – 27 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

24 – 28 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

25 – 29 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 

หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงค์จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นต้องการแยกตวัออกจาก

คณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน 300หยวน/

ทา่น/รา้น 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทัง้ส ิน้ แต่เป็นการบอกกล่าว
ลว่งหนา้ 

 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซี่าแบบกรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจีน **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทําวซี่าเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ท่านเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจน
ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิาร

ดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแลว้ทัง้หมดทั ้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

สํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมื่อจองและ
จ่ายมัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หากมีการ
ยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   



 

 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วน
หรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่
ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความ

ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสาย

การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะนาํกอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิ ิตรต่อ

ช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
นําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้
ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกีย่วกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําข ึน้เครื่องได ้
ไม่มกีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข ึน้เครื่องไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําข ึน้เครือ่งในทุกกรณี 



 

 

5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
 

 
 
เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การทาํวซ่ีากรุป๊ทอ่งเท ีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับตํารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทันหัน 

สําหรับบุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี้ ตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 



 

 

จะไม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปหรอืวซี่าแบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อริกั 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์

11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีงักา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.

ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน ์

 


