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วันแรก
08.30 น.

11.20 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั ่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตูทางออกหมายเลข 5 เค้าเตอร์ 6
สายการบิน NOKSCOOT AIRLINE พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง
เช็คอิน รับบัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
เหิ รฟ้ าสู่ นครเที ยนจิน ประเทศจี น โดยสายการบิ น NOKSCOOT AIRLINE เที่ย วบิ นที่
XW880 (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่ โมง 20 นาที) ใช้เครื่อง Boeing 777-200
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17.00 น.

คํา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปิ นไห่ ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนั งสือเดิ นทางและศุ ลกากรแล้ว
รับ กระเป๋ าสัม ภาระ จากนั้ นนํ า ท่า น โดยสารรถไฟความเร็ว สู ง สู่ ก รุ ง ปั ก กิ่ ง มี ระยะทาง
โดยประมาณ 120 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 330-350กิโลเมตร/ชัว่ โมง จึงใช้เวลาวิ่งแค่เพียง
33 นาทีเท่านั้น
บริการอาหารคําแบบกล่
่
อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูรอ้ น
ร้านไข่มุก – ชมโชว์กายกรรมปั กกิ่ง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านสู่ จัตรุ สั เทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางกรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน เป็ นจัตุรสั
ขนาดใหญ่อนั ดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้ นที่ ท้งั สิ้ น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว
880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรสั แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง
(เมื่อปี ค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิ มว่า “เฉิ งเทียนเหมิน” ต่อมาในปี ค.ศ. 1651 ซึ่งเป็ นสมัย
จักรพรรดิซุ่นจื้ อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ น “เทียนอันเห
มิน” มาถึ งปั จจุบนั จัตุรสั เทียนอันเหมินถื อเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของประเทศจีนเพราะเป็ น
ที่ต้งั ของสถานที่สาํ คัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุ การณ์สาํ คัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์
ชาติจีนเกิดขึ้ นและจารึกไว้มากมาย
จากนั้นนําท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อของจตุรสั เทียนอันเหมิน เป็ น
พระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรูจ้ กั กัน
ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้ นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มี
ห้อง
ทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นัง่ 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมี
สวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวัง
แห่งนี้ เป็ นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ขา้ ราชการชั้นสูงยังต้องขออนุ ญาตเป็ นกรณี
พิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูใ่ นพระราชวัง
แห่งนี้ กัน้ พระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ ต้อง
อาศัยอยูใ่ นนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสําราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000
คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขนั ที 70,000 คน คอยดูแลให้ มี
คําเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันที
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เที่ยง

คํา่

พักที่
วันที่สาม
เช้า

ไปเสาะหาชายหนุ่ มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผใู ้ ดพบเห็นอีกเลย นําทุกท่านสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็ น
เครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันลํ้าค่าแก่คนที่ท่านรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น หรือ อี้ เหอหยวน ตั้งอยูใ่ นเขตไห่เตี้ ยน ห่างจากตัวเมือง
ปั กกิ่งไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้ มีพื้นที่ 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็ น
ทะเลสาบคุ นหมิง จากนั้ นนํ าดิ นไปถมเป็ นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา พร้อมตําหนั กน้อยใหญ่
หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง เดิ มนั้ นเป็ นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไล
ข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติ มในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึง
สมัยพระเจ้าเฉี ยนหลง ใช้เวลาถึ ง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์ าชวงศ์ชิงทรงใช้
เป็ นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนี ความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง ในฤดูรอ้ นมาประทับที่
พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งนี้ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้ เป็ นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุด
ของจีน จากนั้นนําท่านเดิ นทางกลับสู่กรุงปั กกิ่ง ระหว่างทางนํ าท่านแวะชม ร้านไข่มุก เลือก
ซื้ อครีมไข่มุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกนํ้าจืด ที่เพาะเลี้ ยงในทะเลสาบ
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูสุกี้มองโก
หลังอาหารเย็นนําท่านชม กายกรรมปั กกิ่ง เป็ นการแสดงความสามารถของนั กแสดงในการ
โชว์หวาดเสียวและความยืดหยุน่ ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็ นต้น แต่ไฮ
ไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพื้ นที่จาํ กัดและโวกายกรรมปั กกิ่งนั้ นยัง
ชื่อเป็ นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
กําแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายนํ้า
ร้านนวดฝ่ าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจงิ่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กําแพหมื่นลี้ ” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงส่วนใหญ่ที่
ปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซัง
หนู คําว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปี ก่อนคริสตกาล)นําท่านถ่ายรูปหน้า
สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปั กกิ่ง หรือที่รจู ้ กั ในนาม “สนามกีฬารังนก” เป็ นสนามกีฬาหลักที่ใช้
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูรอ้ น 2008 ส่วนที่เรียก ว่า "สนามรังนก"นั้น เพราะลักษณะของ
สนามมีการออกแบบให้ดูคล้าย "รังนก" โดยใช้โครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จนดู
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คํา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คล้ายรังนกขนาดใหญ่ จุผชู ้ มได้ 91,000 ที่นัง่ โดยเริ่มก่อสร้างขึ้ นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
2547 เสร็จสิ้ นพร้อมเปิ ดใช้งานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็ นผลงานการออกแบบ
ร่วมกันระหว่าง Herzog & DeMeuron สถาปนิ กชาวสวิตเซอร์แลนด์ ที่ออกแบบร่วมกับ China
Architecture Design Institute และบริษัท Arup โดยมี อ้าย เหว่ย เหว่ย ศิลปิ นร่วมสมัยชาวจีน
เป็ นคนให้คาํ ปรึกษาในการออกแบบ
นํ าท่านแวะ ร้านนวดฝ่ าเท้า ชมการสาธิ ต การนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลาย
ความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ ต์เจงกีสข่าน
นํ าท่านเดิ นําเดิ นทางสู่ ร้านยาสมุ นไพรเพื่อสุขภาพ ชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือที่รจู ้ กั กันดี ในชื่ อ
“บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญ
ประจํา
บ้าน จากนั้ นนํ าท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็ นย่านการค้าที่ เป็ นถนนคนเดิ นเพียงแห่งเดี ยวของ
กรุงปั กกิ่ง เป็ นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชัน่ สมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่น
และร้านอาหารภัตตาคาร ร้านกาแฟ บาร์เบียร์สไตล์ตะวันตก เป็ นแหล่งนั ดพบของวัยรุ่นและ
แหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ มกั นิ ยมมาเยือนของกรุงปั กกิ่ง
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่ เซียะ
นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ าํ ไหเหอ และ TIANJIN EYE
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ านสู่ หอบู ชาฟ้ าเที ยนถาน ถูก ลงทะเบี ย นเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่ ง ใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่ งในจีน สร้างขึ้ นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420
เป็ นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพร
ให้ฝนฟ้ าตกต้องตามฤดูกาล ขอให้พืชพันธุ ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็ นประจําทุ กปี ปั จจุบัน
กลายเป็ นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปด้วยต้น
ไป๋ กว่า 4,000 ต้น แต่ ละต้น มี อายุ ไ ม่ตํา่ กว่าร้อ ยปี จากนั้ น นํ าท่ านสู ้ ร้านผลิ ตภัณ ฑ์ย าง
โอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิ ดต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู เป็ ดปั กกิ่ง
นําท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบ
รนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาส
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คํา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า

และแบรนด์ช้นั นําอื่นๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้ อของเลียนแบบจากที่นี่
จากนั้นนําท่านสู่ ร้านปี่ เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่นี่ท่านจะได้
ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุย้ ของชาวจีน เหมาะสําหรับ
ท่านที่ทาํ การค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ
นํ าท่านเดิ นทางสู่ นครเทียนสิน หรือเทียนจิน “เพชรเม็ดงามแห่งอ่าวโป๋ไห่ ” เทียนสินเป็ น
เมืองริมชายฝัง่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนตอนเหนื อ เป็ นท่าเรือทางทะเลขนาดใหญ่ เต็ มไปด้วย
ความน่ าสนใจทางประวัติศาสตร์ที่สามารถเดิ นชมได้ทวั ่ ไป ท่านสามารถพบเห็นอาคารสไตล์
ยุโรปของเทียนสินในอดี ตเมื่อครั้งยังเป็ นท่าเรือในสนธิ สญ
ั ญา ผสมกับสถาปั ตยกรรมอันโดด
เด่นในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสามารถอยูร่ ่วมกันได้อย่างลงตัว
นําท่าน ชมวิวแม่น้ าํ ไหเหอ และ TIANJIN EYE ชิงช้าสวรรค์ลอยฟ้ า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
เมืองเทียนจิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ํ าไหเหอ เหนื อสะพานใจกลางเมือง จุดศูนย์กลางในการพักผ่อน
หย่อนใจของชาวนครเทียนสิน “เทียนจิน อาย” เปิ ดตัวครั้งแรกในปี 2008 เป็ นหนึ่ งในสาม
ของชิงช้าสวรรค์ยกั ษ์แห่งประเทศจีน มีความสูงถึ ง 120 เมตร สร้างอยู่เหนื อสะพาน Yougle
Bridge ชิ งช้าสวรรค์ใช้วสั ดุ เป็ นเหล็กสี ขาวที่ดูโดดเด่ นในตอนกลางวัน ให้ความรูส้ ึ กหรูหรา
แบบมินิมอล โดยในตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟรอบชิ งช้าที่จะสะท้อนเป็ นสี สัน
สว่างกับผืนนํ้าอย่างสวยงาม
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – วัดเจ้าแม่ทบั ทิม – ถนนอิตาลี – เทียนสิน
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินสู่ ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน หรือ “กูเ่ หวินฮัว่ เจีย” อยูใ่ นเขตหนานไค
ถนนกงหนัน เป็ นสถานที่ แห่งหนึ่ งในเที ยนจินที่สร้างอาคาร บ้านเรื อนเลี ยนแบบในสมัย
ราชวงศ์ชิง กู่เหวินฮัว่ เจีย เปิ ดเป็ นย่านการค้าตั้งแต่ปี 1986 ถนนสายนี้ มีรา้ นรวงมากมาย
โดยสินค้าที่วางจําหน่ ายส่วนใหญ่เป็ นประเภทของที่ระลึกทางวัฒนธรรม อาทิ อุปกรณ์การ
เขียนอักษรจีน แกะสลักตราประทับ ภาพวาดพูก่ นั สินค้าหัตกรรมต่างๆ นอกจากจะได้ชอ้ ปปิ้ ง
แล้วที่นี้ยังมีของกินนานาชนิ ดให้เลือกชิมระหว่างเลือกซื้ อของอีกด้วย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทบั ทิม ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเทียนสิน
และวัดเจ้าแม่ทบั ทิมแห่งนี้ ยังเป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอีกด้วย มีพนที
ื้ ่ 8,400 ตารางเมตร
ให้ท่านได้นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ สูง 8.6 เมตร ของลํ้าค่าชิ้ นที่หนึ่ งของวัดนี้
ภายใน
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เที่ยง

18.15 น.
22.00 น.
หรือ
22.20 น.

วัดมีตน้ กุยซู่ มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็ นของลํ้าค่าสิ่งที่สองและสิ่งลํ้าค่าชิ้ นที่สาม คือ ระฆัง
โบราณสมัยราชวงศ์ซ่ง เส้นผ่าศูนย์ กลาง 2 เมตร ทําด้วยทองแดงนํ้าหนัก 5 ตัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ถนนอิตาลี บรรยากาศของถนนสายนี้ ทําให้รสู ้ ึกเหมือนได้ไปยืนในถนนสายใดสาย
หนึ่ งของยุโรปจริงๆ ที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุโรปขนานแท้ด้งั เดิม สถาปั ตยกรรมการ
ก่อสร้าง ซึ่งทุกๆวันที่ถนนสายนี้ จะคลาคลํา่ ไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ ที่แวะ
เวียนมาเยี่ยมชมความงามกันมากมาย เดิมเคยย่ายนี้ เคยเป็ นเขตเช่าของประเทศอิตาลี มา
ก่อน ภายหลังได้ถูกอนุ รกั ษ์และปรับเปลี่ยนเป็ นร้านค้าต่างๆแทน ให้อิสระท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและ
ทานอาหารกันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเทียนจินปิ นไห่
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที่ยวบินที่ XW879
(ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง 30 นาที)
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที่ยวบินที่ XW879
(ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง 30 นาที)
02.05(+1) เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทํา
การออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

เปิ ดใหม่
18 – 22 กันยายน 2561
เปิ ดใหม่
21 – 25 กันยายน 2561

XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00

23 – 27 กันยายน 2561
เปิ ดใหม่
25 – 29 กันยายน 2561
เปิ ดใหม่
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561

XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)

ผูเ้ ดินทาง
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
อายุตากว่
ํ่ า
ไม่รวม
2-3 ท่าน
เพิ่ม
20ปี
ตั ๋ว
12,888

15,888

4,500

7,900

12,888

15,888

4,500

7,900

16,888

19,888

4,500

8,900

12,888

15,888

4,500

7,900

12,888

15,888

4,500

7,900

18,888

21,888

5,000

9,900

18,888

21,888

5,000

9,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบ
ชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านปี่ เซียะ ซึ่งจําเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษั ทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้า ทุกท่านว่ า ร้านรัฐบาลทุกร้า น
จําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูก ค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้าร้า นรัฐ บาลทุกเมื อง หรื อหากท่า นต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจํานวน
เงิน 300หยวน/ท่าน/ร้าน
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 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลู กทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอก
กล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้ น ไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
(สําหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาท ต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลื อทั้งหมดก่อนวัน เดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวัน เวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด ทําการของทางบริษัท
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทํา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐาน
การชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
2.4 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตี การจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ ม 100% ซึ่งเมื่อจอง
และจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
หรือบางส่วนได้
3. การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตี มดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลํา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจําหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ านไม่ไ ด้ร่ วมเดิ น ทางหรื อใช้บริ การตามที่ ร ะบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
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บางส่ วนหรื อทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ทจะไม่คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15
ท่า น โดยจะแจ้ง ให้ก ับ นั ก ท่อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่ วงหน้า อย่า งน้อ ย 7 วัน ก่อ นการเดิ นทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนํ าติ ดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนํ าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนํ าขึ้ นเครื่องในทุก
กรณี
5. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุตากว่
ํ ่ า 18 ปี



รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จานวน 2 รูป (นำติดตัวไป ณ วันเดินทำง)

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา
ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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