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บินตรง เทยีนสนิ ปกักิ่ง TIANJIN EYE 

รถไฟความเรว็สูง 5 วนั 4 คืน 

โดยสายการบนินกสกูต๊ แอรไลน์ 
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**หมายเหต:ุ 1. ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 200 RMB /ทรปิ 

ราคาทวัรน้ี์ยงัไม่รวมค่าวซ่ีาหมู่คณะ (กรุป๊) เกบ็เพิม่ 1,000 บาท 

**ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร** 

อายตุ า่กว่า 20 ปี บรบูิรณ์ จา่ยเพิม่ทา่นละ 4,000 บาท/จากราคาทวัร ์

โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 ดอนเมือง (XW880/13.50-18.50)-เทียนสิน (นัง่รถไฟ
ความเร็วสูง) – ปักก่ิง  ✈ O Holiday Inn Express  

หรือเทยีบเท่า 4* 

2 จตุัรัสเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง-ร้านไข่มุก-ร้านนวดฝ่า
เทา้-ถนนหวงัฝู่ จ่ิง O O O Holiday Inn Express  

หรือเทยีบเท่า 4* 

3 ร้านบวัหิมะ – ก  าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ผา่นชมสนาม
กีฬารังนก – ร้านหยก – ตลาดรัสเซีย O O O Holiday Inn Express  

หรือเทยีบเท่า 4* 

4 ร้านผิเ่ซ๊ียะ – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านหมอนยางพารา – ปักก่ิง 
(นัง่รถ) – เทียนสิน – ววิแม่น ้าไหเหอ + TIAN JIN EYE O O O Rosedale Hotel 

หรือเทยีบเท่า 4* 

5 
บา้นกระเบ้ืองเทียนสิน – วดัเจา้แม่ทบัทิม – ถนนวฒันธรรม
โบราณ-เทียนสิน (XW879/19.50-23.55)  – ดอนเมือง 
 

O O ✈  

ก าหนดการเดินทาง   

10 – 14 พ.ย. 60         ราคาพเิศษ      ราคา 13,999 บาท 

17 – 21 พ.ย. 60         ราคา 15,999 บาท 

01 – 05 ธ.ค. 60  (วนัชาติไทย)      ราคา 16,999 บาท 

08 – 12 ธ.ค. 60  (วนัรฐัธรรมนูญ)     ราคา 17,999 บาท 

29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61 (วนัหยดุปีใหม่ )     ราคา 18,999 บาท 

 

 

 ไฮไลท.์....บนิตรง เทียนสนิ รถไฟความเร็วสูง 

ชม... ก าแพงเมอืงจีน ด่านจีหยงกวน 

ข้ึน.... Tianjin Eye ชมววิแม่น า้ ไห่เหอ 

เขา้ชม.....บา้นกระเบื้อง ดว้ยทุนสรา้ง 500 ลา้นหยวน 
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วนัแรก          ดอนเมือง – เทียนสิน (น่ังรถไฟความเร็วสูง) – ปักกิง่ 
11.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวท่ี 6 สาย

การบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจา้หน้าท่ี คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

13.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทยีนสิน โดยเที่ยวบินที ่XW880  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง) 
18.50 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปินไห่ นครเทียนสิน ซ่ึงจดัเป็น 1 ใน 4 เมืองใหญ่เช่นเดียวกบั

ปักก่ิงฉงช่ิงและเซ่ียงไฮท่ี้ข้ึนตรงกบัรัฐบาลกลางเดิมเป็นเมืองตากอากาศของราชวงศต์ั้งแต่สมยัราชวงศห์มิ
งถึงราชวงศ์ชิงและเป็นเมืองท่าส าคญัในการติดต่อกบัต่างประเทศปัจจุบนักลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม
หนกัและเบามีความทนัสมยัและผสมผสานวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกไวไ้ดอ้ย่างลงตวั น าท่าน
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปักกิง่  โดยรถไฟความเร็วสูง รถไฟสายน้ีเป็นรถไฟด่วนสายแรกของจีนระยะทาง

71ไมล ์(114กิโลเมตร)ใชค้วามเร็วขณะวิง่ใหบ้ริการ 217ไมลต่์อชัว่โมงหรือราว 350กิโลเมตรต่อชัว่โมง  
ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245 ไมลต่์อชัว่โมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใชเ้วลาเพียง 30 นาที เดินทางถึง 
เมืองปักกิง่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือยอ่วา่ จิง ตั้งอยูท่ี่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ ท่ี
ราบหวาเป่ย ช่ือเดิมคือ จ่ี สมยัชุนชิวจา้นกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควน้ยนั สมยัราชวงศเ์หลียว เป็นเมือง
หลวงรอง ช้ิอยนัจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมยัราชวงศจิ์น หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคย
ใชช่ื้อจงตู ตา้ตู เป่ยผงิและเป่ยจิง เร่ิมตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบนั แบ่งเป็น16เขตและ2อ าเภอเป็นนคร
ท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง พื้นท่ีทัว่นครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักก่ิงเป็นศูนยก์ารเมือง 
วฒันธรรม วทิยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือดงัทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของ
จีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือมี
การเปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษา
สภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก 

ทีพ่กั Holiday Inn Hotel หรือ เทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง        จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง – ร้านไข่มุก – ร้านนวดฝ่าเท้า – ถนนหวงัฝู่จ่ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่จ

กลางกรุงปักก่ิง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พื้นท่ี
ทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็น
จตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนั
เหมินท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตุัรัส 
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อนุสาวรียว์รีชนใจกลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตกของจตุัรัส ตลอดจน พิพิธภณัฑ์การปฏิวติั
แห่งชาติและพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากน้ีทางดา้นทิศใตย้งัมี หอร าลึกท่าน
ประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างข้ึนในสมยั
จกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิงเป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 
พระองคพ์ระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงั
เดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลวา่ ‘พระราชวงัตอ้งห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งห้าม
เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดงันั้นวงัของบุตรแห่ง
สวรรคจึ์งตอ้งเป็น ‘ท่ีตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านแวะเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้  เชิญ

ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   น าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ  
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกคา้...กรุณาแช่เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงคจ์ะไม่
แช่เทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 400 หยวน )  น าท่านสู่ ถนนหวงัฟูจ่ิง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรับ
การชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆและร้านคา้ร้านอาหาร 
ศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมาย ท่ีจะสร้างสีสันใหก้บัผูท่ี้มาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งน้ี 

ค ่า ทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั 
 
 
 
 

Holiday Inn Express หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม        ร้านบัวหิมะ – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน   – ผ่านชมสนามกฬีารังนก – ร้านหยก – ตลาดรัสเซีย 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 จากนั้นน าท่านชม ยาบัวหมิะท่ีสรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวกเป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแลว้

หลายๆเหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกายสามารถใชย้าน้ีทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได ้ 
น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบราณ
สร้างในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ังแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์
มิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลงัจากนั้นยงัมีการสร้างก าแพงต่ออีกหลาย
คร้ังดว้ยกนัแต่ ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จมี
ความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย เช่ือกนัวา่ 
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หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได ้
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายาม
ให้เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ท่ีนั่ง ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มี
ลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไมเ้พดานและผนงัอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุ
โปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดงดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งห้ามของจีน ซ่ึงให้กล่ินอายงดงาม
แบบตะวนัออก น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือ ก าไร
หยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านไดช้อ้ป
ป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั Holiday Inn Express หรือ เทยีบเท่า 4 ดาว 

 
 
 

 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่         ร้านผเีซียะ – หอฟ้าเทยีนถาน – ร้านหมอนยางพารา – ปักกิง่ (น่ังรถ) – เทยีนสิน – ววิ แม่น า้ไหเหอ 
                    + TIAN JIN EYE 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมร้านผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางโชคลาภตามความเช่ือของชาวจีน  น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน 

ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 เฮกตา้ร์เป็นสถานซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และ
ราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะยา่งเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติทุกปีพระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนัน่เพื่อใหก้ารเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดมประกอบดว้ยต าหนกัฉีเหนียน
เต้ียนต าหนกัหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เป็นตน้   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย หลงัจากนั้น น าท่านเขา้ชม ร้านหมอนยางพารา จากนั้นเดินทางสู่เมืองเทียนสิน  น าท่านข้ึนชิงช้าสวรรค์ 

Tianjin eye  ชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ท่ีสร้างไวบ้นสะพาน Yongle ซ่ึงทอดขา้มแม่น ้ าส าคญัของเมือง  

โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร และมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง  110 เมตรถูกสร้างข้ึนในปี 2008 ท่ีผ่านมาน้ีเอง 
ในตวัเทียนจินอายนั้นจะมีกระเชา้อยู่จ  านวน 48 ห้อง (capsules) แต่ละห้องสามารถบรรจุคนได ้8 คน ซ่ึง
หากท่านไดข้ึ้นมาชมววิ ณ กระเชา้เทียนจินอายแลว้ก็สามารถมองเห็นทิศทางของแม่น ้ าสามสายน้ีไดเ้ต็มตา
แบบจุใจไปเลยรอบละ 30 นาที   ท่านจะไดค้วามรู้สึกเหมือนไดเ้ท่ียวทางฝ่ังยุโรป เน่ืองจากเมืองเทียนจินมี
สถาปัตยกรรมแบบยโุรปตะวนัตก จ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงยามค ่าคืน  วิวช่วงกลางคืนจะสวยงามมาก
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เลยทีเดียว 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั Tianjin Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 
 
 
 
 

วนัทีห้่า       บ้านกระเบื้องเทยีนจิน – วดัเจ้าแม่ทบัทมิ – ถนนวฒันธรรมโบราณ – เทยีนสิน – ดอนเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 จากนั้น น าท่านเขา้ชม บ้านกระเบื้องเทยีนจิน โดย จางเหลียนจ้ือ เจา้ของบา้นใชทุ้นการสร้างมากถึง 500 ลา้น

หยวน (ราว 2,500 ลา้นบาท)  มีเคร่ืองลายคราม กวา่ 4,000 ช้ิน ประกอบดว้ยหินอ่อนและมีหินคริสตลัน ้ าหนกั
รวมกวา่ 40 ตนั และ กระเบ้ืองโบราณกวา่ 700 ลา้นช้ินเคร่ืองแกว้ชาวกระเบ้ืองจากสมยั ราชวงศถ์งั ราชวงศ์
ซ่ง กว่า 300 ช้ิน รูปป้ันหินอ่อนโบราณกว่า 300 ตวั ท่ีตกแต่งในสไตล์ฝร่ังเศส น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่
ทบัทมิ นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทบัทมิ) เทพธิดาผูพ้ิทกัษน์กัเดินทาง เช่ือวา่นมสัการหม่าโจว้แลว้จะเดินทาง
โดยสวสัดิภาพ   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน และให้ท่านได้มีเวลาเลือกซ้ือสินค้า

พื้นเมืองต่างๆตามอธัยาศยั 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่XW879  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง) 
23.55 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
ส าคัญมาก หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท า
การออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

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

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 200 RMB /ทริป/ต่อท่าน*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ** 
* โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่ 
 อายตุ า่กวา่  
20 ปี บรบิรูณ์ 

พกัเดีย่ว 

วนัที ่10 – 14  พ.ย.  60 13,999 17,999 3,999 

วนัที ่17 – 21  พ.ย.  60 15,999 19,999 3,999 

วนัที ่01 – 05 ธ.ค.  60 (วนัชาติไทย) 16,999 20,999 3,999 

วนัที ่08 – 12 ธ.ค.  60 (วนัรัฐธรรมนูญ) 17,999 21,999 3,999 

วนัที ่29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61 (วนัหยุดปีใหม่) 18,999 22,999 4,499 
อายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ จา่ยเพิม่ทา่นละ 4,000 บาทจากราคาทวัร ์

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 200 หยวน /วนั/ตอ่ทา่น*** 

ราคาทวัรน์ ีย้งัไมร่วมคา่วซีา่หมูค่ณะ (กรุป๊) เก็บเพิม่ 1,000 บาท 

**ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร** 

 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร ** 
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อตัราบริการนีร้วม  
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่า

ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ีนอน
เสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจดัห้องพกัให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 อตัราบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้ าหนกั เง่ือนไขตามสายการ

บินก าหนด 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
7. ค่าย่ืนวซ่ีาแบบธรรมดา 4 วนั ท าการ (1,000 บาท) 
8. ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ  เดินทางทั้งหมด 5 วนั จ่ายทปิไกด์ 100 หยวน คนขับ 100 หยวน รวมเป็น  200 หยวน ต่อท่าน 
9. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน พาสปอร์ตไทย (วีซ่าหมู่คณะ ท่านละ 1,000 บาท  กรณีที่ท่านต้องการย่ืนวีซ่าเดี่ยว 4 วันท าการ 

ต้องจ่าย 1,500 บาท)  
โปรดทราบ  : ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่ค  าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ ดงัต่อไปน้ี  
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 08.อิรัก 9.อิหร่าน 
10.อียปิต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย 
หากท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศดงัท่ีกล่าวมาน้ี นบัตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ท่านไม่สามารถยื่นค าขอวีซ่าแบบหมู่คณะ
(กรุ๊ป) ได ้ตอ้งยืน่ค  าขอววซ่ีาจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ 

10. ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทได้ ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้
(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณเีจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัว๋เคร่ืองบินค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทาง
ได ้

7. กรณย่ืีนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา,ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตุ
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ใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
10. กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เติม 

เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ 
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 


