
 
 
 
 
 



วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง  
08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตูทางออกหมายเลข 5 เค้าเตอร์ 6 สายการบิน 

NOKSCOOT AIRLINE พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน รับบัตรที่นั่งบน
เครื่องบิน  

11.30 น. เหิรฟ้าสู่ นครเทียนจิน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที่ยวบินที่ XW880  
17.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้น
น าท่าน โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง มีระยะทางโดยประมาณ 120 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 330-
350กิโลเมตร/ชั่วโมง จึงใช้เวลาวิ่งแค่เพียง 33 นาทีเท่านั้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่่า  บริการอาหารค่่าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก –ชมโชว์

กายกรรมปักกิ่ง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเช้าน าท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่
อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพ้ืนที่ทั้งสิ้น 440 ,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร , ยาว 880 เมตร) สามารถจุ
ประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า 
“เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซม
ใหมแ่ละได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญ
ของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองใน
ประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว้มากมาย 



จากนั้นน าท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมา
ตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้อง 
ทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง 
ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและก าแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวังแห่งนี้เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้
ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิ
จะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมก านัล ขันที และข้าหลวงรับใช้
ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 
คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมก านัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีค าเล่าลือกันว่า 
พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวัง
แล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย น าทุกท่านสู่ ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็น
ของฝากอันล้ าค่าแก่คนที่ท่านรัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน ห่างจากตัวเมือง 
ปักก่ิงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพ้ืนที่ 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมิง 
จากนั้นน าดินไปถมเป็นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา พร้อมต าหนักน้อยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 
แห่ง เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ .1153 มีการต่อเติมในสมัย
ราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี 
ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง 
ในฤดูร้อนมาประทับที่พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่
งดงามที่สุดของจีน จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงปักก่ิง ระหว่างทางน าท่านแวะชม ร้านไข่มุก เลือกซื้อ
ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ าจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูสุกี้มองโก 
หลังอาหารเย็นน าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียว
และความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ 
แตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไลท์เลยคือการ
ขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพื้นที่จ ากัดและโวกายกรรมปักก่ิงนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้อง
โลกมาก 

พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม ก่าแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้่า – ร้านนวดฝ่าเท้า – ร้าน

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง      
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ก่าแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “ก าแพหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้น
ในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู ค าว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว 
(ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
น าท่านถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง หรือที่รู้จักในนาม “สนามกีฬารังนก” เป็นสนามกีฬาหลัก
ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ส่วนที่เรียก ว่า "สนามรังนก"นั้น เพราะลักษณะของสนามมี
การออกแบบให้ดูคล้าย "รังนก" โดยใช้โครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จนดูคล้ายรังนกขนาดใหญ่ จุ



ผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่ง โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จสิ้นพร้อมเปิดใช้งานเมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาว
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ออกแบบร่วมกับ China Architecture Design Institute และบริษัท Arup โดยมี อ้าย 
เหว่ย เหว่ย ศิลปินร่วมสมัยชาวจีนเป็นคนให้ค าปรึกษาในการออกแบบ   
น าท่านแวะ ร้านนวดฝ่าเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับ
สมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่าน  
น าท่านเดิน าเดินทางสู่ ร้านยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ า 
บ้าน  จากนั้นน าท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นย่านการค้าที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง เป็น
ศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชั่นสมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและร้านอาหารภัตตาคาร 
ร้านกาแฟ บาร์เบียร์สไตล์ตะวันตก เป็นแหล่งนัดพบของวัยรุ่นและแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมักนิยมมา
เยือนของกรุงปักก่ิง 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สี่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ – นครเทียนสิน – ชมวิว

แม่น้่าไหเหอ และ TIANJIN EYE  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่
โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขอให้พืชพันธุ์
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนที่
กว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปด้วยต้นไป๋กว่า 4,000 ต้น แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ ากว่าร้อยปี  
จากนั้นน าท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพ่ือสุขภาพ
ชนิดต่างๆ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านด้วยเมนู เป็ดปักกิ่ง 
 
 
 
 
 
 

 



น าท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ
มากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนด์ชั้นน าอ่ืนๆ จน
หลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่นี่  จากนั้นน าท่านสู่ ร้านปี่เซียะ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่นี่ท่านจะได้ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี 
ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน เหมาะส าหรับท่านที่ท าการค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ  
น าท่านเดินทางสู่ นครเทียนสิน หรือเทียนจิน “เพชรเม็ดงามแห่งอ่าวโป๋ไห่” เทียนสินเป็นเมืองริมชายฝั่งที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนตอนเหนือ เป็นท่าเรือทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยความน่าสนใจทาง
ประวัติศาสตร์ที่สามารถเดินชมได้ทั่วไป ท่านสามารถพบเห็นอาคารสไตล์ยุโรปของเทียนสินในอดีตเมื่อครั้ง
ยังเป็นท่าเรือในสนธิสัญญา ผสมกับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างลงตัว 
น าท่าน ชมวิวแม่น้่าไหเหอ และ TIANJIN EYE ชิงช้าสวรรค์ลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเทียน
จิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ าไหเหอ เหนือสะพานใจกลางเมือง จุดศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจของชาวนครเทียน
สิน “เทียนจิน อาย” เปิดตัวครั้งแรกในปี 2008 เป็นหนึ่งในสามของชิงช้าสวรรค์ยักษ์แห่งประเทศจีน มี
ความสูงถึง 120 เมตร สร้างอยู่เหนือสะพาน Yougle Bridge ชิงช้าสวรรค์ใช้วัสดุเป็นเหล็กสีขาวที่ดูโดดเด่น
ในตอนกลางวัน ให้ความรู้สึกหรูหราแบบมินิมอล โดยในตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟรอบชิงช้าที่
จะสะท้อนเป็นสีสันสว่างกับผืนน้ าอย่างสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี – เทียนสิน – กรุงเทพฯ (สนามบิน

ดอนเมือง)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านย้อนสู่อดีต ณ สวนจิ้งหยวน ซึ่งเป็นวังเก่าของฮ่องเต้ปูยี หรือ ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนที่
นครเทียนจิน ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี เป็นที่ประทับอันมีชื่อเสียง รวมทั้งสถาปัตยกรรมสไตล์จีนและยุโรป ซึ่ง
ตอนนี้เป็นหนึ่งในสถานที่มรดกภายใต้การคุ้มครองของเมืองและสถาปัตยกรรม  



ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ภายใต้เขตคุ้มครองพิเศษของเทียนจิน 
น าท่านเดินสู่ ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน หรือ “กู่เหวินฮ่ัวเจีย” อยู่ในเขตหนานไค ถนนกงหนัน 
เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในเทียนจินที่สร้างอาคาร บ้านเรือนเลียนแบบในสมัยราชวงศ์ชิง กู่เหวินฮั่วเจีย
เปิดเป็นย่านการค้าตั้งแต่ปี 1986 ถนนสายนี้มีร้านรวงมากมาย โดยสินค้าที่วางจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็น
ประเภทของที่ระลึกทางวัฒนธรรม อาทิ อุปกรณ์การเขียนอักษรจีน แกะสลักตราประทับ ภาพวาดพู่กัน 
สินค้าหัตกรรมต่างๆ นอกจากจะได้ช้อปปิ้งแล้วที่นี้ยังมีของกินนานาชนิดให้เลือกชิมระหว่างเลือกซ้ือของอีก
ด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ ถนนอิตาลี บรรยากาศของถนนสายนี้ ท าให้รู้สึกเหมือนได้ไปยืนในถนนสายใดสายหนึ่งของยุโรป
จริงๆ ที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุโรปขนานแท้ดั้งเดิม สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ซึ่งทุกๆวันที่ถนนสายนี้
จะคลาคล่ าไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมความงามกันมากมาย เดิม
เคยย่ายนี้เคยเป็นเขตเช่าของประเทศอิตาลี มาก่อน ภายหลังได้ถูกอนุรักษ์และปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าต่างๆ
แทน  
ให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้งและทานอาหารกันตามอัธยาศัย 

  ได้เวลาอันสมควรน่าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ 
18.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที่ยวบินที่ XW879 
22.20 น.  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

********************************************* 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
**โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค่านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก  
อายุต่่ากว่า  

20 ปี 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั๋ว 

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

05 – 09 เมษายน 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

09 – 13 เมษายน 2562 16,999 19,999 4,500 7,900 

12 – 16 เมษายน 2562 23,999 26,999 5,500 11,900 

14 – 18 เมษายน 2562 21,999 24,999 5,500 11,900 

19 – 23 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

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

26 – 30 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

07 – 11 พฤษภาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

14 – 18 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

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

24 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

07 – 11 มิถุนายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

14 – 18 มิถุนายน 2562 14,999 17,999 4,500 7,900 

21 – 25 มิถุนายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

28 มิ.ย. -02 ก.ค.2562 14,999 17,999 4,500 7,900 

04 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

05 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 



14 – 18 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

16 – 20 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 – 24 กันยายน 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 

 



***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านปี่เซียะ ซึ่งจ่าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัท
ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือ
หากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวน
เงิน 300หยวน/ท่าน/ร้าน 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ 
แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กก.        
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   
     (ส าหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว  
     ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 

 



เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาท ต่อท่านเพ่ือส ารองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้
ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด
ท าการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้
จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พักฯลฯ 
2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจ า
แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อน
การเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด
ท าการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
 
 
 



เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 
10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่
มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับ
ทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิ ตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า
ที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน่าแบตเตอรี่ส่ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก่ 
3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่มีการ
จ ากัดจ านวน  



3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 
2 ก้อน 
3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี

4.  ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ปเฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 

 ส่าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 ส่าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่่ากว่า 18 ปี 

 รูปถ่ายส ีฉากหลังสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กับพาสปอต์)  
 

การท่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวใช้แค่เพียงส่าเนาพาสสปอต์ และรูปถ่ายที่ชัดเจน  
ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์เล่มจริงมา  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ : เอกสารที่ใช้ในการท าวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับต ารวจตรวจคนเข้า                  
                เมืองนั่นๆก าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน 

ส าหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา 
จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มได้ ซึ่งได้แก่ 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต์ 
11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบยี 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 

21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์ 

 


