
บินตรง เทียนสิน ปักกิ่ง TIANJIN EYE 

รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินนกสกู๊ต แอร์ไลน์

 

**หมายเหตุ: 1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200 RMB /ทริป
ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าหมู่คณะ (กรุ๊ป) เก็บเพิ่ม 1,000 บาท

**ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ**
อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ จ่ายเพิ่มท่านละ 4,000 บาท/จากราคาทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง
เช้
า

เที่ย
ง ค่ำ โรงแรมที่พัก

1
ดอนเมือง (XW880/13.50-18.50)-เทียนสิน (นั่ง
รถไฟความเร็วสูง) – ปักกิ่ง ✈ O Holiday Inn Express  

หรือเทียบเท่า 4*

2
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนหวังฝู่จิ่ง O O O Holiday Inn Express  

หรือเทียบเท่า 4*

3
ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –
ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ร้านหยก – ตลาดรัสเซีย O O O Holiday Inn Express  

หรือเทียบเท่า 4*
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กำหนดการเดินทาง  
10 – 14 พ.ย. 60         ราคาพิเศษ ราคา 13,999 บาท
17 – 21 พ.ย. 60 ราคา 15,999 บาท
01 – 05 ธ.ค. 60 (วันชาติไทย) ราคา 16,999 บาท
08 – 12 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ) ราคา 17,999 บาท
29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61 (วันหยุดปีใหม่ ) ราคา 18,999 บาท

ไฮไลท์.....บินตรง เทียนสิน รถไฟความเร็วสูง
ชม... กำแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน
ขึ้น.... Tianjin Eye ชมวิวแม่น้ำ ไห่เหอ
เข้าชม.....บ้านกระเบื้อง ด้วยทุนสร้าง 500 ล้านหยวน



4
ร้านผิ่เซ๊ียะ – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านหมอน
ยางพารา – ปักกิ่ง (นั่งรถ) – เทียนสิน – วิวแม่น้ำ
ไหเหอ + TIAN JIN EYE

O O O Rosedale Hotel 
หรือเทียบเท่า 4*

5

บ้านกระเบื้องเทียนสิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนน
วัฒนธรรมโบราณ-เทียนสิน 
(XW879/19.50-23.55)  – ดอนเมือง O O ✈

วันแรก          ดอนเมือง – เทียนสิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ปักกิ่ง

11.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 

5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวย

ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

13.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยเที่ยวบินที่ XW880  (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง)

18.50 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปินไห่ นครเทียนสิน ซ่ึงจัดเป็น 1 ใน 4 เมืองใหญ่

เช่นเดียวกับปักกิ่งฉงชิ่งและเซี่ยงไฮ้ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางเดิมเป็นเมืองตากอากาศของ

ราชวงศ์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิงและเป็นเมืองท่าสำคัญในการติดต่อกับต่าง

ประเทศปัจจุบันกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักและเบามีความทันสมัยและผสมผสาน

วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกไว้ได้อย่างลงตัว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง  โดยรถไฟความเร็วสูง รถไฟสายนี้เป็นรถไฟด่วนสายแรกของ

จีนระยะทาง71ไมล์ (114กิโลเมตร)ใช้ความเร็วขณะวิ่งให้บริการ 217ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว 

350กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง ใช้เวลาเพียง 30 นาที เดินทางถึง เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มีชื่อย่อว่า จิง ต้ังอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้า

นกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมือง

หลวงของจีนต้ังแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู 

เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มต้ังเป็นเมืองต้ังแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น16เขตและ2อำเภอเป็นนคร

ที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักกิ่งเป็นศูนย์

การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและ

ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการ

ปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจาก

ปักกิ่งได้รับการจัดต้ังเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลัง

จากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียง

แต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของ

โลก 
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ที่พัก Holiday Inn Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง        จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านไข่มุก – ร้านนวดฝ่าเท้า – ถนนหวังฝู่จ่ิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจัตุรัสที ่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอัน

เหมิน ต้ังอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวต้ังแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรด

ทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 

คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วย

สถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ต้ังอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส 

ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส 

มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่าน

ประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้าง

ขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์ห

มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค์พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อ

ในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซ่ึงแปลว่า 

‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า 

จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ 

คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านแวะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก 

เป็นต้น  เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   นำท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการ

แพทย์โบราณต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อม

รับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกค้า...กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความ

ประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 400 หยวน )  นำท่านสู่ ถนนหวังฟู

จ่ิง ซ่ึงเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพ

สินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้าร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้

ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้

ค่ำ ทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม        ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน   – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ร้านหยก – 

ตลาดรัสเซีย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นนำท่านชม ยาบัวหิมะที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นที่พิสูจน์

สรรพคุณมาแล้วหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานี้ทาลด

อาการพองหรือแสบร้อนได้  นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่

มีป้อมค่ันเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพง

ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจาก

พวกมองโกล และพวกเติร์กหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ ภาย

หลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จมีความ

ยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อ

กันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก 

“โคลอสเซ่ียม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อส่ิงแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-

ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็ก

เหมือนกิ่งไม้เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสี

แดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซ่ึงให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก นำท่านแวะ

ชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือ กำไรหยก แหวนหยก 

หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

ของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Holiday Inn Express หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ส่ี         ร้านผีเซียะ – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านหมอนยางพารา – ปักกิ่ง (นั่งรถ) – เทียนสิน – วิว แม่น้ำ

ไหเหอ 

                    + TIAN JIN EYE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   Page !  of !  4 9



นำท่านชมร้านผีเซี๊ยะ  เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน  นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้า

เทียนถาน ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที ่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์เป็นสถานซ่ึงจักรพรรดิ

แห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือน

อ้ายตามจันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อ

ให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวน

ชิว เป็นต้น  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย หลังจากนั้น นำท่านเข้าชม ร้านหมอนยางพารา จากนั้นเดินทางสู่เมืองเที ยนสิน  นำท่านข้ึน

ชิงช้าสวรรค์ Tianjin eye  ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที ่สร้ างไว้บนสะพาน Yongle ซ่ึงทอด

ข้ามแม่น้ำสำคัญของเมือง  โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  110 

เมตรถูกสร้างข้ึนในปี 2008 ที่ผ่านมานี้เอง ในตัวเทียนจินอายนั้นจะมีกระเช้าอยู่จำนวน 48 

ห้อง (capsules) แต่ละห้องสามารถบรรจุคนได้ 8 คน ซ่ึงหากท่านได้ข้ึนมาชมวิว ณ กระเช้า

เทียนจินอายแล้วก็สามารถมองเห็นทิศทางของแม่น้ำสามสายนี้ได้เต็มตาแบบจุใจไปเลยรอบ

ละ 30 นาที    ท่านจะได้ความรู้สึกเหมือนได้เที่ยวทางฝั่งยุโรป เนื่องจากเมืองเทียนจินมี

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปตะวันตก จำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงยามค่ำคืน  วิวช่วงกลางคืน

จะสวยงามมากเลยทีเดียว

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Tianjin Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ห้า       บ้านกระเบ้ืองเทียนจิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนวัฒนธรรมโบราณ – เทียนสิน – ดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้น นำท่านเข้าชม บ้านกระเบ้ืองเทียนจิน โดย จางเหลียนจื้อ เจ้ าของบ้านใช้ทุนการสร้าง

มากถึง 500 ล้านหยวน (ราว 2,500 ล้านบาท)  มีเครื่องลายคราม กว่า 4,000 ชิ้น ประกอบด้วย

หินอ่อนและมีหินคริสตัลน้ำหนักรวมกว่า 40 ตัน และ กระเบื้องโบราณกว่า 700 ล้านชิ้นเครื่อง

แก้วชาวกระเบื้องจากสมัย ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง กว่า 300 ชิ้น รูปปั้นหินอ่อนโบราณกว่า 300 

ตัว ที่ตกแต่งในสไตล์ฝรั่งเศส นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่

ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการหม่าโจ้วแล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน และให้ท่านได้มีเวลาเลื อก

ซ้ือสินค้าพื้นเมืองต่างๆตามอัธยาศัย

   Page !  of !  5 9



หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***************************** 
โปรแกรมการเดนิทางเปลี0ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี0ยนแปลงรายการทอ่งเที0ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที0ยวบางรายการและจะตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสาร 

จาํนวน 15 ทา่นขึCนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที0มจีาํนวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XW879  (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง)

23.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สำคัญมาก หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่

กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้

เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ

เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 200 RMB /ทริป/ต่อท่าน*** 

ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 

**บริการแจกน้ำด่ืมวันละ 1 ขวด ** 
* โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ;น*** 

ทา่นละ 200 หยวน /วนั/ตอ่ทา่น*** 

ราคาทวัรน์ ี>ยงัไมร่วมคา่วซีา่หมูค่ณะ (กรุป๊) เก็บเพิ;ม 1,000 บาท 

**ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึ>นอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี4ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร ** 

อัตราบริการนี้รวม  

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยการชำระเงินเพื่อ

อัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 

2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 

ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตาม

ความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 

5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่  อายตุํ0ากวา่  
20 ปี บรบิรูณ์ พกัเดี0ยว

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

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

วันที่ 01 – 05 ธ.ค.  60 (วันชาติไทย) 16,999 20,999 3,999

วันที่ 08 – 12 ธ.ค.  60 (วันรัฐธรรมนูญ) 17,999 21,999 3,999

วันที่ 29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61 (วันหยุดปี

ใหม่)
18,999 22,999 4,499

อายตุํ4ากวา่ 20 ปี บรบิรูณ ์จา่ยเพิ4มทา่นละ 4,000 บาทจากราคาทวัร ์
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อัตราบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนัก เง่ือนไขตามสาย

การบินกำหนด 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  หัก ณ ที่จ่าย 3 % 

7. ค่ายื่นวีซ่าแบบธรรมดา 4 วัน ทำการ (1,000 บาท) 

8. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ  เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายทิปไกด์ 100 หยวน คนขับ 100 หยวน รวมเป็น  200 หยวน ต่อ

ท่าน 

9. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน พาสปอร์ตไทย (วีซ่าหมู่คณะ ท่านละ 1,000 บาท  กรณีที่ท่านต้องการยื่นวีซ่าเด่ียว 4 วันทำการ 

ต้องจ่าย 1,500 บาท)  

โปรดทราบ  : ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคำขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนี้  

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 08.อิรัก 

9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 

19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย 

หากท่านเคยเดินทางเข้าประเทศดังที่กล่าวมานี้ นับต้ังแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ท่านไม่สามารถยื่นคำขอวีซ่าแบบหมู่

คณะ(กรุ๊ป) ได้ ต้องยื่นคำขอววีซ่าจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากำหนดการเดิม 4 วัน ทำการ 

10. ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ

ได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น)หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการ

จองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7วันทำการ) 

2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะ

ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดิน

ทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋ว

เครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่

สามารถเดินทางได้ 

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 

ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย

บางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมือง

นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสา

เหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผู้กำหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้

ดำเนินการ ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ัว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่านั้น 

2. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าต๋ัวเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจำต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่

สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  หากต๋ัวเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
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