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โปรแกรมทัวร์ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเทียนสิน-นัง่รถไฟใตดิ้น-รถไฟ

ความเร็วสูง-ปักก่ิง
- - √ ปักก่ิง

2 จตุัรัสเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้งหา้ม-ร้านบวัหิมะ-โชว์
กายกรรมปักก่ิง-ตลาดรัสเซีย 

√ √ √ ปักก่ิง

3 ก าแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน-โรงงานไข่มุก-ร้านหยก-ผ่านชม
สนามกีฬาโอลิมปิค

√ √ √ ปักก่ิง

4 พระราชวงัฤดูร้อน-พิพิธภณัฑผ์ิเซ๊ียะ-ร้านยางพารา-สนามบิน
เทียนสิน-สนามบินดอนเมือง 

√ √ - -

สายการบิน NOK SCOOT (XW)
ไฟล์ทบิน เส้นทาง เวลาบิน

ไฟลท์ขาไป XW880 DMK-TSN 11.20-17.00 

ไฟลท์ขากลบั XW879 TSN-DMK 18.15-22.00 

ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กิโลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม 
หมายเหตุ   : หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือบตัรโดยสารประเภทอื่นๆเพ่ือเดินทางมายงักรุงเทพฯ 
    และกลบัจงัหวดัท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของท่าน กรุณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทวัร์น้ีท่ีเจา้หนา้ท่ี 
    บริษทัทวัร์ก่อนท าการจองตัว๋ต่างๆ หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การ 
    ยกเลิกเท่ียวบิน การยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณา 
     สถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั 
    เป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยู่เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้าย 
    ต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

วันแรก สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - น่ังรถไฟความเร็วสูง – กรุงปักก่ิง 

08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 5-7 เคาน์เตอร์ 5-7 สายการบิน  
  นกสกู๊ต (XW) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
11.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเทียนสิน ประเทศจีน โดยสายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW880 (บินประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 
  (บนเคร่ืองไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืมฟรี แต่มีจ าหน่ายบนเคร่ือง)  



 

   
 
17.00 น.  เดินทางถงึท่าอากาศเทียนจินปินไห่ เมืองเทียนสิน ประเทศจีน เป็นเมืองเอกเทศ 1  ใน 4 ของจีนรวมทั้ง  
  ปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้ฉงช่ิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตก ซ่ึงห่างจากปักก่ิงประมาณ 160 ก.ม. (เวลาท้องถ่ินท่ีเร็วกว่าไทย 2  
  ช.ม. เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้  
  เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟใตเ้ดินเพ่ือมุ่งหนา้เดินทางไปยงัสถานีรถไฟเทียนสิน ให ้
  ท่านไดน้ัง่รถไฟความเร็วสูงหวัจรวด BULLET TRAIN เพ่ือเดินทางไปยงัเมืองปักก่ิง ใชเ้วลาประมาณ 30-45  
  นาที ดว้ยความเร็วสูงสุด 295 ก.ม./ช.ม.เดินทางถึงสถานีรถไฟปักก่ิง เมืองปักก่ิง เป็นเมืองหลวงท่ีมี 
  ประวติัศาสตร์เก่าแก่ ซ่ึงแต่เดิมประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาลปักก่ิงถือเป็นเมืองการคา้ หลงัการปฏิวติัลม้ 
  ลา้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและการสู้รบกลางเมือง ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดช้ยัชนะจึง 
  ประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงของประเทศนบัแต่นัน่มา 

   
เยน็ เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ทางบริษทัขอบริการอาหารเยน็ แบบข่าวกล่อง (ม้ือท่ี 1)  
ค ่า น าท่านเข้าที่พัก YIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วนั ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านบัวหิมะ - ชมโชว์กายกรรมปักก่ิง - ตลาดรัสเซีย   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 2) 
  น าท่านชม จตุัรัสเทียนอันเหมิน (SQUARE HEAVENLY PEACE) ซ่ึงเป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 
  โลก โดยทั้ง 4 ทิศ มีถนนรอบลานจตุัรัส 12 เลนใจกลางจตุัรัส มีอนุสาวรียว์รีชน ดา้นใตเ้ป็นหอระลกึ 
  ประธาน เหมา เจ๋อ ตุง  ทางใตล้งมาจาก หอระลึก คอืซุ้มประตูเฉียนเหมิน(ประตูหนา้) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึง 
  วา่ เจ้ิงหยางเหมิน ดา้นตะวนัตกของจตุัรัสเทียนอนัเหมินเป็นรัฐสภามหาศาลาประชาคม ซ่ึงเป็นท่ีประชม 
  พรรคคอมมิวนิสต ์ ภายในมีท่ีนัง่ถึง 9,700 ท่ีนัง่ และอนุสาวรียสู์ง 40 เมตร และค าจารึกวา่  “ วรีบุรุษของ 
         ประชาชนเป็นอมตะ”  ทางทิศตะวนัออกเป็นหอพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการ 
  ครบรอบ 10 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน แลพิพิธภณัฑป์ฏิวติั เป็นสถานท่ีจดังานส าคญั ๆ  
  ของพรรคคอมมิวนิสต ์ อาทิเช่น งานฉลองวนัชาติ ,งานแสดงแสงยานุภาพ ,งานตรวจกองทหารเกียรติยศ  



 

  จากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของ   พระราชวังโบราณกู้กง หรือ  พระราชวังต้องห้าม(THE FORBIDDEN CITY) 
 ท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบา้น และชีวติของจกัรพรรดิในราชวงศ์หมิง 
  และชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 600 ปี เหตุท่ีเรียกพระราชวงั 
  ตอ้งหา้ม เน่ืองมาจากชาวจีนถอืคติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ ดงันั้นวงัของ 
  บุตรแห่งสวรรคจึ์งตอ้งเป็น “ ท่ีตอ้งหา้ม ” คนธรรมดาสามญั ไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้ เป็นพระราชวงัท่ี 
  ยิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ท่ีมีพ้ืนท่ีถึง 720,000 ตร.ม. มีอาคารและส่ิงปลกูสร้างรวม800แห่ง วดัโดยรอบ 
  ก าแพงมีระยะทางถึง 6 ก.ม. หมู่อาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆ ซ่ึงเม่ือแบ่งเป็นหอ้งแลว้มีมาก 
  ถึง 9,999 หอ้ง ตามหลกัสถาปัตยกรรมสมยัโบราณ ไดก้ าหนดใหด้า้นหนา้เป็นท่ีวา่ราชการ ดา้นหลงัเป็นท่ีอยู่ 
  อาศยั น าคณะเดินทางเขา้สู่พระราชวงัโดยผา่นประตูส าคญั ไดแ้ก่ “ ประตูอู่ และประตูไท่เหอ ” เป็นประตู 
  ทางเขา้หลกัของต าหนกัหนา้ ซ่ึงเป็นประตูท่ีใหญ่โตโอฬารท่ีสุดในพระราชวงัตอ้งหา้ม มีเอกลกัษณ์คือ ท่ี 
  หนา้ประตูประดบัดว้ยสิงโตซ่ึงท าจากทองส าริด 2 ตวั น าชมต าหนกัหนา้ 3 หลงัในเขตพระราชฐานชั้นนอก  
  ไดแ้ก่ ต าหนกัไท่เหอ  , ต าหนกัจงเหอ  และต าหนกัเป่าเหอ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจท่ียิง่ใหญ่ใชเ้ป็นท่ีวา่ 
  ราชการแผ่นดิน และท่ีทรงงานของจกัรพรรดิ  ถดัเขา้ไปในเขตพระราชฐานชั้นในเป็นท่ีประทบัพกัผ่อนของ  
  จกัรพรรดิ พระมเหสี พระราชมารดา พระราชโอรส พระราชธิดาและ  นางสนม อีก 3 หลงั ไดแ้ก่ ต าหนกัเฉีย 
  นชิง , ต าหนกัเจียวไท่ และต าหนกัคุนหนิง ส่วนท่ีแบ่งระหวา่งเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐาน 
  ชั้นในก็คือ ลานกวา้งท่ีอยู่บริเวณดา้นหลงัต าหนกัเป่าเหอท่ีมาบรรจบกบัประตูเฉียนชิงเป็นกลุ่มอาคารราชวงั 
  ท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีความสมบูรณ์ท่ีสุดในปักก่ิง “ น าท่านเดินเท่ียวชมโดยรอบพระราชวงั ” ท่ีมี 
  ประวติัศาสตร์มาหลายยุคหลายสมยั และยงัคงเด่นเป็นสง่าใจกลางมหานครปักก่ิง และพระราชวงัแห่งน้ีเป็น 
  ตวัแทนเล่าขานเหตุการณ์ในอดีตในฐานะ “พิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก”                                   .    

    

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 3)   
  น าท่านชอ้ปป้ิง ครีมบัวหิมะ(ครีมเป่าซู่ถงั) สรรพคณุเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ ผุพอง และ 
  แมลงกดัต่อย จากนั้นชมสุดยอดโชว์กายกรรมปักก่ิง สุดยอดของกายกรรมท่ีสุดแสนจะสวยงาม ใหท่้านต่ืน 
  ตาต่ืนใจกบัโชว ์ไม่วา่เป็นโชวห์มุนจาน โชวค์วงของ โชวม์อเตอร์ไซค ์เป็นตน้ จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด 
  รัสเซีย (HONG QIAO PEAL MARKET) หรือมาบุญครองของจีน ภายในอาคารมีร้านคา้มากมาย ไม่วา่จะ 
  เป็น เส้ือผา้, ของท่ีระลึก, กระเป๋า, กระเป๋าเดินทาง, อุปกรณ์อเิลก็ติค, เคร่ืองประดบั ฯลฯ 



 

    
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4) เมนูสุก้ีมองโกล   

ค ่า น าท่านเข้าที่พัก YIFU HOTEL หรือเทียบเท่า                                                                            

  โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วนั ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 

วันที่สาม ร้านหยก - โรงงานไข่มุก - ก าแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 
  น าท่านชมอญัมณีท่ีประเทศจีนยกย่องวา่มีค่าอย่างล ้าเลิศยิ่งกวา่ทองและเพชรนัน่ก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความ 
  เช่ือว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผูท่ี้ไดม้าครอบครอง ท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิด 
  ความเจริญก้าวหน้า มัง่ค ัง่ โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ซ่ึงเป็น 
  เคร่ืองประดบัน าโชค น าท่านเยี่ยมชม โรงงานไข่มุกน ้าจืด ท่ีเพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบนัประเทศจีน 
  สามารถผลิตเพ่ือส่งออกไปขายทัว่โลกไดไ้ม่ต ่ากวา่ปีละ 199,500 กิโลกรัม นบัวา่เป็นประเทศท่ีผลิตไข่มุกน ้า 
  จืดรายใหญ่ท่ีสุดในเวลาน้ี ให้ท่านไดมี้โอกาสเลือกซ้ือไข่มุก ครีมบ ารุงผิวไข่มุกธรรมชาติท่ีเหมาะกบัทุก 
  สภาพผิว  เพ่ือบ ารุงผิวหนา้และกายใหเ้ปล่งปลัง่และขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 6)  
  น าท่านเดินทางพิชิตความยิ่งใหญ่ของ “ ก าแพงเมืองจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก” เป็นก าแพงเมืองจีนท่ี 
  ถือวา่เป็นด่านท่ีสวยท่ีสุดของก าแพงเมืองจีน น าท่าน ชมความงาม ของสถานท่ีแห่งน้ี ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสั 
  ก าแพงเมืองจีนพร้อมกบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ท่านจะไดเ้ห็นส่ิงมหศัจรรย ์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง ซ่ึง 
  ก าแพงเมืองจีน THE GREAT WALL แห่งน้ีมีความยาวถึง 12,700 ลี้  (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) จากความ 
  ยาวมาก  ดงักล่าวน้ีเอง ก าแพงน้ีจึงไดรั้บการขนานนามอกีดว้ยวา่ “ก าแพงหม่ืนลี้”  ก าแพงเมืองจีนจะสร้าง 
  ข้ึนเม่ือไร และใครเป็นผูส้ร้างข้ึนเป็นคนแรกนั้นขอ้เทจ็จริงยงัไม่ปรากฏเด่นชดัเพียงแต่สนันิษฐานกนัวา่มีมา 
  ตั้งแต่ “สมยัราชวงศโ์จว” สมยัแบ่งแยกอาณาจกัรโดยแต่ละแควน้ในสมยันั้นไดส้ร้างก าแพงเพ่ือปกป้องดิน- 
  แดนของตนใหพ้น้จากการรุกรานของชาวป่าเถือ่นลกัษณะของก าแพงในสมยันั้นจึงไม่ปะติดปะต่อกนัจนถงึ  
  สมยัราชวงศ์จ๋ิน กษตัริยอ์งคส์ าคญั คือ “จ๋ินซีฮ่องเต”้ ซ่ึงท่านเป็นจกัรพรรดิองคแ์รกของประเทศจีนท่ีรวบ- 
  รวมประเทศจีนใหห้น่ึงอนัเดียวกนัและสถาปนาราชวงศ์ฉินข้ึน ทรงตอ้งการความเป็นหน่ึงเดียวของประเทศ 
  ท่ีมีความปลอดภยั จึงส่งกองทหาร 3 แสนคน กบัประชาชน 5 แสนคน ร่วมกนัสร้างก าแพงใหญ ่เร่ิมจากทิศ 
                 ตะวนัตกท่ีเมือง หลินเถา ถึงตะวนัออกท่ีเมือง เลีย๋วตง ก าแพงน้ีถูกสร้างข้ึนบนฐานเดิมของ ก าแพงเมืองจีน 



 

  รุ่นเก่า จึงใชเ้วลาสร้างเพียง 9 ปี ดงันั้นถา้ใครเดินทางไปถงึก าแพงยกัษไ์ดจ้ะไดรั้บการยกย่องวา่ “ ปู้เตา้ฉาง 
  เฉินเฟยห่าวฮัน่”  ซ่ึงมีความหมายเป็นภาษาไทยวา่ “ ถา้ไปไม่ถงึก าแพงเมืองจีน หาใช่ชายชาตรีไม่” 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7) เมนูเป็ดปักก่ิง 
  จากนั้นน าท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนก เป็นสนามกีฬาท่ีออกแบบโดยชาวเยอรมนั ชมอฒัจรรย์ใช้จดัพิธี 
  เปิด-ปิดการแข่งขนักีฬามวลมนุษยชาติท่ีปักก่ิง ปี 2008 เดือน 8 วนัท่ี 8 เวลา 8 โมง (20.00 น.) จุผูช้มได้  
  91,000 ท่ีนัง่ เป็นอฒัจรรยล์กัษณะคลา้ย “รังนก” มีโครงตาข่ายเหลก็สีเทาเหมือนก่ิงไมห้อหุม้เพดานและพนงั 
  อาคารท าด้วยวสัดุโปร่งใส มีลกัษณะรูปทรง ถ้วยชามสีแดง และชมสระว่ายน ้ า สร้างด้วยเทคโนโลยีท่ี 
  ทนัสมยัท่ีสุด มีรูปลกัษณ์คลา้ย “กอ้นน ้าส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ่” เป็นโครงสร้างท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นการ 
  เดินเคร่ืองเพ่ือกรองน ้ าเสียของสระว่ายน ้ า และก าแพงอาคารเหมือนฟองน ้ าท่ีเคลื่อนไหวตลอดเวลา  
ค ่า น าท่านเข้าที่พัก YIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วนั ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วนัที่ส่ี พระราชวังฤดูร้อน - พิพิธภัณฑ์ผิเซ๊ียะ - ร้านยางพารา - สนามบินเทียนสิน - สนามบินดอนเมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 
  น าท่านเท่ียวชม พระราชวังฤดูร้อนอีเ้หอหยวน (THE SUMMER PALACE) อุทยานโบราณท่ีลือช่ือ 1 ใน 4  
  ของประเทศจีน เดิมเป็นสวนฤดูร้อน และสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่าน ปี ค.ศ.1153 สมยัราชวงศ์หมิงไดมี้ 
  การต่อเติมเป็นอนัมาก ในสมยัพระเจา้คงัซี จนถึง พระเจา้เฉียนหลงไดมี้การต่อเติมขยายใชเ้วลาประมา ณ 60  
  ปี แลว้เสร็จปี ค.ศ.1750 และสมยัสงครามฝ่ินคร้ังท่ี 2 ถูกพนัธมิตรองักฤษ และฝร่ังเศสเผาเสียหายเป็นจ านวน 
  มาก ปี ค.ศ.1888 พระนางซูสีไทเฮาไดน้ างบประมาณของกองทพัเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะท่ีเห็น 
  ใน ปัจ จุบัน น้ี   ให้ ท่ านชมความง ามและความใหญ่ โ ตของพระร าชว ัง  ท่ีประกอบไปด้วย  
  ทะเลสาบจ าลองซ่ึงมีเน้ือท่ีใหญ่โต 3 ใน 4 ส่วนของอุทยาน, เก๋งจีน, ระเบียงยาว 728 เมตร , เจดียท่ี์สวดมนต,์  
  สะพานหิน และเรือหินออ่น  สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือราว  800 ปีก่อนประกอบภาพเขียนสีเป็นเร่ืองราวเทพนิยาย 
  ต่างๆเป็นจ านวนถึง8,000 กว่าภาพ จากนั้นให้ท่านไดเ้ช่า “ผิเซียะ” เพ่ือน าไปตั้งเป็นเคร่ืองรางของมงคลท่ี 
  บา้น หา้งร้าน และกิจการของท่าน 



 

   
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 9)                 
 

  น าท่านชมผลิตภณัฑสิ์นคา้จาก ร้านยางพารา ใหท่้านไดไ้ดเ้ลอืกชมผลิตภณัฑท่ี์มาจากยางพาราไม่วา่จะเป็น  
  หมอน, หมอนรองคอ, ท่ีนอน เป็นตน้                                                                                         
  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินเทียนจินปินไห่ 
20.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน  เท่ียวบินท่ี  
00.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…….. 

 

 

 

 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 200 หยวน (1,200 บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่ 
ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
  

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-20 ปี เด็ก 
INF 
(0-2ปี) 

พักเดี่ยว 
จอย
แลนด์ 

ผู้ใหญ่ 1 
+ เด็ก 1 

มีเตียง
เสริม 

ไม่มี
เตียง 

16-19 ตุลาคม 2561 12,900 17,900 17,900 17,900 6,900 4,500 7,900 
18-21 ตุลาคม 2561 12,900 17,900 17,900 17,900 6,900 4,500 7,900 
19-22 ตุลาคม 2561 12,900 17,900 17,900 17,900 6,900 4,500 7,900 
20-23ตุลาคม 2561 14,900 19,900 19,900 19,900 6,900 4,500 7,900 

 ราคาน้ีเป็นราคาเฉพาะกรุ๊ปหนา้ร้านเท่านั้น หากเป็นกรุ๊ปเหมาสอบถามราคาอีกคร้ัง 
ราคาน้ีเฉพาะลกูคา้ท่ีคนไทยถอืพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น 

 

 

 

 



 

ประกาศ 
1. พาสสปอร์ตต้องมีอายุก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม หรือได้รับการปฏิเสธการออกนอก- 
    เข้าประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเข้า-ออกประเทศจีน ทางบริษัทฯขอสงวนสทธิการคืนเงินส่วนใดๆรวมทั้งค่า  
    เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
3. ทัวร์นี้จัดให้ลูกค้าท่ีมีความประสงค์ท่องเท่ียวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่าน้ัน หากท่านที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกับ 
    ทัวร์ทุกวัน(หมายถึงลูกค้าต้องการใช้แค่ต๋ัวเคร่ืองบินกับท่ีพัก) โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบบริษัททราบก่อนเดนิทาง ทางบริษัท 
    ขอเก็บเพิ่มท่านละ 500 USD 
4. การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ 
   สถานการณ์ในการเดินทางขณะน้ันแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  
   โดยไม่ท าให้มาตราฐานการบริการลดน้อยลง 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเทีย่วได้รู้จักคือ ร้านยาจีน, 

ร้านหยก, ร้านชาจีน, ร้านผ้าไหม, ร้านไข่มุก, ร้านผิเซียะ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุก

ท่านทราบว่า ร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ ประมาณ 50-90 นาท ี(หากท่านออกก่อนเวลาทีก่ าหนด จะต้องเสียค่าปรับ 

500 หยวน/ร้าน และหากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 500 หยวน/ร้าน)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็น

หลกั ไม่มีการบังคบัใดๆทั้งส้ิน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

ส าคัญมาก!!! กรุณาอ่านและท าความเข้าใจ 
ลูกค้าที่มวีซ่ีาจนีและสามารถใช้เดนิทาง เข้า-ออก ได้ตามวนัเดนิทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อน

การท าการจองทัวร์ แต่ทั้งนีบ้ริษทัไม่มกีารลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มวีซ่ีาจนีทุกกรณ ี
 

 
 

 

เน่ืองด้วยทางประเทศจีนมีการเข้มงวดเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวกับการเผยแพร่ศาสนา ไม่ว่าจะเป็น พระ, นักบวช, แม่ชี, หรือผู้ถือศีลที่มี
การโกนผม โกนคิว้ หรือแต่งกายผ้าเหลือง,ผ้าขาว ที่แสดงออกถึงการเป็นผู้น าศาสนา ซ่ึงทางจีนจะเข้มงวดในการเข้าประเทศ และ
หลายเคสที่ไม่สามารถเข้าประเทศจีนได้ ดังน้ันทางบริษัทฯขออนุญาติไม่รับบุคคลดังกล่าว 

 

เอกสารที่ใช้ส าหรับท าวีซ่ากรุ๊ปจีน ดงันี ้

1. ส าเนาหน้าพาส  รบกวนสแกนหน้าพาสแบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน ชดัเจน ไม่เบลอ ไม่ด า หรือมีแสงสวา่ง 

  คาดโดนขอ้ความ) 

2. รูปถ่าย 2 น้ิว  รูปถ่ายพ้ืนหลังต้องเป็นสีขาว (รบกวนสแกนแบบชดั) และรบกวนถือไปสนามบินเอง ณ วนัเดินทาง 

3. เล่มพาสสปอร์ต  พาสปอร์ตตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่  6 เดือน และตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ รบกวนถือไปสนามบิน 

  เอง ณ วนัเดินทาง และตอ้งเป็นเล่มเดียวกบัท่ีส่งใหท้างบริษทัออกตัว๋และท าวซ่ีากรุ๊ป  

  (หมายเหตุ : หากท่านไดน้ าพาสสปอร์ตมาคนละเล่มกบัท่ีส่งใหท้างบริษทั และทางสายการบินไม่ 

  ออก BOARDING PASS หรือทางต.ม.จีนไม่อนุญาติใหเ้ขา้ประเทศได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใน 

  การคืนค่าทวัร์)  

 

 

 

 

 



 

 

ตัวอย่างเอกสารที่ส่งให้บริษทัทวัร์ 

 
 
 
ราคาทัวร์น้ีรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพร้อมกรุ๊ป รวมน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน และสามารถถือขึน้
เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม/ท่าน 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
• โรงแรมระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

(หมายเหตุ : โรงแรมท่ีประเทศจีนจะไม่มีหอ้งTRP ในกรณีท่ีลูกคา้จองหอ้งTRPมา ลูกคา้จะไดเ้ป็นหอ้งท่ีเป็นเตียง 
DBL 1 เตียง + เตียงเสริม 1 เตียง) 

• บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 



 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 
• ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียว พร้อมหวัหนา้ทวัร์ช านาญงานและมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น ตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
• ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีากรุ๊ปเขา้ประเทศจีน เฉพาะผูถ้ือพาสฯคนไทยท่ีเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น และ

เป็นบุคคลธรรมดา (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นพระ นกับวช แม่ชี หรือผูเ้ผยแพร่ศาสนาทางบริษทัขออนุญาตเิก็บค่าวี
ซ่าเพ่ิม 1,200 บาท) 
(กรณีท่ีทางประเทศจีนไดป้ระกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ทางบริษทัขออนุญาตเปลีย่นเป็นท าวซ่ีาเด่ียว และขอเก็บค่าวซ่ีา
เด่ียว 800 บาท) 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 200 หยวน หรือเป็นเงินไทย 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทริปไม่รวมค่าทิปหัวหน้า
ทัวร์ ซ่ึงทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ 

• ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ประมาณ 5-10 หยวน/ใบ/คร้ัง 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น หนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    
• ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน  
• ค่าวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วหรือชาวต่างชาติ (กรณีชาวต่างชาติ ขอเก็บค่าทวัร์เพ่ิม 1,000 หยวน และ

ลูกคา้ตอ้งเป็นผูด้  าเนินการขอวซ่ีาเอง)  
• ไม่รวมค่าวซ่ีาแบบเด่ียว (หากลูกคา้ตอ้งการขอวซ่ีาเด่ียว ลูกคา้ตอ้งเป็นผูด้  าเนินการเอง)  
• ไม่รวมค่าวซ่ีาแบบเด่ียว (กรณีท่ีทางประเทศจีนไดป้ระกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ทางบริษทัขออนุญาตเปลีย่นเป็นท าวซ่ีา

เด่ียว และขอเก็บคา่วซ่ีาเด่ียว 800 บาท) 
 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 
• ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษนี ้ามนัเพ่ิมตาม

ความเป็นจริง 
• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั 

หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวสิยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 
การเมือง การประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหาย



 

อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่าน
เอง 

• กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ี
ระบุไว ้  เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  

• กรณีท่ีท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถกูปฏิเสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

• ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั (ส าหรับวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ขอเก็บมดัจ าท่านละ 
10,000 บาท) 

• ช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 25-30 วนั ก่อนออกเดินทาง 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเตม็จ านวน 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าท่ี

นัง่กบัทางสายการบิน รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าต๋ัวได้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน 
 

ข้อแนะน าเพ่ิมเติม ส าหรับผู้เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศจนี 

1. ผู ้เดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ หรือใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 



 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนงัสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้ง
ใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรม
ทวัร์ในละเอียดชดัเจน ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว,เท่ียวบิน,วนัเดินทาง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเองในกรณีท่ีตอ้งตอบ
ค าถามท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 

 


