


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินเทียนสิน	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	กรุงปักกิ่ง

พักที่
Beijing
City
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	ทะเลสาบเตียนฉือ	หรือ	ทะเลสาบคุนหมิง	-
ระเบียงกตัญู	-	เรือหินออน	-	ไขมุกจีน	-	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-
รานใบชาจีน	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง

พักที่
Beijing
City
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน	-	รานหยก	-	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง	-	กรุงปักกิ่ง	-
สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

พักที่
Beijing
City
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 ประตูชัย	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ตลาดรัสเซีย	-	สนามบินเทียนสิน	-	สนาม
บินดอนเมือง

26	ก.ย.	60	-	29	ก.ย.	60 15,999	บาท 19,999	บาท 19,999	บาท 5,900	บาท

3	ต.ค.	60	-	6	ต.ค.	60 16,999	บาท 20,999	บาท 20,999	บาท 5,900	บาท

10	ต.ค.	60	-	13	ต.ค.	60 16,999	บาท 20,999	บาท 20,999	บาท 5,900	บาท

17	ต.ค.	60	-	20	ต.ค.	60 16,999	บาท 20,999	บาท 20,999	บาท 5,900	บาท

24	ต.ค.	60	-	27	ต.ค.	60 18,999	บาท 22,999	บาท 22,999	บาท 5,900	บาท



ชวงเชา	-	ชวงบาย
08.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตูทางเขาที	่6-

7เคานเตอร	7	สายการบินนกสกูต	(XW)	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน
(หมายเหตุ	:	หากลูกคาตองการ	WHEELCHAIR	ทางสายการบินมีใหบริการตัง้แตหนาเคาเตอรไป
จนถึง-รับสงหนาประตูเครื่อง	/	สวนขากลับไมมีบริการฟรีคะ)

11.20	น.	เหินฟาสู	เมืองเทียนสิน	โดยสายการบินนกสกูต	เที่ยวบินที่	XW	880	(บนเครื่องไมมีบริการ
อาหารและน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง)

17.00	น.	ถึงสนามบินเทียนสิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมืองเอกเทศ	1	ใน	4	ของจีนรวมทั้งปักกิ่ง
เซี่ยงไฮ	ฉงชิ่ง	ตั้งอยูทิศตะวันตก	หางออกไปจากปักกิ่งประมาณ	160	ก.ม.	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานขึน้รถไฟใตดิน	เดินทางสูสถานีรถไฟเทียนสิน	จากน้ันนําทาน	สัมผัสประสบการณพิเศษ	นัง่รถไฟ

ความเร็วสูงหัวจรวด	BULLET	TRAIN	เดินทางสูปักกิง่	ใชเวลา	ประมาณ	30-45	นาที	ดวยความเร็ว
สูงสุด	295	กม.ตอชัว่โมง	เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ่ง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Beijing	City	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

คือหน่ึงใน	4	เทศบาลนครของจีน	เทศบาลนครเทียนจินมีระดับเทียบเทากับ
มณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง	พื้นที่ของเทียนจินเป็นเมืองที่มี
พื้นที่ใหญเป็นอันดับ	3	ในจีนแผนดินใหญ	จัดเป็นเมืองใหญอันดับ	3	ของ
ประเทศจีน	มีฉายา	"เซี่ยงไฮทางเหนือ"	เน่ืองจากประวัติที่เดิมเคยเป็นเมืองเชา
ของตะวันตก	การสงออกอุตสาหกรรมหนัก	เป็นเมืองทาขนาดใหญและมี
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย



หากลูกคาตองการ	WHEELCHAIR	ทางสายการบินมีใหบริการตั้งแตหนาเคาเตอรไปจนถึง-รับสงหนา
ประตูเครื่อง	/	สวนขากลับไมมีบริการฟรีคะ
บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง

ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Beijing	City	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานชม	“พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน”	อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	สรางขึน้เมื่อ

ประมาณ	800	ปีกอน	ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึน้ดวยแรงงานคนลวน	ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดิกวางสู	ชมระเบียงกตัญูและเรือหินออน
จากน้ันพาชม	“โรงงานไขมุกน้ําจืด”	ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ	ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อสงออกไป

ขายทั่วโลกไดไมตํ่ ากวาปีละ	199,500	กิโลกรัม	นับวาเป็นประเทศที่ผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญที่สุดในเวลาน้ี	ให
ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อไขมุก	ครีมบํารุงผิวไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว	เพื่อบํารุงผิวหนาและกายให
เปลงปลั่งและขาวใสอยางเป็นธรรมชาติ
จากน้ันนําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทา	โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน	และนวดผอน

คลายที่	รานยาจีน	ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบัน	การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่
มีมานานนับพันปีพรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูศูนยรวมชาวจีน	“จัตุรัสเทียนอันเหมิน”	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	สัญลักษณของประเทศ

จีนยุคใหม	ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนไดนับหมื่นคน	สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาส
พิเศษตางๆ	บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน	ศาลาประชาคม	และ	หอระลึกประธานเหมาเจอตุง
จากน้ันผานประตูเขาสูนครโบราณหรือ	“พระราชวังตองหามกูกง”	สถานที่วาราชการและที่ประทับของ

จักรพรรดิ	์24	พระองค	ในสมัยราชวงศหมิงและชิง	ชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคาทาง
ประวัติศาสตร	สรางขึน้บนพื้นที่	720,000	ตารางเมตร
ชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง	9,999	หอง	ชมพระตําหนักวาราชการ	พระตําหนักชั้นใน

หองบรรทมของจักรพรรดิ	์และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา
จากน้ันใหทานไดลิ้มลองชาตนตํารับ	รานชาจีน	ทานสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากไดคะ
นําทานชม	กายกรรมปักกิง่	สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม	ใหทานตื่นตาตื่นใจกับโชว	ไมวาเป็น

โชวหมุนจาน	โชวควงของ	เป็นตน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Beijing	City	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



พระราชวังฤดูรอนพรอมดวยอุทยานอีเ๋หอ-ยฺเหวียนไดรับลงทะเบียนเป็นมรดก
โลกภายใตชื่อ	"พระราชวังฤดูรอนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง"	พระราชวังแหงน้ี
วังกึ่งอุทยานที่สวยที่สุดในปักกิ่งในสายตาดิฉนั	สรางขึน้ประมาณ	๘๐๐	ปีแลว
สมัยราชวงศจิน๋	แตผูที่ทําใหสิ่งกอสรางในน้ีสวยงามเป็นที่เลื่องลือ	ก็คือ
พระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง	อันเป็นราชวงศสุดทายของจีน	ซึ่งเป็น
พระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก	ทั้งยังเป็นสถานที่วา
ราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบยักษที่ขุดดวยแรงงานคน

ทะเลสาบเตียนฉือ	(อังกฤษ:	Lake	Dian,	หรือ	ทะเลสาบคุนหมิง	(���)	เป็น
ทะเลสาบปิดขนาดใหญ	ตั้งอยูติดกับเมืองคุนหมิง	มณฑลยูนนาน	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ทะเลสาบแหงน้ีเป็นทะเลสาบน้ําจืด	ตั้งอยูที่ระดับความสูง
1,886.5	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	มีพื้นที่	298	ตารางกิโลเมตร	มีความยาว
จากริมฝ่ังดานทิศเหนือจรดทิศใต	39	กิโลเมตร	มีความลึกเฉลี่ย	4.4	เมตร	จาก
ความงดงามของทะเลสาบน้ี	ทําใหถูกขนานนามวา	"ไขมุกทอแสงแหง
ที่ราบสูง"	และยังเป็นตนแบบในการสรางทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวัง
ฤดูรอนที่กรุงปักกิ่ง

ริมทะเลสาบคุนหมิงดานทิศตะวันตกไดสรางเรือหินออนลําหน่ึงไวซึ่งถือวา
เป็นสถาปัตยกรรมตะวัีนตกเพียงแหงเดียวในอุทยานแหงน้ี	เรือหินออนลําน้ีมี
ความยาว	36	เมตรโดยแบงเป็นสองชั้น	เวลาฝนตก	น้ําฝนจากหลังคาเรือก็จะ
ไหลลงสูเสากลวงที่สรางไวบริเวณสี่มุมของเรือและระบายลงสูทะเลสาบทาง
ปากมังกรทั้ง	4	ตัวที่อยูบนเรือ	ถือเป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเลิศลํ้า

ระเบียงกตัญู	มีความยาวกวา	700	เมตร	ไดรับการบันทึกวาเป็นระเบียงที่
ยาวที่สุดในโลก

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก



พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Beijing	City	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางไป	กําแพงเมืองจีน	จากน้ันพาทานชมความยิ่งใหญของกําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน)ที่

ถือวาเป็นดานที่สวยที่สุดของกําแพงเมืองจีน	ทานจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรย	1	ใน	7	ของโลกในยุคกลาง	มีระยะทาง
ยาวกวา	7,000	กิโลเมตร	เป็นสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดและใชเวลาสรางนานที่สุดในโลก	ที่เกิดขึน้ดวยฝีมือ
ของมนุษย	มีการเกณฑแรงงานเกือบลานคน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ	“หยกจีน”	ชาวจีนมีความ

เชื่อวาหยกเป็นอัญมณีลํ้าคา	เป็นสิริมงคลแก	ผูที่ไดมาครอบครอง	ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง	สงเสริมใหเกิดความ
เจริญกาวหนา	มั่งคั่ง	โชคดี	อายุยืนยาว	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไลหยก	แหวนหยก	หรือ	เผเยา	ซึ่งเป็นเครื่อง
ประดับนําโชค
เขาชม	“พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง”	ที่บอกเลาประวัติศาสตรความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศหมิง	ตั้งแตจนยุคเริ่ม

ตนถึงสิ้นสุดราชวงศ	โดยใชหุนขี้ผึง้เหมือนจริงกวา	126	ชีวิต	ซึ่งมีทั้งบุคคลสําคัญและมีชื่อเสียงในสาขาตางๆ	ไม
วาจะเป็นนักการเมือง	นักวิชาการ	นักวิทยาศาสตร	ศิลปิน	นักกีฬา	ฯลฯ	แสดงไวในหองทั้งหมด	26	หอง	
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูตัวเมืองปักกิ่ง	ผานชมสนามกีฬาโอลิมปิค

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Beijing	City	Hotel	หรือเทียบเทา



	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางใน
สมัยจักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน
300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

พิพิธภัณฑหุนขี้ผึง้	ชมประวัติศาสตรความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศหมิง
ตั้งแตจนยุคเริ่มตนถึงสิ้นสุดราชวงศ	เลาเรื่องโดยใชหุนขี้ผึง้ขนาดเทาตัว
คนจริงที่แสดงไวในหองทั้งหมด	26	หอง

ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

ชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมี
รูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and
Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสง
อาทิตย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Beijing	City	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	ประตูชัย	สถานที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองปักกิ่ง	เป็นประตูเมืองซึ่งในสมัยโบราณ	กอน

ทําการรบ	จะมีการบวงสรวง	และขอพรจากผีชิวประจําเมืองที่ประตูชัยน้ี	และที่น่ีทานจะไดศาสตรแหงการเสริม
บารมี	ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน	
และทานที่ทําการคาขาย	หรือทําธุรกิจ	สามารถเชา	“ผิเซียะ”	เพื่อนําไปตั้งเป็นเครื่องรางของมงคลกับบาน

หางราน	และกิจการของทาน
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันอิสระชอปป้ิงที่	“ตลาดรัสเซีย”	ซึ่งเป็นแหลงชอปป้ิงที่อยูบนถนนยาวกวา	400	เมตร	ตั้งอยูภายใน

บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ	มีรานคากวา	300	รานตั้งเรียงรายไปตามสองขางถนน	ไมวาจะเป็น	ผาไหม,
เสื้อผา	,	งานฝีมือ	,	เครื่องหนัง	,	ของที่ระลึก	ฯลฯ	ในราคาขายปลีกและสง	
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินเทียนสิน	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ชวงคํ่า
18.15	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินนกสกูต	เที่ยวบินที่	XW879	(บนเครื่องไมมีบริการอาหาร

และน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง)

22.00	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน



บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง

คือหน่ึงใน	4	เทศบาลนครของจีน	เทศบาลนครเทียนจินมีระดับเทียบเทากับ
มณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง	พื้นที่ของเทียนจินเป็นเมืองที่มี
พื้นที่ใหญเป็นอันดับ	3	ในจีนแผนดินใหญ	จัดเป็นเมืองใหญอันดับ	3	ของ
ประเทศจีน	มีฉายา	"เซี่ยงไฮทางเหนือ"	เน่ืองจากประวัติที่เดิมเคยเป็นเมืองเชา
ของตะวันตก	การสงออกอุตสาหกรรมหนัก	เป็นเมืองทาขนาดใหญและมี
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ า	25ทานขึน้ไป
2.	หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงานนับจากวันเดินทางไมนอยกวา6เดือนและรับเฉพาะผูประสงคเดินทางทอง-เที่ยว
3.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
***	กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นทีพ่อใจ	แลวจึงวางมัดจํา

เพื่อประโยชนของทานเอง	***

1.	กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	(ภายใน	3วัน	หลังจากการสํารองทีน่ัง่)
สําหรับเทศกาลวันหยุดยาว	10,000	บาท
2.	ชําระคาทัวรทัง้หมดกอนเดินทางไมนอยกวา	25	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
3.	รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน	สงภายใน	5	วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป	น้ําหนักกระเป าไมเกิน	20	กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึ้นเครื่อง
ได7	กิโลกรัม
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
3.	โรงแรมระดับมาตรฐาน	พักหองละ	2	–	3	ทาน	จํานวน	3	คืน
4.	บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
5.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ
6.	คารถรับ-สงและนําเที่ยว	พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตลอดการเดินทาง
7.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซากรุปเขาประเทศจีนเฉพาะผูถือพาสฯคนไทยทีเ่ดินทางไป-กลับพรอมกรุป

เทานัน้
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	200หยวน	(1,200บาท)/ทาน/ทริป	(เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ)
(สวนทิปหัวหนาทัวร	แลวแตความพึงพอใจ)

2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	หนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และ	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
4.	คาน้ําหนักกระเปาเกิน	20	กิโลกรัม	/	คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	หรือชาวตางชาติ
5.	ไมรวมคาวีซาชาวตางชาติทีไมไดรับการยกเวนวีซาหมูคณะ	(กรณีตางชาติ	เพิ่ม	5,000	บาท	และลูกคาเป็นผู

ดําเนินการขอวีซาเอง	ทางบริษทัไมรับยื่นใหคะ)
6.	ไมรวมคาวีซาแบบเดี่ยว	(หากลูกคาตองการขอวีซาเดี่ยว	ลูกคาตองเป็นผูดําเนินการเอง)



**	พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง	**

สําคัญมาก!!!กรุณาอานและทําความเขาใจ	ลูกคาที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง	เขา-ออก	ไดตามวันเดิน
ทางที่ระบุ	กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทําการจองทัวร	แตทั้งน้ีบริษทัไมมีการลดราคาทัวรในสวนของ
ลูกคาที่มีวีซาจีนทุกกรณี

ราคาโปรโมชัน่	:	ไมมีราคาเด็ก
-	เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ ากวา	2	ปี)	ราคา	4,500	บาท
-	เด็ก	(อายุตั้งแต	2-18	ปี)	เก็บคาทัวรเพิ่ม	4,000	บาท
-	จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	6,900	บาท	(หมายเหตุ	:	ลูกคาจะตองไปเจอคณะ	ที่สนามบินเทียนสิน	และราคา
น้ีไมรวมคาวีซา)
-	สําหรับลูกคาชาวตางชาติ	เก็บคาทัวรเพิ่ม	5,000	บาท
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถ	ทานละ	200	หยวน	(1,200บาท)	เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ	(สวนทิปหัวหนาทัวร

แลวแตความพึงพอใจ)

การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ
ลม	ฟา	อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชน
ของหมูคณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง
ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมื้องใหนักทอง

เที่ยวไดรูจักคือ	รานยาจีน,	รานหยก,	รานชาจีน,	รานผาไหม,	รานไขมุก,	รานผิเซียะ	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรม
ทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทาน
แวะชม	ซึ่งจะใชเวลารานละ	ประมาณ	50-90	นาที	(หากทานออกกอนเวลาทีก่ําหนด	จะตองเสียคาปรับ	750
หยวน/ราน	และหากทานไมประสงคจะเขารานคาดังกลาว	ทานจะตองเสียคาปรับ	750	หยวน/ราน)	ซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทัง้สิ้น

ขอแนะนําเพิม่เติม	สําหรับผูเดินทางไปทองเทีย่วประเทศจีน
1.	ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา	กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษา-อังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2.	ผูเดินทางที่เป็นขาราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานบริษทัเอกชนตางๆ	กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ	หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3.	ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง

ใชในบางกรณี
4.	ผูเดินทางจะตองทําพาสเลมที่สงใหเอเยนตติดัวไปดวย	เพราะทางบริษทัไดใชเอกสารน้ันทําวีซากรุป	หากมีการ

เปลี่ยนเลมซึ่งทําใหไมสามารถเดินทางได	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5.	กรุณาพกบัตรเครดิต	(ถามี)	และเงินสดติดตัว	ทั้งเงินหยวน	และเงินสกุล	USD	กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดู

ในบางกรณี

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน


