


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินปินไห	หรือ	สนามบินเทียนจิน	-	กรุง
ปักกิ่ง

พักที่	Holiday
Inn	Hotel	หรือ
เทียบเทาระดับ
4	ดาว

2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	ไขมุกจีน	-	ถนนหวังฝูจิ่ง
พักที่	Holiday
Inn	Express
หรือเทียบเทา

3 กําแพงเมืองจีน	ดานจวีหยงกวน	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	รานหยก
-	ตลาดรัสเซีย

พักที่	Holiday
Inn	Express
หรือเทียบเทา	4
ดาว

4 รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	หอฟาเทียนถาน	-	ชิงชําสวรรค
พักที่	Tianjin
Holiday	Inn
Express	หรือ
เทียบเทา	4	ดาว

5 บานกระเบื้องเทียนจิน	/	บานเกาของหวงหรงเหลียง	-	วัดเจําแมทับทิม
เทียนสิน	-	ถนนวัฒนธรรมเมืองเทียนสิน	-	สนามบินเทียนสิน	-	สนาม
บินดอนเมือง

15	ธ.ค.	60	-	19	ธ.ค.	60 ฿12,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,999



11.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	(Terminal	1)	ชัน้	3	ประตู	5
แถวที	่6	สายการบิน	NOK	SCOOT	(XW)	โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจ
เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

13.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเทียนสิน	โดยเทีย่วบินที	่XW880	(ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง)

18.50	น.	เดินทางถึง	เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปินไห	นครเทียนสิน	ซึ่งจัดเป็น	1	ใน	4	เมืองใหญ
เชนเดียวกับปักกิ่งฉงชิ่งและเซี่ยงไฮที่ขึน้ตรงกับรัฐบาลกลางเดิมเป็นเมืองตากอากาศของราชวงศตั้งแตสมัยรา
ชวงศหมิงถึงราชวงศชิงและเป็นเมืองทาสําคัญในการติดตอกับตางประเทศปัจจุบันกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม
หนักและเบามีความทันสมัยและผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกไวไดอยางลงตัว	นําทานผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	เมืองปักกิง่	โดยรถไฟความเร็วสูง	รถไฟสายน้ีเป็นรถไฟดวนสายแรกของจีนระยะ

ทาง71ไมล	(114กิโลเมตร)ใชความเร็วขณะวิ่งใหบริการ	217ไมลตอชั่วโมงหรือราว	350กิโลเมตรตอชั่วโมง	สวน
ความเร็วสูงสุดคือ	245	ไมลตอชั่วโมง	หรือ	394	กิโลเมตรตอชั่วโมง	ใชเวลาเพียง	30	นาที
เดินทางถึง	เมืองปักกิง่	เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีชื่อยอวา	จิง	ตั้งอยูที่ภาคตะวันตกเฉียง

เหนือของ	ที่ราบหวาเปย	ชื่อเดิมคือ	จี่	สมัยชุนชิวจานกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควนยัน	สมัยราชวงศเหลียว	เป็น
เมืองหลวงรอง	ชิ้อยันจิง	เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแตสมัยราชวงศจิน	หยวน	หมิง	ชิงจนถึง	สาธารณรัฐจีน	เคยใช
ชื่อจงตู	ตาตู	เปยผิงและเปยจิง	เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแตปี	1928	ปัจจุบัน	แบงเป็น16เขตและ2อําเภอเป็นนครที่ขึน้
ตรงตอสวนกลาง	พื้นที่ทั่วนครเปยจิงมีถึง	16,800	ตารางกิโลเมตร
ทีพ่ัก	Holiday	Inn	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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

สนามบินเทียนสิน	เมืองเอกเทศ	1	ใน	4	ของจีนรวมทั้งปักกิ่ง	เซี่ยงไฮ	ฉงชิ่ง	ตั้ง
อยูทิศตะวันตก	หางออกไปจากปักกิ่งประมาณ	160	ก.ม.	ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง

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



ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	Inn	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ตั้งอยู

ใจกลางกรุงปักกิ่ง	ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต	880	เมตร	ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก	500	เมตร	พื้นที่
ทั้งสิ้น	440,000	ตารางเมตร	สามารถจุประชากรไดถึง	1,000,000	คน
ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในโลก	ลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมที่มีความ

สําคัญ	ไดแก	หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส	ธงแดงดาว	5	ดวงผืนใหญโบกสะบัดอยู
เหนือเสาธงกลางจัตุรัส	อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส	ฯลฯ
ใหทานเดินสู	พระราชวังกูกง	สรางขึน้ในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิงเป็นทั้งบานและชีวิตของ

จักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น	24	พระองคพระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	500	ปี
มีชื่อในภาษาจีนวา	‘กูกง’	หมายถึงพระราชวังเดิม	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	‘จื่อจิ้นเฉิง’	ซึ่งแปลวา	‘พระราชวัง
ตองหาม’
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก	ไขมุก	ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน	อาทิเชน	ครีมไขมุก	ผงไขมุก	เป็นตน	เชิญ

ทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย
นําทานสู	รานนวดฝ าเทา	ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบัน	การสงเสริมการใช

สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
หมายเหตุ	:	ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความ
ประสงคจะไมแชเทาและนวดฝ าเทา	...กรุณาจายเพิม่ทานละ	400	หยวน	)	

นําทานสู	ถนนหวังฟูจิง่	ซึ่งเป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้ง
หางสรรพสินคาชื่อดังตางๆและรานคารานอาหาร	ศูนยกลางความบันเทิงมากมาย	ที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มา
จับจายบนถนนคนเดินแหงน้ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Holiday	Inn	Express	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก



ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความประสงคจะไม
แชเทาและนวดฝ าเทา	...กรุณาจายเพิม่ทานละ	400	หยวน)	

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	Inn	Express	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานชม	ยาบัวหิมะ	ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวกเป็นที่พิสูจนสรรพคุณมาแลว

หลายๆเหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกายสามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได
นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	เป็นกําแพงที่มีปอมคั่นเป็นชวง	ๆของจีนสมัยโบราณ

สรางในสมัยพระเจาจิน๋ซีฮองเตเป็นครั้งแรก	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง
ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล	และพวกเติรก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด	Herzog	&	de	Meuron	เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	“โคลอสเซีย่ม”
พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม	ในสนามจุได	91,000	ที่น่ัง	ใชจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันโอลิมปิก	2008	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	”รังนก”
นําทานแวะชม	หยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผี

เซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง



จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	ใหทานไดชอปป้ิงของ	COPY	ยี่หอดังมากมาย	ทั้งกระเปา	เสื้อผา
รองเทา	และอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Holiday	Inn	Express	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	Inn	Express	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	รานผีเซีย๊ะ	เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน



นําทานเดินทางสู	หอฟ าเทียนถาน	ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปักกิ่ง	มีเน้ือที่ทั้งหมด	273	เฮกตารเป็นสถานซึ่ง
จักรพรรดิแหงราชวงศหมิง	และราชวงศชิงใชเป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตาม
จันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดมประกอ
บดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว	เป็นตน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ัน	นําทานเขาชม	รานหมอนยางพารา	จากน้ันเดินทางสูเมืองเทียนสิน
นําทานขึน้ชิงชาสวรรค	Tianjin	eye	ชิงชาสวรรคขนาดใหญที่สรางไวบนสะพาน	Yongle	ซึ่งทอดขามแมน้ํา

สําคัญของเมือง	โดยมีความสูงประมาณ	120	เมตร	และมีเสนผาศูนยกลาง	110	เมตรถูกสรางขึน้ในปี	2008	ที่
ผานมาน้ีเอง	ในตัวเทียนจินอายน้ันจะมีกระเชาอยูจํานวน	48	หอง	(capsules)	แตละหองสามารถบรรจุคนได	8
คน
ซึ่งหากทานไดขึน้มาชมวิว	ณ	กระเชาเทียนจินอายแลวก็สามารถมองเห็นทิศทางของแมน้ําสามสายน้ีได

เต็มตาแบบจุใจไปเลยรอบละ	30	นาที	ทานจะไดความรูสึกเหมือนไดเที่ยวทางฝ่ังยุโรป	เน่ืองจากเมืองเทียนจินมี
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปตะวันตก	จํานวนมาก	โดยเฉพาะในชวงยามคํ่าคืน	วิวชวงกลางคืนจะสวยงามมากเลย
ทีเดียว

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Tianjin	Holiday	Inn	Express	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

หอบูชาเทียนถาน	ซึ่งกอสรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมที่สงางาม	มีความสูง	38
เมตร	เสนผาศูนยกลางกวาง	30	เมตร	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1420

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชิงชําสวรรค	TIANJIN	EYE	วงลอชิงชาสวรรคลอยฟา	แลนดมารคแหงใหม
ของเมืองเทียนจิน	ณ	แผนดินจีน	ตั้งอยูริมแมน้ํา	Hai	River	เหนือสะพาน
ใจกลางเมือง	จุดศูนยกลางในการพักผอนหยอนใจ	ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมา
เที่ยวชมวิวของเมืองในมุมสูงเสียดฟา	เปิดตัวครั้งแรกในปี	2008	เป็นหน่ึงใน
สามของชิงชาสวรรคยักษแหงประเทศจีน	มีความสูงถึง	120	เมตร	สรางอยู
เหนือสะพาน	Yougle	Bridge	ชิงชาสวรรคใชวัสดุเป็นเหล็กสีขาวที่ดูโดดเดนใน
ตอนกลางวัน	ใหความรูสึกหรูหราแบบมินิมอล	โดยในตอนกลางคืนจะมีการ
ประดับประดาไฟรอบชิงชาที่จะสะทอนเป็นสีสันสวางกับผืนน้ําอยางสวยงาม

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Tianjin	Holiday	Inn	Express	หรือเทียบเทา	4	ดาว



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ัน	นําทานเขาชม	บานกระเบื้องเทียนจิน	โดย	จางเหลียนจื้อ	เจาของบานใชทุนการสรางมากถึง	500

ลานหยวน	(ราว	2,500	ลานบาท)	มีเครื่องลายคราม	กวา	4,000	ชิ้น	ประกอบดวยหินออนและมีหินคริสตัลน้ํา
หนักรวมกวา	40	ตัน	และ	กระเบื้องโบราณกวา	700	ลานชิ้นเครื่องแกวชาวกระเบื้องจากสมัย	ราชวงศถัง	รา
ชวงศซง	กวา	300	ชิ้น	รูปป้ันหินออนโบราณกวา	300	ตัว	ที่ตกแตงในสไตลฝรั่งเศส
นําทานเดินทางสู	วัดเจาแมทับทิม	นมัสการหมาโจว	(เจาแมทับทิม)	เทพธิดาผูพิทักษนักเดินทาง	เชื่อวา

นมัสการหมาโจวแลวจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานเที่ยวชม	ถนนวัฒนธรรมโบราณ	ของเมืองเทียนสิน	และใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อสินคา

พื้นเมืองตางๆตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
19.50	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่XW879	(ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง)

23.55	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

บานกระเบื้องเทียนจิน	โดย	จางเหลียนจื้อ	เจาของบานใชทุนการสรางมากถึง
500	ลานหยวน	(ราว	2,500	ลานบาท)	มีเครื่องลายคราม	กวา	4,000	ชิ้น
ประกอบดวยหินออนและมีหินคริสตัลน้ําหนักรวมกวา	40	ตัน	และ	กระเบื้อง
โบราณกวา	700	ลานชิ้นเครื่องแกวชาวกระเบื้องจากสมัย	ราชวงศถัง	รา
ชวงศซง	กวา	300	ชิ้น	รูปป้ันหินออนโบราณกวา	300	ตัว	ที่ตกแตงในสไตล
ฝรั่งเศส

วัดเจาแมทับทิม	ตั้งอยูติดกับถนนของโบราณ	ถือเป็นสิ่งกอสรางที่	เกาแกที่สุด
ของเมืองเทียนสิน	และวัดเจาแมทับทิมแหงน้ียังเป็นวัดที่เกาแกที่สุดของจีนอีก
ดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสถานที่แหงหน่ึงในเทียนจินที่สรางอาคาร	บานเรือนเลียนแบบในสมัย
ราชวงศชิง	กูเหวินฮ่ัวเจียเปิดเป็นยานการคาตั้งแตปี	1986	ถนนสายน้ีมีราน
รวงมากมาย	โดยสินคาที่วางจําหนายสวนใหญเป็นประเภทของที่ระลึกทาง
วัฒนธรรม	อาทิ	อุปกรณการเขียนอักษรจีน(	เหวินฝางซื่อเป า	แกะสลักตรา
ประทับ	ภาพวาดพูกัน	สินคาหัตกรรมตางๆ	นอกจากจะไดชอปป้ิงแลวที่น้ียังมี
ของกินนานาชนิดใหเลือกชิมระหวางเลือกซื้อของอีกดวย



ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง

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.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยัน
เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1
ที่นอนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตาม
ความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
7.	คายื่นวีซาแบบธรรมดา	4	วัน	ทําการ	(1,000	บาท)

8.	คาทิปไกด	และ	คนขับรถ	เดินทางทัง้หมด	5	วัน	จายทิปไกด	100	หยวน	คนขับ	100	หยวน	รวมเป็น
200	หยวน	ตอทาน

9.	คาวีซาเขาประเทศจีน	พาสปอรตไทย	(วีซาหมูคณะ	ทานละ	1,000	บาท	กรณีทีท่านตองการยื่นวีซา
เดีย่ว	4	วันทําการ	ตองจาย	1,500	บาท)
โปรดทราบ:	ผูที่มีความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ที่เคยเดินทางไปในประเทศ	ดังตอไปน้ี	
1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	08.อิรัก



9.อิหราน	10.อียิปต	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.จอรแดน	24.โซมาเรีย
หากทานเคยเดินทางเขาประเทศดังที่กลาวมาน้ี	นับตั้งแต	ปี	2014	เป็นตนมา	ทานไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมู
คณะ(กรุป)	ได	ตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดี่ยว	เทาน้ัน	และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ

10.	**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
หมายเหตุ	:	สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมให

บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น	***ทานละ	200	หยวน	/วัน/ตอทาน***

ราคาทัวรน้ียังไมรวมคาวีซาหมูคณะ	(กรุป)	เก็บเพิม่	1,000	บาท	**ทิปหัวหนาทัวรไทย	ขึน้อยูกับความพึงพอใจใน
บริการ**
อายุตํ่ ากวา	20	ปี	บริบูรณ	จายเพิม่ทานละ	4,000	บาทจากราคาทัวร
บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ

หรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณี
ที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
สําคัญมาก	หากทานที่ตองการออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร	,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาที่ทุกครั้งกอน

ทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ



ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ
ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


