


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินเทียนสิน	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	กรุงปักกิ่ง

พักที่
Holiday	Inn
Express
Hotel	4	ดาว
หรือเทียบ
เทา

2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	โรงละครแหงชาติปักกิ่ง	(ตึกไข)	-
พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	ไขมุกจีน	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผน
โบราณ	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง

พักที่
Holiday	Inn
Express
Hotel	4	ดาว
หรือเทียบ
เทา

3 กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน	-	รานหยก	-	SNOW	WORLD	-	พิพิธภัณฑ
ภาพ3มิติ	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

พักที่
Holiday	Inn
Express
Hotel	4	ดาว
หรือเทียบ
เทา

4 ประตูชัย	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ตลาดรัสเซีย	-	สนามบินเทียนสิน	-
สนามบินดอนเมือง

8	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500



ชวงเชา
10.00	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	ชัน้	3	ผูโดยสารขาออก	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	หนา

เคานเตอรเช็คอินหมายเลข	7สายการบิน	NOKSCOOT	(XW)	(รับเอกสารตาง	ๆ	พรอมขอแนะนําขั้นตอน
จากเจาหนาที่)	กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบิน

ชวงบาย
13.20	น.	เดินทางสู	เทียนสิน	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW880	

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงคํ่า
18.50	น.	เดินทางถึง	เทียนสิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปา

สัมภาระ	ออกมาพบกับไกดทองถิ่น	เพื่อนําทานขึน้รถไฟใตดิน	เดินทางสู	สถานีรถไฟเทียนสิน
จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ	นัง่รถไฟความเร็วสูงหัวจรวด	Bullet	Train	เดินทางสู	ปักกิง่	*ใช

เวลาประมาณ	45	นาที	ดวยความเร็วสูงสุด	295	กม.ตอชั่วโมง*	(เพื่อสะดวกตอการขึ้นรถไฟ	ควรเตรียม
กระเป าแบบมีลอลาก)
เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ่ง	นครปักกิง่	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการ

คาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล	หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช	และการสู
รบกลางเมือง	ค.ศ.1949	พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ	จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศนับแตน้ันมา	นําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูที่พัก
เขาสูทีพ่ัก	Holiday	Inn	Express	Hotel	4	ดาวหรือระดับใกลเคียงกัน	(ไมมีบริการอาหารคํ่า)

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



คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เพื่อสะดวกตอการขึ้นรถไฟ	ควรเตรียมกระเป าแบบมีลอลาก
ไมมีบริการอาหารคํ่า

	พักที่	Holiday	Inn	Express	Hotel	4	ดาวหรือเทียบเทา

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

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
เดินทางสูศูนยรวมชาวจีน	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม

สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ	บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน	ศาลา
ประชาคม	และ	หอระลึกประธานเหมาเจอตุง
จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู	นครโบราณ	หรือ	พระราชวังตองหามกูกง	สถานที่วาราชการและที่

ประทับของจักรพรรดิ	์24	พระองค	ในสมัยราชวงศหมิงและชิง	ชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคาทาง
ประวัติศาสตร	สรางขึน้บนพื้นที่	720,000	ตารางเมตร	ชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง
9,999	หอง	ชมพระตําหนักวาราชการ	พระตําหนักชั้นใน	หองบรรทมของจักรพรรดิ	์และหองวาราชการหลังมูลี่
ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา
จากน้ันผานชมดานนอกของ	โรงละครแหงชาติปักกิง่หรือตึกไข	ตั้งอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเหมิน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษเป็ดปักกิง่

ชวงบาย
นําทานเดินทางไปชม	พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน	อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	สรางขึน้เมื่อ

ประมาณ	800	ปีกอน	ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึน้ดวยแรงงานคนลวน	ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดิกวางสู	ชมระเบียงกตัญูและเรือหินออน
จากน้ันพาชม	โรงงานไขมุกน้ําจืด	ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ	ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อสงออกไป

ขายทั่วโลกไดไมตํ่ ากวาปีละ	199,500	กิโลกรัม	นับวาเป็นประเทศที่ผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญที่สุดในเวลาน้ี	ให
ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อไขมุก	ครีมบํารุงผิวไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว	เพื่อบํารุงผิวหนาและกาย	ให
เปลงปลั่งและขาวใสอยางเป็นธรรมชาติ
จากน้ันนําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทา	โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและนวดผอน

คลายที่	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบัน
การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษเป็ดปังกิง่ไวนแดง
หลังอาหารคํ่าพาชม	กายกรรมปักกิง่	สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่นาประทับใจ
เขาสู	ทีพ่ัก	Holiday	Inn	Express	Hotel	4	ดาวหรือระดับใกลเคียงกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

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

โรงละครแหงชาติจีน	(National	Grand	Theater)	คือโรงละครหลังใหมกลาง
กรุงปักกิ่ง	ประเทศจีน	ตั้งอยูติดกับมหาศาลาสมาคมและใกลกับจัตุรัสเทียนอัน
เหมิน	มีขนาด	200,000	ตร.	ม.	จุคนได	6,500	คน	ลักษณะเป็นรูปทรงคลายไข
ภายในประกอบดวยโรงโอเปรา	หองแสดงคอนเสิรต	และโรงละคร	ลอมรอบ
อาคารดวยทะเลสาบที่สรางขึน้	โดยทางเขาหลักเจาะเป็นอุโมงคลอดใต
ทะเลสาบจําลอง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง

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

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษเป็ดปังกิ่งไวนแดง
	พักที่	Holiday	Inn	Express	Hotel	4	ดาวหรือเทียบเทา

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไป	กําแพงเมืองจีน	แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและ

เพชรน่ันก็คือ	“หยกจีน”	ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเป็นอัญมณีลํ้าคา	เป็นสิริมงคลแก	ผูที่ไดมาครอบครอง	ทําให
ชีวิตเจริญรุงเรือง	สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา	มั่งคั่ง	โชคดี	อายุยืนยาว	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไลหยก
แหวนหยก	หรือ	เผเยา	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค
จากน้ันพาทานชมความยิ่งใหญของ“กําแพงเมืองจีน”	(ดานจียงกวน)	ที่ถือวาเป็นดานที่สวยที่สุดของ

กําแพงเมืองจีน	ทานจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรย	1	ใน	7	ของโลกในยุคกลาง	มีระยะทางยาวกวา	7,000	กิโลเมตร	เป็น
สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดและใชเวลาสรางนานที่สุดในโลก	ที่เกิดขึน้ดวยฝีมือของมนุษย	มีการเกณฑ
แรงงานเกือบลานคน	และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่งถูกโกนหัว	และมีตรวนเหล็กคลองคอ	คนเหลาน้ีตอง
ทํางานในถิ่นทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิเลวราย	คือ	35	องศาเซลเซียสในฤดูรอน	และ	-21	องศาเซลเซียสใน
ฤดูหนาว	ตองอดๆ	อยากๆ	เพราะเสบียงที่สงมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย	คนงานนับพันจึงตองลม
ตาย	รางถูกฝังอยูใตกําแพง	
กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการขนานนามวาเป็น	“หลุมฝังศพทีย่าวทีสุ่ดในโลก”	รวมๆ	แลวมีระยะทางยาว

กวา	50,000	กิโลเมตร	ซึ่งสามารถลอมโลกกวา	1	รอบ	กอนที่จะมีการใชอิฐในการกอสราง	กําแพงเมืองจีนถูก
สรางขึน้โดยใชหิน	ดิน	และไม	บางครั้งมีการแพ็คดินไวระหวางไมแผนใหญ	และมัดไวดวยกันโดยเสื่อทอบริเวณ
ใกลกรุงปักกิ่ง	กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน	ในบางสถานที่กําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต	บางแหง
ก็ใชดินเผา	ทางตะวันตกของจีน	กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน	ทําใหชํารุดไดงายกวา	กําแพงเมืองจีนที่เราเห็นกัน
ทุกวันน้ี	สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูสุกี้มองโกล

ชวงบาย
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ	หยกจีน	ชาวจีนมีความ

เชื่อวาหยกเป็นอัญมณีลํ้าคา	เป็นสิริมงคลแก	ผูที่ไดมาครอบครอง	ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง	สงเสริมใหเกิดความ
เจริญกาวหนา	มั่งคั่ง	โชคดี	อายุยืนยาว	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไลหยก	แหวนหยก	หรือ	เผาเยา	ซึ่งเป็นเครื่อง
ประดับนําโชค
จากน้ันนําทานสู	Beijing	Snow	World	สถานที่แหงน้ีเองที่จะทําใหทาน	เพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ	บนลาน

ซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยูในราว	60	–	100	เซนติเมตร	ณ	สกีรีสอรท	สถานที่แหงน้ีพรั่งพรอมไปดวย
อุปกรณการเลนบนลานน้ําแข็งอยางครบครัน	ไดแก	แผนเลื่อนสกีหิมะ,	มาลากเลื่อนหิมะ,	บอลลูน,	สโนวโมบิล,
เครื่องเลน	สไลดจากภูเขาน้ําแข็งและอื่นๆ	อีกมากมาย	รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ําแข็งที่จะทําใหทานได
สนุกสนานจนลืมเวลา
**คาทัวรไมรวมคาอุปกรณเครื่องเลน**	(กรณีหิมะยังไมตกหรือลานสกีปิด	เน่ืองจากสภาพอากาศ	จะ
เปลีย่นไปเทีย่ว	พิพิธภัณฑภาพ3มิติ	แทน)
จากน้ันนําทานแวะซื้อยาแกน้ํารอนลวกเป าฟ ูหลิง	“ยาบัวหิมะ”	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง
ผานชม	สนามกีฬาโอลิมปิก	สนามกีฬาหลักที่ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูรอน	2008	ซึ่งมีชื่อเลนวา

รังนก	เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางที่คลายรัง	เริ่มกอสรางเมื่อเดือนธันวาคม	2546	สรางเสร็จในปี	2550	ไดรับ
การออกแบบโดย	Herzog	&	DeMeuron	และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน	(China	Architecture	Design
Institute)	มีขนาดความจุ	1	แสนที่น่ัง
เดินทางสู	รานยางพารา	เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา	อาทิ	หมอน	ผาหม	ที่นอน	กระเปา



คาทัวรไมรวมคาอุปกรณเครื่องเลนในลานสกี	(กรณีหิมะยังไมตกหรือลานสกีปิด	เน่ืองจากสภาพ

รองเทา	ฯลฯ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	Buffet	Chenkiskan	BBQ	ซีฟ ูดส
เขาสูทีพ่ัก	Holiday	Inn	Express	Hotel	4	หรือระดับใกลเคียงกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูสุกี้มองโกล

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

SNOW	WORLD	สถานที่แหงน้ีเองที่จะทําใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ
บนลาน	ซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยูในราว	60	–	100	เซนติเมตร	พรั่ง
พรอมไปดวยอุปกรณการเลนบนลานน้ําแข็งอยางครบครัน	ไดแก	แผนเลื่อน
สกีหิมะ,	มาลากเลื่อนหิมะ,	บอลลูน,	สโนวโมบิล,	เครื่องเลนสไลดจาก
ภูเขาน้ําแข็งและอื่นๆ	อีกมากมาย	รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ําแข็งที่จะทําให
ทานไดสนุกสนานจนลืมเวลา

พิพิธภัณฑภาพ3มิติ	(Art	In	Paradise)	เป็นพิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ
3	มิติ	ที่ทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณน้ันๆ	ไดอยาง
เสมือนจริง	ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดตางๆมากมาย

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	Buffet	Chenkiskan	BBQ	ซีฟ ูดส
	พักที่	Holiday	Inn	Express	Hotel	4	ดาวหรือเทียบเทา



อากาศ	จะเปลีย่นไปเทีย่ว	พิพิธภัณฑภาพ	3	มิติ	แทน)

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	ประตูชัย	สถานที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองปักกิ่ง	เป็นประตูเมืองซึ่งในสมัยโบราณ	กอนทําการ

รบ	จะมีการบวงสรวง	และขอพรจากผีชิวประจําเมืองที่ประตูชัยน้ี	และที่น่ีทานจะไดศาสตรแหงการเสริมบารมี
ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน	และทานที่ทําการคาขาย	หรือทําธุรกิจ	สามารถเชา	“ผีชิว”	เพื่อนําไปตั้ง
เป็นเครื่องรางของมงคลกับบาน	หางราน	และกิจการของทาน
จากน้ันอิสระชอปป้ิงที่	ตลาดรัสเซีย	ซึ่งเป็นแหลงชอปป้ิงที่อยูบนถนนยาวกวา	400	เมตร	ตั้งอยูภายใน

บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ	มีรานคากวา	300	รานตั้งเรียงรายไปตามสองขางถนน	ไมวาจะเป็น	ผาไหม,
เสื้อผา	,	งานฝีมือ	,	เครื่องหนัง	,ของที่ระลึก	ฯลฯ	ในราคาขายปลีกและสง	ไดเวลาอันสมควร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	สนามบินเทียนสิน

ชวงคํ่า
19.50	น.	เดินทางกลับสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW879	

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.55	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

ประตูชัย	สถานที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองปักกิ่ง	เป็นประตูเมืองซึ่งในสมัย
โบราณ	กอนทําการรบ	จะมีการบวงสรวง	และขอพรจากผีชิวประจําเมืองที่
ประตูชัยน้ี	และที่น่ีทานจะไดศาสตรแหงการเสริมบารมี	ศาสตรการแกไขฮวง
จุยของชาวจีน	และทานที่ทําการคาขาย	หรือทําธุรกิจ	สามารถเชา	“ผิเซียะ”
เพื่อนําไปตั้งเป็นเครื่องรางของมงคลกับบาน	หางราน	และกิจการของทาน

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

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน)



คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
6.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก	ทั้งน้ีตองขึน้อยูกับความพรอมใหบริการ
ของแตละโรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขา
ออกเมือง	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการตางๆไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น
12.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1	ขวดตอคนตอวัน
13.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตาม	พ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
14.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมด

มัดจําทานละ	8,000	บาทตอทาน	และชําระสวนทีเ่หลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา	(การ
ไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด
หรือยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไปกลับ	สนามบินดอนเมือง(DMK)	–	เทียนสิน(TSN)	–	สนามบินดอนเมือง(DMK)
2.	คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือ	พาสปอรตไทย	(ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทานัน้)
3.	คาโรงแรมที่พัก	3	คืน	(พักหองละ	2	ทาน	หากพัก	3	ทานในหองเดียวกันจะเป็นหองแบบเตียงคูและเสริมเตียง

สปริง)
4.	คาอาหารทัวร	(เชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ าตามที่ระบุไวในรายการ)
5.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ	คารถ	คาจอดรถ	คาทางดวน	คามัคคุเทศก
6.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไมเกิน	20	กก.	ตามที่สายการบินกําหนด
7.	คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล	ตามเงื่อนไขของบริษทัฯประกันภัยที่



บริษทัทําไว	(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย)	ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทั
ประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน	/	ใบกํากับภาษี)
2.	คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ	อาทิ	คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	คาโทรศัพท	คาโทรสาร	คาทีวี

ชองพิเศษ	คามินิบาร	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(Passport)
4.	คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ	และ	ตางดาว
5.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	20	กก.)	กรณีน้ําหนักกระเปาเกินทานตองชําระ

คาน้ําหนักกระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6.	คาทิปไกดและคนขับรถปักกิง่	200	RMB	(หยวนจีน)	ตอทริป	/	ลูกคา	1	ทาน
7.	คาทิปหัวหนาทัวร	400	บาท	ตอทริป	/	ลูกคา	1	ทาน	(เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับเดินทาง	กรุปน้ีเป็นการยื่นวีซาแบบกรุปคายืนวีซารวมในคาทัวรแลว
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย	(กรณีทําวีซาแบบกรุป)
1.	สําเนาหนาพาสปอรต	*ตองมีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	ถึงวันเดินทางไป-กลับ

ตองมีหนาวาง	อยางนอย	2	หนา	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	มิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณี	ดาน
ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน*	โดยทานถายรูป	หรือ	สแกนหนาหนังสือเดินทาง	(หนาที่มีรูปทาน)
แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน	ชัดเจน	ไมดํา	ไมเบลอ	หามขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด	สงมาทาง
E-mail	เมื่อทานตกลงทําการจอง	**หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจา
หนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได**
2.	รูปถายสีถายหนาตรง	ขนาด	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	ทานละ	2	รูป	ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง	ณ	วันเดิน

ทาง	(รูปใหมถายไมเกิน	6	เดือน	อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ	เทานัน้	ตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปที่
พริ้นซจาก	คอมพิวเตอร)
3.	พาสปอรตเลมจริง	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม	ลูกคาถือไป

ที่สนามบินเอง	ณ	วันเดินทาง	(หนังสือเดินทางตองเป็นเลมทีส่งชื่อใหเราทําวีซาเทานัน้!!)	สําคัญมาก	:
กรุณานําหนังสือเดินทาง	(PASSPORT)	และรูปถายมาในวันเดินทาง	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบกรณีที่ทานลืมนํา
รูปถายมา	หรือนําหนังสือเดินทางมาผิดเลม

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง	(กรณีทําวีซาแบบเดีย่ว	ตองชําระเพิม่	ทานละ	2,000
บาท)	
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	ถึงวันเดินทางไป-กลับ	มิฉะน้ันบริษทั

จะไมรับผิดชอบกรณี	ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	มีพื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูป

พริ้นซจาก	คอมพิวเตอร	(รูปใหมถายไมเกิน	6	เดือน	อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ	เทานัน้)
4.	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามี)	ของผูเดินทาง	

การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ	4	วันทําการ	(อัตราคาวีซาดวน	ที่ตองจายเพิ่มใหสถานทูตจีน	เมื่อทานสง
หนังสือเดินทางหรือเอกสารลาชา	**ยื่นวีซาดวน	2-3	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	800	บาท)

กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช	และ	อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษทั
กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ออกเดินทางขัน้ตํ่า	20	ทาน	หากเดินทางตํ่ากวากําหนด	มีความจําเป็นที่ตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม	ขอสง
วนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม	หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสายการบิน
การนับอายุเด็ก	ใชวัน	เดือน	ปีเกิด	ตามหนาพาสปอรต	และวันที่เดินทาง	เป็นเกณฑในการนับอายุ	/ไมมีราคาเด็ก

INF	5,000฿



รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน
เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	เพื่อเดินทางมาที่สนามบิน
ดอนเมือง	กรุณาแจงบริษทัฯกอนทําการจอง	กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน	(ความลาชาของ
เที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการ
บินพิจารณาสถานการณแลววา	อยูนอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเป็นตน	)	โปรดเขาใจและรับทราบวา	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี

สิง่ทีลู่กคาจําเป็นตองรับทราบกอนเดินทาง
-	เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน	รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน

ทุกเมือง	กําหนดใหมีการ	ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล	อาทิเชน
บัวหิมะ,	หยก,	ใบชา,	นวดฝาเทา,	ไขมุก,	ผาไหม,	ผีชิว	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคา
ทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองใหทุกทานแวะเขาไปชม	แตจะซื้อหรือ
ไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
***	หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ	หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาลราน
ใดๆก็ตามทีร่ะบุไวในรายการทัวร	ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม	ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่	รานละ	2,000
บาท	ตอลูกคา	1	ทาน	โดยไกดทองถิน่จะเป็นผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง	***
-	ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(หรือเครื่องบิน,	หรือรถทัวร,	หรือรถไฟ)	กรุณา

สอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจาก
ทางบริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด	ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	เมื่อ
ทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง	หรือ	เลื่อนการ
เดินทาง	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอม
คณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได


