


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินปินไห	หรือ	สนามบินเทียนจิน	-
รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	กรุงปักกิ่ง

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL	ระดับ
4	ดาว	หรือเทียบเทา

2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	รานหยก	-	พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอ
หยวน	-	ไขมุกจีน	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL	ระดับ
4	ดาว	หรือเทียบเทา

3 กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-
ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL	ระดับ
4	ดาว	หรือเทียบเทา

4 หอฟาเทียนถาน	-	ตลาดรัสเซีย	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-
แมน้ําไหเหอ

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL
TIANJIN	ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

5 ถนนวัฒนธรรมเมืองเทียนสิน	-	วัดเจําแมทับทิม	เทียนสิน	-
ถนนอิตาลี	-	สนามบินปินไห	หรือ	สนามบินเทียนจิน	-	สนามบิน
ดอนเมือง

12	พ.ค.	61	-	16	พ.ค.	61
฿17,888
฿13,995

฿20,888	฿16,995 ฿20,888	฿16,995 ฿5,000

15	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿15,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿4,500

22	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿15,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿4,500

7	ก.ค.	61	-	11	ก.ค.	61 ฿15,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿4,500

27	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿18,888 ฿21,888 ฿21,888 ฿5,000

10	ส.ค.	61	-	14	ส.ค.	61 ฿18,888 ฿21,888 ฿21,888 ฿5,000

1	ก.ย.	61	-	5	ก.ย.	61 ฿16,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿4,500

22	ก.ย.	61	-	26	ก.ย.	61 ฿16,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿4,500



ชวงเชา
08.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานดอนเมือง	ชัน้	3	ประตูทางออกหมายเลข	5	เคาเตอร	6	สาย

การบิน	NOKSCOOT	AIRLINE	พบเจาหนาที่คอยตอนรับ	และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง	เช็คอิน	รับบัตรที่น่ัง
บนเครื่องบิน

11.20	น.	เหินฟาสู	นครเทียนจิน	ประเทศจีน	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	AIRLINE	เทีย่วบินที่
XW880	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชั่วโมง	20	นาที)	ใชเครื่อง	Boeing	777-
200

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
17.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห	ประเทศเทศจีน	(เวลาทีป่ระเทศจีนเร็ว

กวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว	รับกระเปา
สัมภาระ

จากน้ันนําทาน	โดยสารรถไฟความเร็วสูงสูกรุงปักกิง่	มีระยะทางโดยประมาณ	120	กิโลเมตร	ดวย
ความเร็ว	330-350กิโลเมตร/ชั่วโมง	จึงใชเวลาวิ่งแคเพียง	33	นาทีเทาน้ัน

บริการอาหารคํ่าแบบกลอง	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

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

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	บริการอาหารคํ่าแบบกลอง	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชานําทานสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ตั้งอยูใจกลางกรุงปักกิ่ง	ประเทศจีน	เป็นจัตุรัสขนาดใหญอัน
ดับตนๆ	ของโลก	ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น	440,000	ตร.ม.	(กวาง	500	เมตร,	ยาว	880	เมตร)	สามารถจุประชากรไดถึง	1
ลานคน	จัตุรัสแหงน้ีถูกสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	(เมื่อปีค.ศ.	1417)	เดิมมีชื่อวาเดิมวา	“เฉิงเทียนเหมิน”	ตอมา
ในปีค.ศ.	1651	ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเป็น
“เทียนอันเหมิน”	มาถึงปัจจุบัน	จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณที่สําคัญ	ของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของ
สถานที่สําคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึน้และจารึกไว
มากมาย

จากน้ันนําทานชม	พระราชวังตองหาม	ตั้งอยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน	เป็นพระราชวังหลวงมา
ตั้งแตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง	พระราชวังตองหามยังรูจักกันในนาม	พิพิธภัณฑพระราชวัง
ครอบคลุมพื้นที่	720,000	ตารางเมตร	อาคาร	800	หลัง	มีหองทั้งหมด	9,999	หอง	และมีพระที่น่ัง	75	องค	หอพระ
สมุด	หองหับตางๆอีกมาก	รวมทั้งยังมีสวน	ลานกวาง	ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด	มีคูและกําแพงที่สูงถึง	11
เมตรลอมรอบ	ใชระยะเวลากอสรางประมาณ	14	ปี	ตั้งแต	พ.ศ.	1949	จนถึง	พ.ศ.	1963	ในอดีตพระราชวังแหงน้ี
เป็นเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา	แมขาราชการชั้นสูงยังตองขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ	จึงเรียกพระราชวังน้ี
วา	"พระราชวังตองหาม"	

นําทุกทานสู	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	พระราชวังฤดูรอน	หรือ	อี้เหอหยวน	ตั้งอยูในเขตไหเตี้ยน	หางจากตัวเมืองปักกิ่งไปทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือ	15	กิโลเมตร	พระราชวังน้ีมีพื้นที่	1,813	ไร	สวนใหญเป็นทะเลสาบคุนหมิง	จากน้ันนําดินไป
ถมเป็นภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา	พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง	สวนดอกไมกวา	300	แหง	เดิมน้ันเป็นวัง
หลวงและสวนดอกไมของพระเจากุบไลขาน	ในปี	ค.ศ.1153	มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง	โดยเฉพาะ
สมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลง	ใชเวลาถึง	60	ปี	แลวเสร็จในปี	ค.ศ.1750	กษตัริยราชวงศชิงทรงใช
เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง	ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอน
แหงน้ี	ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงน้ีเป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	กรุงปักกิง่	ระหวางทางนําทานแวะชม	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว
ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด	ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนูสุกี้มองโก



หลังอาหารเย็นนําทานชม	กายกรรมปักกิง่	เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียว
และความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุด	แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถ
หลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชวควงของ	เป็นตน	แตไฮไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ	คันวนอยูใน
พื้นที่จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนูสุกี้มองโก

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก



	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีน	หรือที่ชาวจีนเรียกวา	“กําแพหมื่นลี้”	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง
สัญลักษณทางประวัติศาตรของประเทศจีนอันยาวนาน	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ในสมัย
ราชวงศฉิน	ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู	คําวา	ซวงหนู	ตั้งแตสมัยราชวงศโจว	(ราว	450	ปี
กอนคริสตกาล)

นําทานถายรูปหนาสนามกีฬาแหงชาติกรุงปักกิ่ง	หรือที่รูจักในนาม	“สนามกีฬารังนก”	เป็นสนามกีฬาหลัก
ที่ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูรอน	2008	สวนที่เรียก	วา	"สนามรังนก"น้ัน	เพราะลักษณะของสนามมีการ
ออกแบบใหดูคลาย	"รังนก"	โดยใชโครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา	จนดูคลายรังนกขนาดใหญ	จุผูชมได
91,000	ที่น่ัง	โดยเริ่มกอสรางขึน้เมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2547	เสร็จสิ้นพรอมเปิดใชงานเมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.
2551	เป็นผลงานการออกแบบรวมกันระหวาง	Herzog	&	DeMeuron	สถาปนิกชาวสวิตเซอรแลนด	ที่ออกแบบ
รวมกับ	China	Architecture	Design	Institute	และบริษทั	Arup	โดยมี	อาย	เหวย	เหวย	ศิลปินรวมสมัยชาวจีนเป็น
คนใหคําปรึกษาในการออกแบบ

นําทานแวะ	รานนวดฝ าเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ
สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	บุฟเฟ ตเจงกีสขาน

ชวงบาย
นําทานเดินําเดินทางสู	รานยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	ชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”

สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน

จากน้ันนําทานสู	ถนนหวังฝูจิง่	เป็นยานการคาที่เป็นถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปักกิ่ง	เป็นศูนยรวม
ของรานคาแบรนดเนมและแฟชั่นสมัยใหม	แผงขายอาหารกทานเลนและรานอาหารภัตตาคาร	รานกาแฟ	บาร
เบียรสไตลตะวันตก	เป็นแหลงนัดพบของวัยรุนและแหลงที่นักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปักกิ่ง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	บุฟเฟตเจงกีสขาน

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู	หอบูชาฟ าเทียนถาน	ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก	ในปี	ค.ศ.	1998	หน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่โดง
ดังที่สุดแหงหน่ึงในจีน	สรางขึน้มาตั้งแตสมัยราชวงศหมิง	ค.ศ.1420	เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง
และราชวงศชิงใชเป็นที่บวงสรวงเทพยดา	เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล	ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดม
สมบูรณเป็นประจําทุกปี	ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน	ภายในมีพื้นที่กวา	1,668.75	ไร	อุดม
ไปดวยตนไปกวา	4,000	ตน	แตละตนมีอายุไมตํ่ ากวารอยปี

จากน้ันนําทานสู	รานผลิตภัณฑยางโอโซน	ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ
ชนิดตางๆ

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บิรการทานดวยเมนู	เป็ดปักกิง่

ชวงบาย
นําทานชอปป้ิงที่	ตลาดรัสเซีย	ซึ่งเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดจีน	และสินคาเลียนแบบแบรนดเนมตางๆ

มากมาย	อาทิกุชชี่	พราดา	ดีแอนดจี	หรืออยางรองเทากีฬาชื่อดังไนกี้	อาดิดาสและแบรนดชั้นนําอื่นๆ	จนหลาย
คนที่บอกวามาเมืองจีนจะตองมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่น่ี

จากน้ันนําทานสู	รานป่ีเซียะ	สิ่งศักดิส์ิทธิเ์กี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน	ที่น่ีทานจะไดศึกษาศาสตร
แหงการเสริมโชคลาภ	บารมี	ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน	เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย	หรือ
ประกอบกิจการตางๆ

นําทานเดินทางสู	นครเทียนสิน	หรือเทียนจิน	“เพชรเม็ดงามแหงอาวโปไห”	เทียนสินเป็นเมืองริมชายฝ่ังที่
มีขนาดใหญที่สุดในจีนตอนเหนือ	เป็นทาเรือทางทะเลขนาดใหญ	เต็มไปดวยความนาสนใจทางประวัติศาสตรที่
สามารถเดินชมไดทั่วไป	ทานสามารถพบเห็นอาคารสไตลยุโรปของเทียนสินในอดีตเมื่อครั้งยังเป็นทาเรือใน
สนธิสัญญา	ผสมกับสถาปัตยกรรมอันโดดเดนในสมัยราชวงศชิง	ซึ่งสามารถอยูรวมกันไดอยางลงตัว



นําทาน	ชมวิวแมน้ําไหเหอ	และ	TIANJIN	EYE	ชิงชาสวรรคลอยฟา	แลนดมารคแหงใหมของเมืองเทียนจิน
ตั้งอยูริมแมน้ําไหเหอ	เหนือสะพานใจกลางเมือง	จุดศูนยกลางในการพักผอนหยอนใจของชาวนครเทียนสิน
“เทียนจิน	อาย”	เปิดตัวครั้งแรกในปี	2008	เป็นหน่ึงในสามของชิงชาสวรรคยักษแหงประเทศจีน	มีความสูงถึง
120	เมตร	สรางอยูเหนือสะพาน	Yougle	Bridge	ชิงชาสวรรคใชวัสดุเป็นเหล็กสีขาวที่ดูโดดเดนในตอนกลางวัน
ใหความรูสึกหรูหราแบบมินิมอล	โดยในตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟรอบชิงชาที่จะสะทอนเป็นสีสัน
สวางกับผืนน้ําอยางสวยงาม

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	TIANJIN	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บิรการทานดวยเมนู	เป็ดปักกิ่ง

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

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

แมน้ําไหเหอ	เป็น	1	ใน	7	แมน้ําสายที่ใหญที่สุดของประเทศ	และใหญที่สุดสาย
หน่ึงของภาคเหนือ	แมน้ําไหเหอประกอบดวยแมน้ําสายยอย	5	สายคดเคี้ยวลัด
เลาะผานตัวเองเทียนจิน	และดวยความที่สถาปนิกวิศวกรไมอาจยกแมน้ําไป
วางทางอื่นได	ผังเมือง	ถนนหนทางตาง	ๆ	ในตัวเมืองเทียนจินจึงถูกออกแบบ
เพื่อสอดรับกับแมน้ําไหเหอเป็นหลัก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	TIANJIN	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินสู	ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน	หรือ	“กูเหวินฮัว่เจีย”	อยูในเขตหนานไค	ถนนกง
หนัน	เป็นสถานที่แหงหน่ึงในเทียนจินที่สรางอาคาร	บานเรือนเลียนแบบในสมัยราชวงศชิง	กูเหวินฮ่ัวเจียเปิด
เป็นยานการคาตั้งแตปี	1986	ถนนสายน้ีมีรานรวงมากมาย	โดยสินคาที่วางจําหนายสวนใหญเป็นประเภทของที่
ระลึกทางวัฒนธรรม	อาทิ	อุปกรณการเขียนอักษรจีน	แกะสลักตราประทับ	ภาพวาดพูกัน	สินคาหัตกรรมตางๆ
นอกจากจะไดชอปป้ิงแลวที่น้ียังมีของกินนานาชนิดใหเลือกชิมระหวางเลือกซื้อของอีกดวย

จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดเจาแมทับทิม	ถือเป็นสิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดของเมืองเทียนสิน	และวัดเจาแม
ทับทิมแหงน้ียังเป็นวัดที่เกาแกที่สุดของจีนอีกดวย	มีพื้นที่	8,400	ตารางเมตร	ใหทานไดนมัสการเจาแมกวนอิม
พันตาพันมือ	สูง	8.6	เมตร	ของลํ้าคาชิ้นที่หน่ึงของวัดน้ี	ภายในวัดมีตนกุยซู	มีอายุกวา	600	ปี	ถือเป็นของลํ้าคา
สิ่งที่สองและสิ่งลํ้าคาชิ้นที่สาม	คือ	ระฆังโบราณสมัยราชวงศซง	เสนผาศูนย	กลาง	2	เมตร	ทําดวยทองแดงน้ํา
หนัก	5	ตัน

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานสู	ถนนอิตาลี	บรรยากาศของถนนสายน้ี	ทําใหรูสึกเหมือนไดไปยืนในถนนสายใดสายหน่ึงของยุโรป

จริงๆ	ที่น่ีเต็มไปดวยกลิ่นอายของยุโรปขนานแทดั้งเดิม	สถาปัตยกรรมการกอสราง	ซึ่งทุกๆวันที่ถนนสายน้ีจะ
คลาคลํ่าไปดวยนักทองเที่ยวชาวจีนและชาวตางชาติ	ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมความงามกันมากมาย	เดิมเคยยาย
น้ีเคยเป็นเขตเชาของประเทศอิตาลี	มากอน	ภายหลังไดถูกอนุรักษและปรับเปลี่ยนเป็นรานคาตางๆแทน	ให
อิสระทานไดชอปป้ิงและทานอาหารกันตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห
18.15	น.	เหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	AIRLINE	เทีย่วบินที	่XW879	(มีบริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชั่วโมง	30	นาที)
22.00	น.	เดินทางกลับถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

หรือ	
22.20	น.	เหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	AIRLINE	เทีย่วบินที	่XW879	(มีบริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชั่วโมง	30	นาที)
02.05(+1)	เดินทางกลับถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ.....

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วัดเจาแมทับทิม	ตั้งอยูติดกับถนนของโบราณ	ถือเป็นสิ่งกอสรางที่	เกาแกที่สุด
ของเมืองเทียนสิน	และวัดเจาแมทับทิมแหงน้ียังเป็นวัดที่เกาแกที่สุดของจีนอีก
ดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถนนสไตลอิตาลี	อยูทางทิศเหนือของเมืองเทียนสิน	เป็นถนนที่ตกแตงเป็น
สไตลอิตาลีอยูกวา200หลัง	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป

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

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานํา
หนาชื่อ	เลขทีห่นังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีทีน่ักทองเทีย่วหรือเอเจน
ซีมิ่ไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันทีเ่ดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง	ทัง้น้ี	บริษทัจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเทีย่วสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาท	ตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่

2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ	1	ชิ้น	ไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน

6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ



7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	(สําหรับพาสสปอตไทย	และเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน)

2.	คาธรรมเนียมวีซาเดีย่วเขาประเทศจีน	
**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเทีย่วผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซา
เพิม่	ทานละ	1,800	บาท**

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน

4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200หยวน/
ทริป/ตอทาน***

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา	**

**	โรงแรมทีพ่ัก	และโปรแกรมทองเทีย่วอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสม	และคํานึง
ถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก**

**การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง
กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา**

ณ	สถานทีท่องเทีย่วตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อ
ได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	หยก,	บัวหิมะ,
ผลิตภัณฑจากผาไหม,	รานไขมุก	,	รานป่ีเซียะ	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร	ทางบ
ริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยู
กับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุก
เมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้น
จากทานเป็นจํานวนเงิน	300หยวน/ทาน/ราน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ



แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
2.4		เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึง่เม่ือจอง
และจายมัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทัง้สิ้น	และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบินไป
แลว	หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคา
ทัวรทัง้หมดหรือบางสวนได

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


