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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่

�-  ทา่น 

ผูเ้ดินทาง 

อายตุ ํ �ากว่า

�"ปี 

พักเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม

ตั 'ว 

(" – (* สิงหาคม �,-( 
XW880 11.20 – 17.00 
XW879 18.15 – 22.00 

18,888 21,888 5,000 9,900 

"( – ", กนัยายน �,-( 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 22.20 – 02.05(+1) 
16,888 19,888 4,500 8,900 

�� – �- กนัยายน �,-( 
XW880 11.20 – 17.00 
XW879 18.15 – 22.00 

16,888 19,888 4,500 8,900 

19 – 23 ตุลาคม �,-( 
XW880 11.20 – 17.00 
XW879 18.15 – 22.00 

18,888 21,888 5,000 9,900 

20 – 24 ตุลาคม �,-( 
XW880 11.20 – 17.00 

XW879 22.20 – 02.05(+1) 
18,888 21,888 5,000 9,900 

 
ขอ้ควรทราบกอ่นจองทวัรจ์นี MUST READ 

*ขอเก็บคา่วซี่าเด ี�ยวตามจรงิ: กรณปีระเทศจนียกเลกิวซี่ากรุ๊ปเขา้จนี//ยกเลกิวซี่าหนา้ด่านเขา้จู่ไห่-เซนิเจิ�น 

*ลกูคา้ท ี�เคยเดนิทางไปประเทศตอ่ไปนี+ ตอ้งย ื�นวซี่าเด ี�ยวเทา่น ั+น: กรุณาแจง้เจา้หนา้ที!กอ่นทําการจอง ทัวร์
ไม่รับผดิชอบและไม่คนืเงนิใดๆทั �งสิ�น หากท่านไม่ไดย้ื!นวซี่าเดี!ยวและมผีลเขา้ประเทศจนีไม่ได ้

ตรุกี-อียปิต-์อนิเดยี-ศรีลงักา-จอร์แดน-อสิราเอล-อัฟกานสิถาน-ปากีสถาน-อุซเบกสิถาน-ทาจกิสิถาน-เตร์กเมนสิถาน-อหิร่าน-อริัก-
ซาอุดอิาระเบีย-ซีเรยี-เลบานอน-ลเีบีย-ซูดาน-แอลจีเรีย-ไนจีเรีย-คาซัคสถาน-รัฐปาเลสไตน์-เยเมน-โอมาน-โซมาเลยี 

 

*หากผูเ้ดนิทางอายุ18ปีหรอืนอ้ยกวา่18ปี ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท ี�กอ่นทาํการจองทกุคร ั+ง เพราะบางประเทศ 
บางโปรแกรมมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสาํหรบัผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ18ปี เชน่ จนี,ฮอ่งกง,มาเกา๊ เป็นตน้ 
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*ราคานี+ผูเ้ดนิทางตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่น ั+น !!! เท ี�ยวตามโปรแกรมกาํหนด หากไมล่งรา้นรฐับาลหรอื
รา้นชอ้ปปิ+ ง เก็บเพิ�มทา่นละ 100USD ตอ่ทา่น ตอ่รา้น (ประมาณรา้นละ3,000บาท) 

 

�ราคานี+สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั+น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัว̀เครื�องบนิปรบัขึ+น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี+ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั+น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี+โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ัว̀กรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ัว̀เครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัว̀ที�สนามบนิเท่าน ั+น* 

 

***กรณีทา่นสาํรองต ัว̀ภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี+เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการบนิ

ดเีลยห์รอืปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทกุคร ั+ง*** 

 

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 
โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั+นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั+น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 
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*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิlเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 4 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 
(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – เทยีนสิน – นั �งรถไฟความเรว็สูงสู่ปักกิ�ง 

08. " น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง ชัHน   ประตูทางออกหมายเลข 5 เคา้เตอร ์6 สาย
การบนิ NOKSCOOT AIRLINE พบเจา้หน้าที�คอยตอ้นรบั และบรกิารเรื�องกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน 
รบับตัรที�นั �งบนเครื�องบิน  

11.20 น. เหริฟ้าสู่ นครเทยีนจนิ ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE เที�ยวบินที� XW880 

(ใชร้ะยะเวลาบิน * ชั �วโมง +, นาที) ใชเ้ครื�อง Boeing 777-200   

17.00 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ประเทศเทศจีน (เวลาที�ประเทศจีนเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชั �วโมง) หลงัจากผ่านขั4นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั
กระเป๋าสัมภาระ จากนั4 นนําท่าน โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ�ง มีระยะทาง

โดยประมาณ 120 กิโลเมตร ดว้ยความเรว็ 330-350กิโลเมตร/ชั �วโมง จึงใชเ้วลาวิ�งแค่เพียง 
33 นาทีเท่านั4น   

คํ �า  บริการอาหารค ํ �าแบบกล่อง เพื�อความสะดวกในการเดินทาง 
พักที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ * ดาว หรือเทยีบเทา่ 

  

วันที�สอง จตัุรัสเทยีนอันเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นหยก – พระราชวงัฤดรูอ้น 
                   รา้นไข่มุก – ชมโชวก์ายกรรมปักกิ�ง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้นําท่านสู่ จตัุรัสเทยีนอันเหมิน ตั4งอยูใ่จกลางกรุงปักกิ�ง ประเทศจีน เป็นจัตุรสั
ขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื4 นที�ทั4งสิ4 น **,,,,, ตร.ม. (กวา้ง B,, เมตร, ยาว CC, 
เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง D ลา้นคน จตุัรสัแหง่นี4 ถูกสรา้งขึ4 นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื�อปี
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ค.ศ. D*DF) เดิมมีชื�อวา่เดิมวา่ “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. DJBD ซึ�งเป็นสมัยจักรพรรดิ
ซุ่นจื4 อแหง่ราชวงศชิ์งมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปลี�ยนชื�อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึง
ปัจจุบัน จัตุรสัเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที�สําคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที�ตั4งของ
สถานที�สาํคญัทางราชการอีกทั4งเคยมีเหตุการณ์สําคญัทางการเมืองในประวติัศาสตรช์าติจีน
เกิดขึ4 นและจารกึไวม้ากมาย 
จากนั4นนําท่านชม พระราชวังตอ้งหา้ม ตั4งอยูท่างทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิน เป็น
พระราชวงัหลวงมาตั4งแต่สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศชิ์ง พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรูจ้กักนั
ในนาม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ครอบคลุมพื4 นที� F+,,,,, ตารางเมตร อาคาร C,, หลงั มีหอ้ง 
 
 
ทั4งหมด O,OOO หอ้ง และมีพระที�นั �ง FB องค ์ หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั4งยงัมี
สวน ลานกวา้ง ทางเดินเชื�อมกนัโดยตลอด มีคูและกาํแพงที�สูงถึง DD เมตรลอ้มรอบ ใช ้
ระยะเวลาก่อสรา้งประมาณ D* ปี ตั4งแต่ พ.ศ. DO*O จนถึง พ.ศ. DOJP  ในอดีตพระราชวงั
แหง่นี4  เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั4นสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
จึงเรยีกพระราชวงันี4 วา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแหง่นี4 กั4น
พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมีสนมกาํนัล ขนัที และขา้หลวงรบัใชซึ้�งคนเหล่านี4 ตอ้งอาศยัอยูใ่น
นครตอ้งหา้มตลอดชีวติ เพื�อความสําราญของจกัรพรรดิ ในวงัจะมีวเิสท J,,,, คน ประกอบ
พระกระยาหาร มีสนมกาํนัล O,,,, นาง ซึ�งมีขนัที F,,,,, คน คอยดูแลให ้มีคาํเล่าลือกนัว่า 
พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง D*C ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชาย
หนุ่มซึ�งเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเหน็อีกเลย นําทุกท่านสู่ รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค 
ใหท่้านไดเ้ลือกซื4 อเป็นของฝากอนัลํ4าค่าแก่คนที�ท่านรกั 
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เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรอื อี4 เหอหยวน ตั4งอยู่ในเขตไห่เตี4 ยน ห่างจากตัวเมือง
ปักกิ�งไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงันี4 มีพื4 นที� D,CDP ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
ทะเลสาบคุนหมิง จากนั4นนําดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา พรอ้มตําหนักน้อยใหญ่
หลายหลงั สวนดอกไมก้วา่ P,, แห่ง เดิมนั4นเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไล
ข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คงัซีถึง
สมยัพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศชิ์งทรงใชเ้ป็น
ที�เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงที�ปักกิ�ง ในฤดูรอ้นมาประทับที�
พระราชวงัฤดูรอ้นแหง่นี4  ซึ�งเป็นที�ยอมรบักนัวา่อุทยานแหง่นี4 เป็นอุทยานหลวงที�งดงามที�สุดของ
จีน จากนั4นนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปักกิ�ง ระหวา่งทางนําท่านแวะชม รา้นไข่มุก เลือกซื4 อครีม
ไข่มุกบาํรุงผิว ที�สกดัมาจากไข่มุกนํ4าจืด ที�เพาะเลี4 ยงในทะเลสาบ 

คํ �า  บริการอาหารค ํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ยเมนูสุกีH มองโก 
หลงัอาหารเยน็นําท่านชม กายกรรมปักกิ�ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ
โชวห์วาดเสียวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ 
แตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลทเ์ลยคอืการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพื4 นที�จาํกดัและโวกายกรรมปักกิ�งนั4นยงัชื�อ
เป็นโชวก์ายกรรมที�มีชื�อกอ้งโลกมาก 

พักที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ * ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
วันที�สาม กาํแพงเมืองจนีด่านจหียง่กวน – ผ่านชมสนามกฬีารังนกและสระว่ายนํHา                   

                  รา้นนวดฝ่าเทา้ - รา้นสมุนไพรเพื�อสุขภาพ(บวัหมิะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ�ง                           

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจนี หรือที�ชาวจีนเรียกวา่ “กาํแพหมื�นลี4 ” D ใน F สิ�งมหศัจรรย์
ของโลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทางประวติัศาตรข์องประเทศจีนอนัยาวนาน กาํแพงส่วนใหญ่ที�



 

รหสัทวัร ์: ZTSN01 

รหสัทวัร ์: ZTSN01 
สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์
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ปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ4 นในสมยัราชวงศ์ฉิน ทั4งนี4 เพื�อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรือซัง
หนู คาํวา่ ซวงหนู ตั4งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว *B, ปีก่อนครสิตกาล)นําท่านถ่ายรูปหน้า
สนามกีฬาแหง่ชาติกรุงปักกิ�ง หรอืที�รูจ้กัในนาม “สนามกฬีารังนก” เป็นสนามกีฬาหลกัที�ใชใ้น
การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้น +,,C ส่วนที�เรยีก ว่า "สนามรงันก"นั4น เพราะลกัษณะของ
สนามมีการออกแบบใหดู้คลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทบักนัไปมา จนดู
คลา้ยรงันกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้ 91,000 ที�นั �ง โดยเริ�มก่อสรา้งขึ4 นเมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. 
+B*F เสรจ็สิ4 นพรอ้มเปิดใชง้านเมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. +BBD เป็นผลงานการออกแบบรว่มกนั
ระหว่าง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ ที�ออกแบบรว่มกบั China 
Architecture Design Institute และบรษัิท Arup โดยมี อา้ย เหวย่ เหวย่ ศิลปินรว่มสมยัชาวจีน
เป็นคนใหค้าํปรกึษาในการออกแบบ   
นําท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอีกวิธีหนึ� งในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธีิธรรมชาติ 

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย บุฟเฟ่ตเ์จงกสีข่าน  
 
 
 
 
 

นําท่านเดินําเดินทางสู่ รา้นยาสมุนไพรเพื�อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที�รูจ้ักกันดีในชื�อ 
“บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ
ประจาํ 
 
บา้น  จากนั4นนําท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ�ง เป็นยา่นการคา้ที�เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุง
ปักกิ�ง เป็นศูนยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชั �นสมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและ
รา้นอาหารภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บียรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหล่งนัดพบของวยัรุ่นและแหล่ง
ที�นักท่องเที�ยวต่างชาติมกันิยมมาเยอืนของกรุงปักกิ�ง 
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คํ �า  บริการอาหารค ํ �า ณ ภตัตาคาร 
พักที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ * ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
วันที�สี� หอบูชาฟ้าเทยีนถาน – รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน - ตลาดรัสเซีย – รา้นปี� เซียะ 

                  นครเทยีนสิน – ชมวิวแม่นํHาไหเหอ และ TIANJIN EYE  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. DOOC หนึ� งในสถานที�
ท่องเที�ยวที�โด่งดังที�สุดแห่งหนึ� งในจีน สรา้งขึ4 นมาตั4งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.D*+, เป็น
สถานที�ซึ�งจกัรพรรดิแหง่ราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นที�บวงสรวงเทพยดา เพื�อขอพรใหฝ้น
ฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพ้ืชพนัธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจาํทุกปี ปัจจุบันกลายเป็น
เขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื4 นที�กว่า D,JJC.FB ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กว่า 
*,,,, ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่ตํ �ากวา่รอ้ยปี จากนั4นนําท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้าน
ไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื�องนอนเพื�อสุขภาพชนิดต่างๆ  

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ยเมนู เป็ดปักกิ�ง 
 
 
 
 
 

นําท่านชอ้ปปิ4 งที� ตลาดรัสเซีย ซึ�งเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดจี์น และสินคา้เลียนแบบแบรนด์
เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี� พราดา้ ดีแอนดจี์ หรืออย่างรองเทา้กีฬาชื�อดงัไนกี4  อาดิดาสและ
แบรนดช์ั4นนําอื�นๆ จนหลายคนที�บอกวา่มาเมืองจีนจะตอ้งมาหาซื4 อของเลียนแบบจากที�นี� 
จากนั4นนําท่านสู่ รา้นปี� เซียะ สิ�งศกัดิpสิทธิp เกี�ยวกบัโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที�นี� ท่านจะได้
ศึกษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะสาํหรบั
ท่านที�ทําการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ  
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นําท่านเดินทางสู่ นครเทียนสิน หรือเทียนจิน “เพชรเม็ดงามแห่งอ่าวโป๋ไห่” เทียนสินเป็น
เมืองรมิชายฝั�งที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในจีนตอนเหนือ เป็นท่าเรือทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ย
ความน่าสนใจทางประวติัศาสตรที์�สามารถเดินชมไดท้ั �วไป ท่านสามารถพบเห็นอาคารสไตล์
ยุโรปของเทียนสินในอดีตเมื�อครั4งยงัเป็นท่าเรือในสนธิสัญญา ผสมกับสถาปัตยกรรมอันโดด
เด่นในสมยัราชวงศชิ์ง ซึ�งสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งลงตวั 
นําท่าน ชมวิวแม่นํHาไหเหอ และ TIANJIN EYE ชิงชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนด์มารค์แห่งใหม่ของ
เมืองเทียนจิน ตั4งอยูร่มิแม่นํ4าไหเหอ เหนือสะพานใจกลางเมือง จุดศูนยก์ลางในการพักผ่อน
หยอ่นใจของชาวนครเทียนสิน “เทียนจิน อาย” เปิดตวัครั4งแรกในปี +,,C เป็นหนึ�งในสามของ
ชิงชา้สวรรคย์กัษ์แหง่ประเทศจีน มีความสูงถึง D+, เมตร สรา้งอยูเ่หนือสะพาน Yougle Bridge 
ชิงชา้สวรรคใ์ชว้สัดุเป็นเหล็กสีขาวที�ดูโดดเด่นในตอนกลางวนั ใหค้วามรูส้ึกหรูหราแบบมินิมอล 
โดยในตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟรอบชิงชา้ที�จะสะทอ้นเป็นสีสันสว่างกับผืนนํ4 า
อยา่งสวยงาม 

คํ �า  บริการอาหารค ํ �า ณ ภตัตาคาร 
พักที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดับ * ดาว หรือเทยีบเทา่ 
วันที�หา้ ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทยีนจนิ – วัดเจา้แม่ทบัทมิ – ถนนอิตาลี – เทยีนสิน  

                  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินสู่ ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทยีนจนิ หรอื 
“กู่เหวนิฮั �วเจีย” อยูใ่นเขตหนานไค ถนนกงหนัน เป็น
สถานที�แห่งหนึ� งในเทียนจินที�สรา้งอาคาร บา้นเรือน
เลียนแบบในสมัยราชวงศ์ชิง กู่เหวินฮั �วเจียเปิดเป็นยา่น
การคา้ตั4งแต่ปี 1986 ถนนสายนี4 มีรา้นรวงมากมาย โดย
สินคา้ที�วางจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นประเภทของที�ระลึกทาง
วฒันธรรม อาทิ อุปกรณ์การเขียนอกัษรจีน แกะสลกัตรา
ประทับ ภาพวาดพู่กนั สินคา้หตักรรมต่างๆ นอกจากจะไดช้อ้ป



 

รหสัทวัร ์: ZTSN01 

รหสัทวัร ์: ZTSN01 
สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

ปิ4 งแลว้ที�นี4 ยงัมีของกินนานาชนิดใหเ้ลือกชิมระหวา่งเลือกซื4 อของอีกดว้ย 
จากนั4นนําท่านเดินทางสู่ วัดเจา้แม่ทบัทิม ถือเป็นสิ�งก่อสรา้งที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองเทียนสิน 
และวดัเจา้แม่ทบัทิมแหง่นี4 ยงัเป็นวดัที�เก่าแก่ที�สุดของจีนอีกดว้ย มีพื4 นที� C,*,, ตารางเมตร ให ้
ท่านไดน้มสัการเจา้แม่กวนอิมพนัตาพนัมือ สูง C.J เมตร ของลํ4าคา่ชิ4 นที�หนึ�งของวดันี4  ภายใน 
 
วดัมีตน้กุยซู่ มีอายุกว่า J,, ปี ถือเป็นของลํ4าค่าสิ�งที�สองและสิ�งลํ4าคา่ชิ4 นที�สาม คือ ระฆงั
โบราณสมยัราชวงศซ่์ง เสน้ผ่าศูนย ์กลาง + เมตร ทําดว้ยทองแดงนํ4าหนัก B ตนั  

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ ถนนอิตาล ี บรรยากาศของถนนสายนี4  ทาํใหรู้ส้ึกเหมือนไดไ้ปยนืในถนนสายใดสาย
หนึ�งของยุโรปจรงิๆ ที�นี� เต็มไปดว้ยกลิ�นอายของยุโรปขนานแทด้ั4งเดิม สถาปัตยกรรมการ
ก่อสรา้ง ซึ�งทุกๆวนัที�ถนนสายนี4 จะคลาคลํ �าไปดว้ยนักท่องเที�ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ ที�แวะ
เวยีนมาเยี�ยมชมความงามกนัมากมาย เดิมเคยย่ายนี4 เคยเป็นเขตเช่าของประเทศอิตาลี มาก่อน 
ภายหลงัไดถู้กอนุรกัษ์และปรบัเปลี�ยนเป็นรา้นคา้ต่างๆแทน ใหอิ้สระท่านไดช้อ้ปปิ4 งและทาน
อาหารกนัตามอธัยาศยั 

  ไดเ้วลาอันสมควรนาํทา่นเดินทางสู่สนามบนินานาชาติเทยีนจนิปินไห่ 
(g.(, น.  เหริฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOKSCOOT AIRLINE เที�ยวบนิที� XW879 

 (ใชร้ะยะเวลาบนิ * ชั �วโมง  " นาท)ี 
��.00 น.  เดินทางกลบัถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
หรือ  
��.�" น. เหริฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOKSCOOT AIRLINE เที�ยวบนิที� XW879 

 (ใชร้ะยะเวลาบนิ * ชั �วโมง  " นาท)ี   
"�.05(+1)  เดินทางกลบัถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************************************* 
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** หากท่านที�ตอ้งออกตั zวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที�ทุกครั4งก่อนทําการ
ออกตั zว เนื� องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 
**โรงแรมที�พัก และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมีการสลับปรับเปลี�ยนขึH นอยู่กบัความเหมาะสม และ

คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครัHงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน (, ทา่นขึH นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิjในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที�ใชบ้ริการ ***   

 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื�อร่วมโปรโมทสินคา้พืH นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบ

ชา, หยก, บวัหมิะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นปี� เซียะ ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์
เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนชีH แจงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้ง

รบกวนทุกทา่นแวะชม ซืH อหรือไม่ซืH อขึH นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัHงสิH น 
และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจาก

คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิjในการเรียกเกบ็ค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึH นจากทา่นเป็นจาํนวนเงิน 3""หยวน/

ทา่น/รา้น 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ
สามารถซื4 อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื4 อ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั4งสิ4 น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า 
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อัตราค่าบริการนีH รวม 
� คา่ตั zวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     
� คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� คา่นํ4าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ D ชิ4 น ไม่เกิน +, กก.        
� คา่รถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ + ท่านหรอื  P ท่าน 
� คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื4 อที�ระบุในรายการ     
� คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดินทาง  
� คา่ประกนัอุบัติเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ D,,,,,,,, บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ **ไม่รวม

ประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื+อประกนัเพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 

 

อัตราค่าบริการนีH ไม่รวม 
� คา่วซ่ีาแบบกรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   
     (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านั4น)   
� คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีากรุป๊ท่องเที�ยว  
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายในการทาํวซ่ีาเพิ�ม ท่านละ 1,C00 บาท** 
� คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ +,, หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน 
� คา่ภาษีมูลค่าเพิ�ม F% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย P% 
� คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

คา่อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

 

เงื�อนไขการชาํระค่าบริการ 

�การจอง: ชําระมดัจําทา่นละ 10,000 บาท / สว่นท ี�เหลอือยา่งนอ้ย 25 วนักอ่นเดนิทาง 

จองทวัร ์:   #เลอืกโปรแกรมที�ตอ้งการหนา้เว็บไซต ์/ เลอืกคลกิจองทวัร ์

...หรอื...    #แจง้กบัเจา้หนา้ที�  แจง้ชื�อ-นามสกุลภาษาไทยผูจ้อง , เบอรม์อืถอื + Email 
ผูจ้อง     เจา้หนา้ที�สง่ INVOICE คา่ทวัรพ์รอ้มเลขบญัชใีหค้ะ่ 
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เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*ยกเลกิการเดนิทางไมไ่ดท้กุกรณี // ยดึคา่มดัจําและคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน* 

**โปรแกรมนี+เปลี�ยนวนัเดนิทางไมไ่ด ้// เปลี�ยนจองโปรแกรมอื�นไมไ่ด*้* 

**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางวา่เดนิทางแนน่อนกอ่นสง่ใหเ้จา้หนา้ที� เพราะ
เปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ)** 

2.1 เนื�องจากราคานี4 เป็นราคาโปรโมชั �น ตั zวเครื�องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ�งเมื�อจอง
และจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั4งสิ4 น และในกรณีที�ออกตั zวเครื�องบินไปแลว้ 
หากมีการยกิเลิกหรอืขอเลื�อนการเดินทาง ผู ้จองจะไม่สามารถทําเรื�องขอคืนค่าตั zวหรือขอคืนค่าทัวรท์ั4งหมด
หรอืบางส่วนได ้
1. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรอืซื4 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทั4งหมด   
2. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิpในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์4 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั4น 
2. ทัวร์นี4 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั4งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
คา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรอืทั4งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิp ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า DB 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย F วนัก่อนการเดินทางสําหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย D, วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระคา่บริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บรษัิทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายนิดีที�จะใหบ้รกิารต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิp ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั zวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงินมัดจาํ 

 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิpในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจรงิของประเทศที�เดินทาง ทั4งนี4  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิp ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ4 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี4 คาํนวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ว ันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั4น ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิp ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ4 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั zวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื4 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทกํากบัเท่านั4น  
 

ขอ้แนะนาํกอ่นการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ4 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน D,, 

มิลลิลิตรต่อชิ4 น และรวมกนัทุกชิ4 นไม่เกิน D,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
D ใบเท่านั4น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั4น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั4น  
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3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึH นไปบนเครื�องบนิดังนีH  
 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ4 นเครื�องบินไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก่ 
*.D แบตเตอรี�ส ํารองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า +,,,,, mAh หรือน้อยกว่า D,, Wh สามารถนําขึ4 น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
*.+ แบตเตอรี�ส ํารองที�มีความจุไฟฟ้า +,,,,, - P+,,,, mAh หรือ D,,-DJ, Wh สามารถนําขึ4 น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ + กอ้น 
*.P แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ P+,,,, mAh หรอื DJ, Wh หา้มนําขึ4 นเครื�องในทุกกรณี 
,. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาท่องเทียวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนังสือเดินทาง ที�มอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

• สาํเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุตํ �ากว่า (g ปี 

• รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว  ขนาด �.�*�.� ซ.ม. จาํนวน 2 รปู  (นาํติดตวัไป ณ วันเดินทาง)   
 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชดัเจนเท่านั�น !!  

ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  
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