
 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกูต๊ ซ่ึงจะมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการชว่ยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรบับตัรท่ี

นัง่บนเคร่ืองบิน 

วนัที่สอง เสิน่หยาง - พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นัง่รถไฟความเรว็สูง 

                  สูฮ่ารบ้ิ์น – รา้นขายเสื้ อกนัหนาว 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจนี โดยสายการบิน สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW878 

(ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 5 นาที) 

08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเสิน่หยาง ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเสิน่หยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ทางฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรฐัประชาชนจีน ปัจจุบนัถูกพฒันาใหเ้ป็นศนูยก์ลางทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมท่ีส าคญั 
จากน้ันน าท่านชม พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง ซ่ึงตั้งอยู่

ใจกลางเมือง ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1625 หลงัสถาปนา

เมืองเส่ินหยางเป็นเมืองหลวง เป็นพระราชวงัตอ้งหา้ม 

กูก้งท่ีตั้งอยู่นอกมหานครปักก่ิง และสรา้งเสร็จในปี 

1936 มีขนาดใหญ่มากกวา่ 60,000 ตารางเมตร และ

มีจ านวนหอ้งมากกวา่ 300 หอ้ง โดยสถาปัตยกรรมจะ

เป็นแบบแมนจูและมองโกลผสมผสานกนั จึงมีเอกลกัษณท่ี์ไม่เหมือนพระราชวงัอ่ืนๆ ปัจจุบนัได้

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกแลว้ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหม่านชิง เป็นถนนคนเดินในสไตลบ์า้นจีนโบราณ ท าให้

ยอ้นบรรยากาศกลบัไปถึงสมยัอดีตของจีน ท่ีน่ีจะมีรา้นคา้ต่างๆ และอาหารทอ้งถ่ืนมากมายให้

ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติกนั  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองเส่ินหยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮารบ้ิ์น 

ขบวนที่ G715 (ใชเ้วลาในการเดินทางเพียง 2 ชัว่โมง 45 นาที)  

(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน หา้มน าไฟแช็ค และของมีคมทุกชนิดเขา้ไปใน

ขบวนรถ ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึ้ นขบวนรถ หากพบส่ิงของตอ้งหา้ม 

จะตอ้งท้ิงอยา่งเดียว) 



เดินทางถึงเมืองฮารบ้ิ์น น าท่านเดินทางสู่ รา้นเสื้ อกนัหนาว ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเส้ือกนัหนาวกนั

เพิ่มเติมตามอธัยาศยั โดยอุณหภูมิเฉล่ียนในเดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธน้ั์นอยูท่ี่ -10 ถึง –30 

องศาเซลเซียส  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ LONGDA TIMES HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม รา้นศิลปะรสัเซีย – เกาะพระอาทิตย(์รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลกั – สวนเสอืไซบีเรีย – 

ชมเทศกาลโคมไฟน ้าแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นศิลปะรสัเซีย ในอดีตฮารบ้ิ์นเคยเป็นเมืองภายใตก้ารควบคุมของรสัเซีย

มาก่อน ท าใหทุ้กวนัน้ีฮารบิ์นยงัคงมีกล่ินอายของวฒันธรรมรสัเซียเหมือนเม่ือครั้งอดีต ปัจจุบนั

ยงัเป็นศนูยก์ลางการติดต่อคา้ขายกบัรสัเซีย ท าใหมี้สินคา้ท่ีกล่ินอายวฒันธรรมจากรสัเซียอยู่

จ านวนมาก เชน่ ตุก๊ตามาตรีออซคา หรือตุก๊ตาแม่ลกูดก กล่องจิวเวอรร่ี์ จากฝีมือของชา่งชาว

รสัเซีย , ไขฟ่าแบรเ์ช , ผา้คลุมไหล่Orenburg เป็นตน้ 

จากน้ันน าท่านชม ไท่หยางเตา่ หรอื เกาะพระอาทิตย ์เกาะขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือ

ของแม่น ้าซงฮวั เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮารบ้ิ์น ซ่ึงปัจจุบนัเกาะแหง่น้ี

ไดมี้การจดัแสดงการแกะสลกัหิมะเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงหิมะจะถูกแกะสลกัเป็นรูปทรงต่างๆ เชน่ 

พระราชวงักูก้ง ก าแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอ่ืนๆ อีกมากมาย (ก าหนดการจดังานปีน้ี 

30th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวนัท่ี 20 ธ.ค. 2017 – ก.พ. 2018) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม สวนเสอืไซบีเรยี หรือ HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานท่ีเพาะเล้ียงและอนุรกัษ์พนัธุ์

เสือโคร่งไซบีเรีย ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 150 ตวั เป็นพนัธุเ์สือโคร่งท่ีใหญ่ท่ีสุดและก าลงัใกลจ้ะสูญ

พนัธุ ์และบริเวณภายในสวนแหง่น้ีไม่ไดมี้แต่ เสือโคร่งไซบีเรียเพียงอยา่งเดียว ยงัมีสิงโต และเสือ

ขาวไซบีเรีย สิงโตขาว หรือคนไทยมกัชอบเรียกว่าสิงโตเผือก ท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตของเสือท่ีน่ี ซ่ึง

จะมีการแบ่งออกเป็นโซนต่างๆมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากน้ันน าท่านชม เทศกาลโคมไฟน ้าแข็งฮารบ้ิ์น หรือปิงเสวี่ยตา้ซ่ือเจี้ ย จดัขึ้ นท่ีฝัง่ตะวนัออก

ของเกาะพระอาทิตย ์โดยมีพ้ืนท่ีจดังานท่ีกวา้งถึง 750,000 ตารางเมตร โดยงานน้ีจะมีการน า

น ้าแข็งกอ้นใหญ่ยกัษ์รวมกนักวา่ 300,000 ลกูบาศกเ์มตร มาแกะสลกัออกมาเป็นรูปต่างๆ 

ผสมผสานกบัแสงไฟสีสรรคต่์างๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดความสวยงามสุดมหศัจรรย ์ใหท่้านชมความ

งดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค า่คืนตามอธัยาศยั (ก าหนดการจดังานปีน้ี Harbin International 

Ice and Snow World 2018 ประมาณวนัท่ี 20 ธ.ค. 2017 – ก.พ. 2018)  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ LONGDA TIMES HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ รา้นสิ้ นคา้พ้ืนเมือง – โบสถเ์ซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรยีฝั์ง่หงส ์ 

                สวนสตาลนิ - ถนนโบราณกวนตง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านช็อบป้ิง รา้นสนิคา้พ้ืนเมือง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองฮารบ้ิ์นตามอธัยาศยั  

จากน้ันน าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซ่ึงออกแบบและ

สรา้งโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย เม่ือก่อนเคยใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคญัต่างๆ ของชาวรสัเซีย 

แต่มาถูกท าลายตอนปฏิวติัวฒันธรรม และไดมี้การสรา้ง

ขึ้ นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรกัษารูปแบบเดิมไวใ้หไ้ด้

มากท่ีสุด ซ่ึงใชเ้วลาถึง 9 ปี โดยเร่ิมตน้สรา้งในปี ค.ศ.

1923 เสร็จสมบูรณใ์นปี ค.ศ.1932 ถือไดว้า่เป็นโบสถ ์

Greek Orthodox ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกตวัโบสถส์งู 53 เมตร 

มีโถงหลกัท่ีมีหลงัคารูปหวัหอมสรา้งขึ้ นดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบไบแซนไทมค์ลา้ยกบัสถาปัตยกรรม ของจตุัรสัแดงใน

กรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบนัไดป้รบัเปล่ียนมาเป็นศนูยศิ์ลปะ

และสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวด าเก่ียวกบั

ประวติัศาสตรเ์มืองฮารบิ์น  

จากน้ันน าท่านชม ถนนจงยาง เป็นถนนท่ีเก่าแก่มีประวติันับรอ้ยปีของเมืองฮารบ้ิ์น โดยมีการ

เร่ิมสรา้งขึ้ นเม่ือปี 1898 เดิมมีชื่อวา่ “จงกว๋อตา้เจียน” อาคารบา้นเรือนสไตลยุ์โรปมากถึง 71 

แหง่ซ่ึงส่วนใหญ่สร่างขึ้ นระหวา่งปี 1903 ถึง ปี 1927 มีลกัษณะพิเศษท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ ถนน

จงยางเป็นถนนท่ีมีการปูพ้ืนดว้ยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนการคา้ท่ีขึ้ นช่ือของเมืองฮารบ้ิ์น 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



น าท่านชม สวนสตาลิน หรือ ซ่ือตา้หลินกงหยวน สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1953 สวนแห่งน้ี เป็น

สวนพฤกษาชาติท่ีไดมี้การ ถูกจดัวางในสไตลร์สัเซีย และตกแต่งดว้ยตน้ไม ้แปลงดอกไม ้และชุด

สลกัหิน นอกจากน้ันยงัเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น ้าซงฮัวซ่ึงถือว่าเป็นจุดชมวิวท่ีงดงาม อีก

แห่งหน่ึงดว้ย และบริเวณตรงใจกลางของสวนแห่งน้ีก็ยงัคงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรียฝั์งหงสจ์ี้

เน่ียนถ่า ซ่ึงตั้งอยู ่ณ บริเวณชายฝัง่แม่น ้าซงฮวัเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมือง 

ฮารบิ์น ท่ีพยายามต่อสูก้บัอุทกภยัครั้งใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ อาทิเช่น อาหาร

พ้ืนเมือง ของท่ีระลึก ของใช ้ตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ LONGDA TIMES HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ รถไฟความเรว็สูงสูเ่มืองเสิน่หยาง – บา้นนายพลตระกูลจาง – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนจงเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฮารบ้ิ์น เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเส่ินหยาง ขบวน

ที่ G710 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง 30 นาที)  

(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน หา้มน าไฟแช็ค และของมีคมทุกชนิดเขา้ไปใน

ขบวนรถ ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึ้ นขบวนรถ หากพบส่ิงของตอ้งหา้ม 

จะตอ้งท้ิงอยา่งเดียว) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ บา้นนายพลตระกูลจาง ตั้งอยูไ่ม่

ไกลจากพระราชวงักูก้งเส่ินหยาง เป็นอีกสถานท่ีทาง

ประวติัศาสตร์ของเมืองเส่ินหยาง สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1914 บนพ้ืนท่ี 36,000 ตารางเมตร  

เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งสวนจีนโบราณและบา้น

สไตลยุ์โรป โดยมี นายพลจางจั้วหลิน และลกูชายนาย

พลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดบันายพลกก๊-

มินตัง๋ถือเป็นนายทหารท่ีรกัชาติมีส่วนส าคญัในสงคราม

ขบัไล่ญ่ีปุ่น จนไดร้บัการจารึกในหน้าประวติัศาสตร์ 

นับตั้งแต่ญ่ีปุ่นไดบุ้กยึดเส่ินหยาง ในปีค.ศ. 1894  

และรฐับาลกก๊มินตัง๋ตอ้งเผชิญหนา้กบัสถานการณท่ี์

ยากล าบาก เพราะญ่ีปุ่นรุกรานมาจากทางเหนือ และ

พรรคคอมมิวนิสต์คืบคลานมาจากทางใต้ จนกระทัง่



จางเสียวเ์หลียงซ่ึงเป็นผูบ้ญัชาการทหารภาคตะวนัตกเฉียงเหนือตดัสินใจยอมรบัความร่วมมือจาก

คอมมิวนิสตใ์นการต่อตา้นการรุกรานจากญ่ีปุ่น และน าเร่ืองเสนอต่อเจียงไคเช็ค จนกระทัง่ใน

ท่ีสุดภายหลงัการหารือท าใหร้ฐับาลกก๊มินตัง๋กบัพรรคคอมมิวนิสตไ์ดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมมือกนั

ต่อตา้นญ่ีปุ่น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ยา่นชอ้ปป้ิงถนนจงเจยี นับเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเส่ินหยาง 

ถนนคนเดินแหง่น้ีเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญั เป็นยา่นการคา้ท่ีรวมเอารา้นรวงต่างๆ ทั้ง

หา้งสรรพสินคา้ทั้งหลายมารวมไวท่ี้น่ี คุณจะไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั สินคา้

อิเล็กทรอนิกสต่์างๆ จากจีนไดท่ี้น่ี รวมถึงรา้นอาหารต่างๆมากมาย 

พกัที่ MINSHAN HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

วนัที่หก เสิน่หยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลงัอาหารเชา้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบินเสิน่หยาง 

10.15น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที่ XW877 

 (ใชร้ะยะเวลาบิน 5 ชัว่โมง 45 นาที)     

15.10น.  เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************************************* 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั** 

 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

2-3 ท่าน  

(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 
ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

20 - 25 ธนัวาคม 2560 27,777 5,000 18,777 

27 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61 32,777 7,500 20,777 

18 - 22 มกราคม 2561 28,777 5,000 18,777 

31 ม.ค. - 05 ก.พ. 2561 28,777 5,000 18,777 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้น

ขายเสื้ อกนัหนาว, รา้นศิลปะรสัเซีย, รา้นสินคา้พ้ืนเมือง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกับราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้

หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300หยวน/ท่าน/รา้น 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ชิ้ น น ้าหนักไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจอง

และจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

หากมีการยกิเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 



เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


