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วนัท่ี กาํหนดการ เชา้ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินดอนเมือง X X X  

2 
สนามบินดอนเมือง-เส่ินหยาง (XW878 : 02.45-08.50) 

รา้นขายเสือ้กนัหนาว-พระราชวงัโบราณเส่ินหยางกูก้ง 
X   POLI HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 เส่ินหยาง-ฉางชนุ-ลานสกีจิงเยถ้งั (รวมค่าเขา้)    HUATIAN  HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 
ฉางชนุ-ฮารบิ์น-เกาะพระอาทิตย-์เทศกาลโคมไฟน้ําแขง็ 

(Harbin 2017 International Ice and Snow Festival) 
   KUNLUN HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

5 

โบสถเ์ซน็โซเฟีย (ถา่ยรูปจากดา้นนอก)-อนุสาวรียฝ่ั์งหง

สวนสตาลิน-รา้นขายสินคา้พืน้เมืองรสัเซีย-ฮารบิ์น 

จ๋ีหลิน 

   SIJI HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

6 
วิวแม่น้ําซงฮวัเจียง-จตัุรสัซือ่จี-้พิพิธภณัฑแ์มนจู 

รา้นโสม-จ๋ีหลิน-เส่ินหยาง 
   POLI HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

7 เส่ินหยาง-สนามบินดอนเมือง (XW877 09.50-14.45)  X X  
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แจกฟรี...ถุงมือ หมวก ผ้าพนัคอ ท่านละ 1 ชุด รับทีเ่ส่ินหยาง 

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 210 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 

กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2561 
วนัแรก  สนามบินดอนเมือง 

23.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOK 

SCOOT โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัทีส่อง  สนามบินดอนเมือง-เส่ินหยาง-ร้านขายเส้ือกนัหนาว-พระราชวงัโบราณเส่ินหยางกู้กง 

02.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเส่ินหยาง โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่วบินที ่XW878 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 

08.50 น.  เดินทางถึง เมืองเส่ินหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซ่ือเดิมเป็นภาษาแมนจูวา่ “มุกเดน” หลงัผา่น

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านแวะ ร้านขายเส้ือกนัหนาว ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศ์ชิง ท่ีไดรั้บการดูแล

รักษาเป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากกบัพระราชวงัหลวงท่ีกรุงปักก่ิง สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1625 

ภายหลงัจากท่ีราชวงศแ์มนจูไดส้ถาปนาให้เส่ินหยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ยตาํหนกัใหญ่นอ้ยกวา่ 300 

หอ้ง บนพื้นท่ีกวา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากท่ีราชวงศห์มิงถูกโค่นลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมน

จูก็ไดส้ถาปนาราชวงศชิ์งข้ึน ไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีกรุงปักก่ิง และใช้เส่ินหยางเป็นเมืองหลวงแห่งท่ี

สอง รวมทั้งใชพ้ระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัขององคจ์กัรพรรดิเม่ือคร้ังเสด็จเยอืนทางเหนือ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

  พกัที ่ POLI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม           เส่ินหยาง-ฉางชุน-ลานสกจิีงเย้ถัง (รวมค่าเข้า) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เมืองฤดูใบไมผ้ลิแห่งเขต

เหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนยก์ลางอาํนาจของเผา่แมนจู เม่ือญ่ีปุ่นเขา้ยึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ.1938-

1945 ไดส้ถาปนาเป็นรัฐแมนจูกวั และไดป้ระกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลงัญ่ีปุ่นส้ินอาํนาจ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่  ลานสกีจิงเย้ถัง  เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระและเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ภายในลาน

หิมะ เช่น การเล่นสกีหิมะ แคร่เล่ือน เป็นต้น สําหรับท่าน  ท่ีไม่เล่นสกี ใช้เวลาพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ถ่ายภาพกบัลานสกีท่ีปกคุลมดว้ยปุยหิมะขาวโพลน หรือเดินชมบรรยากาศแสนโรแมนติคของลานสกี 

และถ่ายภาพความประทบัไวเ้ป็นท่ีระลึก (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ ภายในลาน

สก)ี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

  พกัที ่HUATIAN  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่  ฉางชุน-ฮาร์บิน-เกาะพระอาทติย์-ชมเทศกาลโคมไฟนํา้แข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เมืองหลวงของมณฑลเฮย

หลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกวา่ฤดูร้อนและเล่ืองช่ือในฐานะเป็นเมืองนํ้าแขง็ของประเทศ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย  นาํท่านสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของแม่นํ้ าซงฮวัเจียง มี

เน้ือท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานท่ีพกัฟ้ืนของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานท่ี

สวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนตเ์สน่ห์ นบัเป็นสถานท่ีอาบแดดท่ีวิเศษ

สุด นอกจากนั้นยงัมีเรือ จกัรยาน และรถมา้ลากสไตล์ยุโรปไวบ้ริการให้เช่าอีกดว้ย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเม่ือเกาะแห่งน้ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหยอ่นใจ

ในอุดมคติท่ีเหมาะอยา่งยิ่งกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนํ้ าแข็ง เช่น สเก็ตนํ้ าแข็ง เล่ือนหิมะ และ

ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจาํปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยนัถือเป็นสถานท่ีจดัแสดงการ

แกะสลกัหิมะนํ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีนท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่านสามารถชมการ

แสดงการแกะสลกัหิมะนํ้ าแข็งในอาคารของเกาะสุริยนัน้ีได ้ชมการแกะสลกันํ้ าแข็งกาํแพงเมืองจีน สวน

หิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

เหมือนกบัท่านไดอ้ยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะนํ้าแขง็อยา่งแทจ้ริง อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม เทศกาลโคมไฟนํา้แข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)  หรือนิทรรศการ

และศิลปกรรมการแกะสลกันํ้ าแข็งประจาํปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยตา้ซ่ือเจ้ีย ท่ีเมืองฮาร์บินซ่ึงฤดูเยือกแข็งท่ี

ยาวนาน ทาํใหฮ้าร์บิ้นซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองนํ้ าแข็ง สภาพอากาศเยน็จดัทาํ

ใหแ้ม่นํ้าซงฮวั กลายเป็นลานนํ้าแขง็ท่ีทั้งหนาและกวา้งใหญ่ ท่ีผูม้าร่วมงานใชเ้ล่นสไลเดอร์ ลากเล่ือนและ

กีฬาต่างๆ อยา่งเช่น ฮอ็กก้ี, สเก็ตและสกีกนัอยา่งสนุกสนาน มีการนาํนํ้ าแข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่าง  ๆ

ใหท้่านชมความงดงามของโคมไฟนํ้าแขง็ยามคํ่าคืนตามอธัยาศยั   

(หมายเหตุ : หากอากาศอบอุ่นส่งผลให้นํ้าแข็งละลายเร็ว  บริษัทฯ จะเปลี่ยนจากเทศกาลโคมไฟนํ้าแข็ง

เป็นแกะสลกันํา้แข็งโดมปิงเสียต้าสือเจียแทน) 

   พกัที ่KUNLUN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ห้า  โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตาลนิ-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง  

    รัสเซีย-ฮาร์บนิ-จ๋ีหลนิ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซ่ึงเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซ่ึงแสดงถึง

วฒันธรรมรัสเซียท่ีไดเ้ขา้มามีอิทธพลในฮาร์บิน  โบสถโ์ซเฟีย เป็นโบสถนิ์กายออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างข้ึนใน

ปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถอ์อร์โธด็อกซ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคพื้นเอเซียตะวนัออก จากนั้นนาํท่านชม อนุสาวรีย์

ฝ่ังหง ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่นํ้ าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินท่ี

พยายามต่อสู้กบัอุทกภยัคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บน

ยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนกัศึกษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย         นาํท่านชม สวนสตาลิน ริมฝ่ังแม่นํ้ าซงฮวั โดยสวนแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบท่ีรับ

อิทธิพลจากศิลปกรรมของทวปียุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ท่ีห้าวหาญ ทุกท่านจะ

ไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติท่ีสวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่นํ้ าซงฮวา ท่ีกลายเป็นนํ้ าแข็งทั้งสายนํ้ า 

ชมพร้อมกิจกรรมบนนํ้ าแข็งท่ีแสนสนุก เช่น บนัไดนํ้ าแข็ง แคร่เล่ือนหิมะเป็นตน้ นาํท่านแวะ ร้านขาย

สินค้าพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เคร่ืองประดบั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และของพื้นเมืองตามอธัยาศยั  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจ๋ีหลิน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีมีประวติั

ยาวนานตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกวา่ ฉวงฉ่าง  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 พกัที ่SIJI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัที่หก  ววิแม่นํา้ซงฮัวเจียง-จัตุรัสซ่ือจี-้พพิธิภัณฑ์แมนจู-ร้านโสม-จ๋ีหลนิ-เส่ินหยาง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านชม ววิแม่นํา้ซงฮัวเจียง ซ่ึงท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติอยา่งยิ่ง (หมายเหตุ 

: การเกิดแม่คะนิ้งน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศจะต้องเอือ้อํานวย) จากนั้นนาํท่านชม  จัตุรัสซ่ือจี ้ ซ่ึงเป็น

สัญลกัษณ์ของเมืองจ๋ีหลิน   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู สร้างข้ึนในปี 1932 มีพื้นท่ี 865 ตารางเมตร ภายในมีจดัแสดงส่ิงของ

วตัถุโบราณเก่ียวกบัของใชใ้นชีวิตประจาํวนั, อาวุธ, เคร่ืองมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู และยงัมีห้องท่ี

จดัแสดงวธีิการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ, เทพเจา้ของชาวแมนจูอีกดว้ย นาํท่านเดินทางสู่ ร้านโสม ซ่ึงเป็นโสม

ท่ีมีคุณภาพดี ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมกลบัไปบาํรุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ นาํ

ท่านเดินทางสู่ เมืองเส่ินหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง)  เมืองท่ีในอดีตเคยอยูใ่ต้

การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญ่ีปุ่น และกลบัมาอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัสเซีย

อีกคร้ังในปี ค.ศ. 1945   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

  พกัที ่ POLI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีเ่จ็ด  เส่ินหยาง- สนามบินดอนเมือง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

09.50 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่วบินที ่XW877 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 

14.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

 

************ ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ************ 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้  

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้านขายของรัสเซีย , ร้านโสม ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 

เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุก

ท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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เทศกาลโคมไฟนํ้าแขง็ เส่ินหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน 7 วนั 5 คนื 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(เดก็ราคาเท่าผู้ใหญ่) 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ ท่านละ 

วนัที่ 19-25 มกราคม 2561 32,799 บาท 5,500  บาท 

วนัที่ 02-08 กมุภาพนัธ์ 2561 32,799 บาท 5,500  บาท 

ราคาพเิศษ ไม่รับจอยแลนด์ 

 
หมายเหตุ ราคาทวัร์นี ้ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทวัร์ดังกล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจากสภาวะนํา้มันโลกทีม่ีการปรับ

ราคาสูงขึน้ ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
เกบ็ค่าภาษีนํา้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

                           บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ามนัเพิ่มเติมจากราคาท่ี
กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวซ่ีาจีน ปกติ 4 วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม์ ทั้งน้ีย่อมอยู่ใน
ขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
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 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 
 กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออก
ใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน 

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน   
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจํา 

6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืน  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight 
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯ
จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีีท่่านมีความประสงค์จะยืน่วซ่ีาเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขาวเท่าน้ัน ยิม้ห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้าง

ชัดเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย ต่างหู 
เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ 5,060 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานใน
ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
2. สําหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 

7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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4. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้
วีซ่า / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี ้
• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นาํรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ทาํวซ่ีา 
• นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 
ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยื่นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 

มฉิะนั้นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณ ี

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
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