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NT474
ทวัรจ์นี เสนิหยาง โคมไฟน ้าํแขง็ฮารบ์นิ สกรีสีอรท์ 7 วัน 5 คนื (XW)
ทัวรฮ์ารบ์นิ จนี , 7 วัน 5 คนื ,

YOURONG HOTEL  , VIENNA INTERNATIONAL HOTEL

ชมเทศกาลโคมไฟน้าํแข็งฮารบ์นิ 1 ปี มเีพยีงครงัเดยีวเทา่นนั
เต็มอมิกบัการลานสกทีจีหีวัสกรีสีอรท์ ทงัวนั

ชม พระราชวงักูก้งเสนิหยาง ชมสถาปัตยกรรมทเีป็นเอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนพระราชวงัอนื
สมัผสับรรยากาศยอ้ยอตดีของจนี กบั ถนนคนเดนิหมา่นชงิ

พบกบังานสลกัหมิะหลากหลายรปูทรง ท ีชมไทห่ยางเตา่ หรอืเกาะพระอาทติย ์
ชมวถิชีวีติของเสอืท ีสวนเสอืไซบเีรยี กบัสายพนัธุเ์สอืทใีกลส้ญูพนัธุ ์

โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย เป็นโบสถ ์Greek Orthodox ทใีหญท่สีดุในตะวนัออก
พเิศษ!! นงัรถไฟ ไป-กลบั "HIGH SPEED TRAIN"

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)

23.30 น.
นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชนั 3 แถว 6 สายการบนินกสกู๊ต ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ



และบรกิารชว่ยเหลอืเรืองของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทังเช็คอนิรับบัตรทนัีงบนเครืองบนิ

วนัท ี2
เสนิหยาง - พระราชวงักูก้งเสนิหยาง - ถนนคนเดนิหมา่นชงิ - นงัรถไฟความเร็วสงู - สูฮ่ารบ์นิ - รา้นขายเสอืกนัหนาว

02.20 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงเสนิหยาง ประเทศจนี โดยสายการบนิ สายการบนินกสกู๊ตเทยีวบนิท ีXW878 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ5 ชวัโมง 30 นาท)ี

08.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเสนิหยางประเทศเทศจนี (เวลาทปีระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)
หลังจากผา่นขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสนิหยาง เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ
เป็นเมอืงทมีขีนาดใหญ่ทสีดุทางฝังตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจนี ปัจจบัุนถูกพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ
และวัฒนธรรม รวมถงึเป็นฐานอุตสาหกรรมทสํีาคัญ

จากนันนําทา่นชม พระราชวงักูก้งเสนิหยาง ซงึตังอยู่ใจกลางเมอืง กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1625 หลังสถาปนาเมอืงเสนิหยางเป็นเมอืงหลวง
เป็นพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งทตัีงอยู่นอกมหานครปักกงิ และสรา้งเสร็จในปี1936 มขีนาดใหญ่มากกวา่ 60,000 ตารางเมตร
และมจํีานวนหอ้งมากกวา่ 300 หอ้ง โดยสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบแมนจแูละมองโกลผสมผสานกัน จงึมเีอกลักษณ์ทไีม่เหมอืนพระราชวังอนืๆ
ปัจจบัุนไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกแลว้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหมา่นชงิ เป็นถนนคนเดนิในสไตลบ์า้นจนีโบราณ ทําใหย้อ้นบรรยากาศกลับไปถงึสมัยอดตีของจนี
ทนีีจะมรีา้นคา้ตา่ง  ๆและอาหารทอ้งถนืมากมายใหท้า่นไดล้มิลองรสชาตกิัน 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเมอืงเสนิหยาง เพอืโดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงฮารบ์นิ ขบวนทDี25
(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ3ชวัโมง) (หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี
ทกุทา่นตอ้งนํากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขนึขบวนรถ หา้มนําไฟแช็คและสงิของมคีมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ
หากพบสงิของตอ้งหา้มดงักลา่วจะตอ้งทงิอยา่งเดยีว) 

เดนิทางถงึ เมอืงฮารบ์นิ นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเสอืกนัหนาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเสอืกันหนาวกันเพมิเตมิตามอัธยาศัย
โดยอุณหภมูเิฉลยีนในเดอืนธันวาคม-กมุภาพันธนั์นอยู่ท ี-10 ถงึ –30 องศาเซลเซยีส

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
รา้นศลิปะรสัเซยี - เกาะพระอาทติย(์รวมรถราง) - ชมเทศกาลหมิะแกะสลกั - สวนเสอืไซบเีรยี - ชมเทศกาลโคมไฟน้าํแข็ง 45th
HARBIN ICE LANTERN ART

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นศลิปะรสัเซยี ในอดตีฮารบ์นิเคยเป็นเมอืงภายใตก้ารควบคมุของรัสเซยีมากอ่น
ทําใหท้กุวันนีฮารบ์นิยังคงมกีลนิอายของวัฒนธรรมรัสเซยีเหมอืนเมอืครังอดตี ปัจจบัุนยังเป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่คา้ขายกับรัสเซยี
ทําใหม้สีนิคา้ทกีลนิอายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยู่จํานวนมาก เชน่ ตุก๊ตามาตรีออซคา หรือตุก๊ตาแม่ลกูดก กลอ่งจวิเวอรร์ี
จากฝีมอืของชา่งชาวรัสเซยี , ไขฟ่าแบรเ์ช,ผา้คลมุไหล ่Orenburg เป็นตน้ 

จากนันนําทา่นชม ไทห่ยางเตา่ หรือ เกาะพระอาทติย ์เกาะขนาดใหญ่ทตัีงอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าํซงฮัว
เป็นสถานทพัีกผอ่นหย่อนใจทใีหญ่ทสีดุของเมอืงฮารบ์นิ ซงึปัจจบัุนเกาะแหง่นีไดม้กีารจัดแสดงการแกะสลักหมิะเป็นประจําทกุปี



ซงึหมิะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงตา่ง  ๆเชน่ พระราชวังกูก้ง กําแพงเมอืงจนี หอฟ้าเทยีนถาน และอนื  ๆอกีมากมาย (กําหนดการจัดงานปีนี31th
International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวันท ี20 ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม สวนเสอืไซบเีรยี หรือ HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานทเีพาะเลยีงและอนุรักษ์พันธุเ์สอืโคร่งไซบเีรีย ซงึมอียู่ประมาณ150 ตัว
เป็นพันธุเ์สอืโคร่งทใีหญ่ทสีดุและกําลังใกลจ้ะสญูพันธุ ์และบรเิวณภายในสวนแหง่นีไม่ไดม้แีต ่เสอืโคร่งไซบเีรียเพยีงอย่างเดยีว ยังมสีงิโต
และเสอืขาวไซบเีรีย สงิโตขาว หรือคนไทยมักชอบเรียกวา่สงิโตเผอืก ทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติของเสอืทนีี ซงึจะมกีารแบง่ออกเป็นโซนตา่งๆมากมาย

จากนันนําทา่นชม เทศกาลโคมไฟน้าํแข็งฮารบ์นิ หรือปิงเสวยีตา้ซอืเจยี จัดขนึทฝัีงตะวันออกของเกาะพระอาทติย ์โดยมพีนืทจัีดงานทกีวา้งถงึ
750,000 ตารางเมตร โดยงานนีจะมกีารนําน ้าํแข็งกอ้นใหญ่ยักษ์รวมกันกวา่ 300,000 ลกูบาศกเ์มตร มาแกะสลักออกมาเป็นรูปตา่งๆ
ผสมผสานกับแสงไฟสสีรรคต์า่งๆ
ทจีะทําใหเ้กดิความสวยงามสดุมหัศจรรยใ์หท้า่นชมความงดงามของโคมไฟน ้าํแข็งยามค่าํคนืตามอัธยาศัย(กําหนดการจัดงานปีนี 45th Harbin Ice
Lantern Art Fairประมาณวันท ี20ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุหีมอ้ไฟ

ทพีกั
YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฮารบ์นิ - จหีวัสกรีสีอรท์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่จหีวั สกรีสีอรท์ (JihuaChangshou Mountain Ski Resort) ทนีีเป็นถอืวา่เป็นลานสกขีนาดใหญ่ทไีดม้าตรฐาน
ถงึกับเคยไดรั้บเลอืกใหจั้ดการแขง่ขันสกรีะดับโลกมาแลว้ ทสํีาคัญทตัีงยังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมอืงฮารบ์นิเพยีงแค ่60 ก.ม.เทา่นัน
สกรีีสอรท์แหง่นีเป็นรีสอรท์ทมีทีวิทัศนข์องภเูขาสดุลกูหลูกูตา ในแตล่ะปีจะมหีมิะปกคลมุยาวนานถงึประมาณ 150 วัน มลีานสกทัีงหมด 15
แหง่เหมาะสําหรับมอืสมัครเลน่จนถงึนักเลน่สกขัีนสงู สําหรับนักเลน่สกทีไีม่มปีระสบการณ์หรือเลน่สกคีรังแรก ทนีีจะมโีรงเรียนสอนสกทีมีอีาจารย์
80 คนคอยใหคํ้าแนะนํา สําหรับแตล่ะบทเรียนจนกวา่คณุจะมันใจไดว้า่จะขนึเนนิเขาดว้ยตัวเอง นอกจากการเลน่สกแีลว้ยังมกีจิกรรมหมิะอนื ๆ
เชน่เลอืนหมิะเจ็ตสก ีและหว่งยางหมิะ ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นเพอืทํากจิกรรมตา่งๆภายในลานสกกีันตามอัธยาศัย
(ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่เช่าชุดเลน่สก ีและอปุกรณ์เลน่สกปีระเภทตา่งๆ รวมถงึกจิกรรมอนืๆภายในสกรีสีอรท์)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสกรีีสอรท์

บา่ย
หลังอาหารกลางวันใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมตา่งๆภายในสกรีีสอรท์กันตอ่ 

จนไดเ้วลาอันสมควรนําทกุทา่นเดนิทางกลับทพัีกใน เมอืงฮารบ์นิ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
รา้นสนิคา้พนืเมอืง - โบสถเ์ซ็นโซเฟีย - ถนนจงหยาง - อนุเสาวรยีฝ์งัหงส ์- สวนสตาลนิ - ถนนโบราณกวนตง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นช็อบปิง รา้นสนิคา้พนืเมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงฮารบ์นิตามอัธยาศัย 



จากนันนําทา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซงึออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี
เมอืกอ่นเคยใชเ้ป็นสถานทปีระกอบพธิกีรรมทางศาสนาทสํีาคัญตา่ง  ๆของชาวรัสเซยีแตม่าถูกทําลายตอนปฏวัิตวัิฒนธรรม
และไดม้กีารสรา้งขนึมาใหม่อกีครังโดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ ซงึใชเ้วลาถงึ 9 ปี โดยเรมิตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923
เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้า่เป็นโบสถ ์Greek Orthodox ทใีหญ่ทสีดุในตะวันออกตัวโบสถส์งู 53
เมตรมโีถงหลักทมีหีลังคารูปหัวหอมสรา้งขนึดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทมค์ลา้ยกับสถาปัตยกรรมของจัตรัุสแดงในกรุงมอสโคว
แตใ่นปัจจบัุนไดป้รับเปลยีนมาเป็นศนูยศ์ลิปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดําเกยีวกับประวัตศิาสตรเ์มอืงฮารบ์นิ 

จากนันนําทา่นชม ถนนจงยาง เป็นถนนทเีกา่แกม่ปีระวัตนัิบรอ้ยปีของเมอืงฮารบ์นิ โดยมกีารเรมิสรา้งขนึเมอืปี 1898 เดมิมชีอืวา่
“จงกวอ๋ตา้เจยีน” อาคารบา้นเรือนสไตลย์ุโรปมากถงึ 71 แหง่ซงึสว่นใหญ่สร่างขนึระหวา่งปี 1903 ถงึ ปี 1927
มลัีกษณะพเิศษทน่ีาสนใจอย่างยงิถนนจงยางเป็นถนนทมีกีารปพูนืดว้ยหนิสเีขยีวอ่อนทังสาย เป็นถนนการคา้ทขีนึชอืของเมอืงฮารบ์นิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม สวนสตาลนิ หรือ ซอืตา้หลนิกงหยวนสรา้งขนึในปี ค.ศ.1953 สวนแหง่นี เป็นสวนพฤกษาชาตทิไีดม้กีาร ถูกจัดวางในสไตลรั์สเซยี
และตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้แปลงดอกไม ้และชดุสลักหนิ นอกจากนันยังเป็นจดุชมทัศนียภาพของแม่น ้าํซงฮัวซงึถอืวา่เป็นจดุชมววิทงีดงาม
อกีแหง่หนงึดว้ย และบรเิวณตรงใจกลางของสวนแหง่นีก็ยังคงเป็นทตัีงของ อนุสาวรียฝั์งหงสจ์เีนียนถ่าซงึตังอยู่ ณ
บรเิวณชายฝังแม่น ้าํซงฮัวเป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายาม ของชาวเมอืง ฮารบ์นิ ทพียายามตอ่สูก้ับอุทกภัยครังใหญ่เมอืปี ค.ศ.1957 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณกวนตง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ อาทเิชน่ อาหารพนืเมอืง ของทรีะลกึ ของใช ้ตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
รถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงเสนิหยาง - บา้นนายพลตระกูลจาง - ชอ้ปปิงยา่นถนนจงเจยี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเมอืงฮารบ์นิ เพอืโดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงเสนิหยาง ขบวนท ีD26(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ3ชวัโมง)
(หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทกุทา่นตอ้งนํากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขนึขบวนรถ หา้มนําไฟแช็ค
และสงิของมคีมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสงิของตอ้งหา้มดงักลา่ว จะตอ้งทงิอยา่งเดยีว)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นนายพลตระกูลจาง ตังอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังกูก้งเสนิหยาง เป็นอกีสถานททีางประวัตศิาสตรข์องเมอืงเสนิหยาง
สรา้งขนึในปี ค.ศ.1914 บนพนืท ี36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งสวนจนีโบราณและบา้นสไตลย์ุโรป โดยม ีนายพลจางจัวหลนิ
และลกูชายนายพลจางเสวยีเหลยีน ทังสองเป็นทหารระดับนายพลก๊ก-มนิตังถอืเป็นนายทหารทรัีกชาตมิสีว่นสําคัญในสงครามขับไลญ่ปีุ่ น
จนไดรั้บการจารกึในหนา้ประวัตศิาสตรนั์บตังแตญ่ปีุ่ นไดบ้กุยดึเสนิหยาง ในปีค.ศ. 1894
และรัฐบาลก๊กมนิตังตอ้งเผชญิหนา้กับสถานการณ์ทยีากลําบาก เพราะญปีุ่ นรุกรานมาจากทางเหนือ และพรรคคอมมวินสิตค์บืคลานมาจากทางใต ้
จนกระทังจางเสยีวเ์หลยีงซงึเป็นผูบั้ญชาการทหารภาคตะวันตกเฉียงเหนือตัดสนิใจยอมรับความร่วมมอืจากคอมมวินสิตใ์นการตอ่ตา้นการรุกรานจากญปีุ่ น
และนําเรืองเสนอตอ่เจยีงไคเช็ค
จนกระทังในทสีดุภายหลังการหารือทําใหรั้ฐบาลก๊กมนิตังกับพรรคคอมมวินสิตไ์ดบ้รรลขุอ้ตกลงร่วมมอืกันตอ่ตา้นญปีุ่ น 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิงถนนจงเจยี นับเป็นแหลง่ชอ้ปปิงใจกลางเมอืงเสนิหยาง ถนนคนเดนิแหง่นีเป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิทสํีาคัญ
เป็นย่านการคา้ทรีวมเอารา้นรวงตา่ง  ๆทังหา้งสรรพสนิคา้ทังหลายมารวมไวท้นีี คณุจะไดเ้ลอืกซอื เสอืผา้ เครืองประดับ สนิคา้อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ
จากจนีไดท้นีี รวมถงึรา้นอาหารตา่งๆมากมาย

ค่าํ



บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ปิงยา่ง

ทพีกั
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เสนิหยาง - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้ ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเสนิหยาง

10.05 น.
เหริฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ตเทยีวบนิท ีXW877 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ5 ชวัโมง 30นาท)ี

14.40 น.
เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์ารบ์นิ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี22 มกราคม 2562 เวลา 10:23 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์ารบ์นิ จนี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ชนิ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามราย

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั)

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี
**ในกรณทีทีางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 1,800 บาท**

• คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 240 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพอืสาํรองทนัีง

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ
หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี



ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกัฯลฯ

• เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิการนัตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เตม็ 100% ซงึเมอืจองและจ่ายมดัจําแลว้
ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มดัจําใดๆทังสนิ และในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลอืนการเดนิทาง
ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ังหมดหรอืบางสว่นได ้

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีาํรองขนึไปบนเครอืงบนิดงันี
• แบตเตอรสีาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจีํากดั ไดแ้ก่

• แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 m Ah หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน

• แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 m Ah หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น

• แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 m Ah หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทุกกรณี

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี



เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นัน!!
•  สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน

• สาํเนาสตูบิัตร เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ่าํกวา่ 18 ปี

• รปูถา่ยสฉีากหลงัสขีาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์

• การทําวซีา่กรุป๊ท่องเทยีวนันใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทชีัดเจนเท่านัน !!
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