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NT475
ทวัรจ์นี เทยีนเสนิ ฮารบ์นิ เทศกาลแกะสลกัน ้าํแขง็ 7 วัน 5 คนื (XW)
ทัวรฮ์ารบ์นิ จนี , 7 วัน 5 คนื ,

RUIFENG INTERNATIONAL HOTEL  , HUATIAN HOTEL  , WEIJIN HOLIDAY HOTEL  , SHIJI HOTEL

เสนิหยาง - พระราชวงัโบราณเสนิหยางกูก้ง - ถนนโบราณหมา่นชงิ - ถนนจงเจยี
พระราชวงัจอมปลอม - กระทรวงทงัแปดของแมนจู - จตัุรสัวฒันธรรม - ฉางชุน - ฮารบ์นิ

โดมแกะสลกัน้าํแข็งปิงเสวยีตา้ซอืเจยี - สวนสตาลนิ - อนุสาวรยีฝ์งัหง - โรงงานเบยีรฮ์ารบ์นิ
โบสถเ์ซ็นโซเฟีย - สะพานเหล็กปินโจว - จหีลนิ - สวนเป่ยซาน - พพิธิภณัฑแ์มนจู 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง

23.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 สายการบนิ NOK SCOOT
เจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขนึเครือง

วนัท ี2
สนามบนิดอนเมอืง - เสนิหยาง - พระราชวงัโบราณเสนิหยางกูก้ง - ถนนโบราณหมา่นชงิ - ถนนจงเจยี



02.20 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงเสนิหยาง โดย สายการบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW878 (ไม่รวมคา่อาหารบนเครืองบนิ)

08.35 น.
เดนิทางถงึ เมอืงเสนิหยาง เมอืงเอกของมณฑลเหลยีวหนงิ มซีอืเดมิเป็นภาษาแมนจวูา่ “มุกเดน” หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัโบราณเสนิหยางกูก้ง โบราณสถานจากสมัยตน้ราชวงศช์งิ ทไีดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างดี
และมลัีกษณะคลา้ยคลงึกันมากกับพระราชวังหลวงทกีรุงปักกงิ สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1625
ภายหลังจากทรีาชวงศแ์มนจไูดส้ถาปนาใหเ้สนิหยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ยตําหนักใหญ่นอ้ยกวา่ 300 หอ้ง บนพนืทกีวา่ 60,000 ตารางเมตร
ภายหลังจากทรีาชวงศห์มงิถูกโคน่ลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจก็ูไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขนึ จากนันไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ทกีรุงปักกงิ
และใชเ้สนิหยางเป็นเมอืงหลวงแหง่ทสีอง รวมทังใชพ้ระราชวังแหง่นีเป็นทปีระทับขององคจั์กรพรรดเิมอืครังเสด็จเยือนทางเหนือ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ถนนโบราณหมา่นชงิ หรือ ถนนแมนจ ูทมีบีรรยากาศแบบโบราณ เหมอืนนําทา่นกลับสูอ่ดตีเมอืสามรอ้ยกวา่ปีทแีลว้

จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิงท ีถนนจงเจยี เมอืงเสนิหยาง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกหาสงิของทถีูกอกถูกใจ ฝากญาตสินทิมติรสหายของทา่น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารเมนูพเิศษ เป็ดยา่งหยวนเวย่จาย

ทพีกั
RUIFENG INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เสนิหยาง - ฉางชุน - พระราชวงัจอมปลอม - กระทรวงทงัแปดของแมนจ(ูชมภายนอก) - จตัรุสัวฒันธรรม

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางชุน (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) เมอืงฤดใูบไมผ้ลแิหง่เขตเหนือของจนี
แตเ่ดมิฉางชนุเป็นศนูยก์ลางอํานาจของเผา่แมนจ ูเมอืญปีุ่ นเขา้ยดึครองเขตแมนจเูรีย ค.ศ.1938-1945 ไดส้ถาปนาเป็นรัฐแมนจกูัว
และไดป้ระกาศตังฉางชนุเป็นเมอืงหลวงหลังญปีุ่ นสนิอํานาจ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัจอมปลอม หรือ วงัปูย ีซงึเป็นทปีระทับของจักรพรรดปิยูี
จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยแหง่ราชวงศช์งิหรือกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของแผน่ดนิ นอกจากนีใหท้า่นชมหอ้งหับตา่งๆทปียูีเคยใชน้อน, นังสบูบหุรี,
อ่านหนังสอื และใชค้วามคดิตามลําพัง มรีูปภาพและจดหมายใหเ้ห็นภาพในชว่งนัน และจัดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงชวีติความเป็นอยู่ในวัง

นําทา่นชม กระทรวงทงัแปดของแมนจ ู(ชมภายนอก) ตังอยู่ใจกลางเมอืงฉางชนุ บนถนนซนิหมนิ

จากนันนําทา่นชม จตัรุสัวฒันธรรม ซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงฉางชนุ มกีระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงพาณชิย์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการตา่งประเทศและกระทรวงสาธารณสขุ กอ่สรา้งแลว้เสร็จเมอืปี ค.ศ.1936
สมัผัสชวีติความเป็นอยู่ของชาวพนืเมอืงหมันโจว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HUATIAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฉางชุน - ฮารบ์นิ - โดมแกะสลกัน้าํแข็งปิงเสวยีตา้ซอืเจยี - สวนสตาลนิ - อนุสาวรยีฝ์งัหง - ถนนจงเอยีง



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮารบ์นิ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง
มชีว่งฤดหูนาวมากกวา่ฤดรูอ้นและเลอืงชอื ในฐานะเป็นเมอืงน ้าํแข็งของประเทศ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม โดมแกะสลกัน้าํแข็งปิงเสวยีตา้ซอืเจยี หลังจากเทศกาลแกะสลักน ้าํแข็งปิดลง
ความตอ้งการชมแกะสลักน ้าํแข็งของนักทอ่งเทยีวยังไม่หยุดลง ทางสวนจงึไดส้รา้งสวนแกะสลักน ้าํแข็งในโดมขนึมา
เพอืเอาใจนักทอ่งเทยีวไดทั้งปี สวนนีกวา้ง 6,000 ตารางเมตร อุณหภมูอิยู่ทลีบ 7-10 องศา ใชน้ ้าํแข็ง 1 หมนืลกูบาตรเมตร แกะสลักสงิตา่งๆ
ใหท้า่นชมความงดงามตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นชม สวนสตาลนิ รมิฝังแม่น ้าํซงฮัว โดยสวนแหง่นีถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1953 ซงึมรีูปแบบทรัีบอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียุโรป
แตม่คีวามสมบรูณ์แบบกวา่และมเีอกลักษณ์ทหีา้วหาญ

จากนันนําทา่นชม อนุสาวรยีฝ์งัหง ซงึตังอยู่ ณ บรเิวณชายฝังแม่น ้าํซงฮัว
เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิทพียายามตอ่สูก้ับอุทกภัยครังใหญ่เมอืปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน
สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาทรี่วมใจร่วมแรงกัน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนจงเอยีง เป็นถนนย่านธรุกจิสายหนงึในฮารบ์นิ มคีวามยาว 4 กโิลเมตร ทอดตัวอยู่ในเขตตา้หลี
เป็นเสมอืนพพิธิภัณฑท์จัีดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทังลวดลายการตกแตง่อาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์
ในเขตตา้หลนีียังเป็นทตัีงของวหิารเซนตโ์ซเฟียซงึเป็นโบสถค์รสิตน์กิายรัสเซยีออโธดอกซอ์กีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
WEIJIN HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
โรงงานเบยีรฮ์ารบ์นิ(ฟรเีบยีรท์า่นละ 1 แกว้) - โบสถเ์ซ็นโซเฟีย(ถา่ยรูปจากดา้นนอก) - สะพานเหล็กปินโจว - จหีลนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางชม โรงงานเบยีรฮ์ารบ์นิ สรา้งขนึเมอืค.ศ. 1900 มปีระวัตศิาสตรก์วา่ 100 ปีแลว้ ปัจจบัุนผลติเบยีรม์ากกวา่ 3 แสนตันตอ่ปี
ปรมิาณการดมืเบยีรโ์ดยเฉลยีของชาวฮารบ์นิจัดอยู่อันดับทหีนงึของจนี (ฟรี!! เบยีร ์ทา่นละ 1 แกว้) 

จากนันนําทา่นชม โบสถเ์ซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากดา้นนอก) ซงึเป็น 1 ในโบสถค์รสิต ์17 แหง่
ซงึแสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทไีดเ้ขา้มามอีทิธพลในฮารบ์นิ โบสถโ์ซเฟีย เป็นโบสถน์กิายออรโ์ธด็อกซท์สีรา้งขนึในปี ค.ศ 1907
เป็นโบสถอ์อรโ์ธด็อกซ ์ทใีหญ่ทสีดุในภาคพนืเอเซยีตะวันออก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม สะพานเหล็กปินโจว แตเ่ดมิสะพานแหง่นี สรา้งขนึในสมัยค.ศ. 1898
ในขณะนันสะพานเหล็กแหง่นีถอืวา่เป็นสงิกอ่สรา้งทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของจนีตะวันออก ใชใ้นการขนสง่ขา้มแม่น ้าํซงฮัว
ปัจจบัุนไดม้กีารวางกระจกไวร้มิทางเดนิทังสองขา้ง ใหค้วามรูส้กึราวกับการเดนิสะพานแกว้
เมอืมองทะลกุระจกลงไปจะเห็นกระแสน ้าํของแม่น ้าํซงฮัวเจยีงเบอืงลา่งไดอ้ย่างชดัเจน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจหีลนิ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง) เป็นเมอืงทมีปีระวัตยิาวนานตังแตส่มัยราชวงศห์มงิ
เดมิคอืป้อมปราการ เรียกวา่ ฉวงฉ่าง



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารเมนูพเิศษ อาหารชาวหมา่น

ทพีกั
SHIJI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
สวนเป่ยซาน - พพิธิภณัฑแ์มนจ ู- เสนิหยาง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม สวนเป่ยซาน ซงึเป็นสวนทมีทีวิทัศนท์สีวยงาม มเีขาสงูสามารถขนึไปชมววิในมุมสงูได ้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์มนจ ู(ปิดทกุวันจันทร)์ สรา้งขนึในปี 1932โดยมพีนืททัีงหมด กวา่ 865 ตารางเมตร
ภายในมจัีดแสดงสงิของวัตถุโบราณเกยีวกับของใชใ้นชวีติประจําวัน, อาวธุ, เครืองมอืเกษตรกรรมของชาวแมนจู
และยังมหีอ้งทจัีดแสดงวธิกีารเซน่ไหวบ้รรพบรุุษ, เทพเจา้ของชาวแมนจอูกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสนิหยาง (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง) เมอืงทใีนอดตีเคยอยู่ใตก้ารปกครองของรัสเซยีจนถงึ ปี ค.ศ.
1931 จงึตกเป็นของญปีุ่ น และกลับมาอยู่ภายใตก้ารดแูลของรัสเซยีอกีครังในปี ค.ศ. 1945

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RUIFENG INTER NATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เสนิหยาง - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ บรกิารทา่นดว้ยอาหารชุด

10.05 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW877 (ไม่รวมคา่อาหารบนเครืองบนิ)

14.40 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์ารบ์นิ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี15 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:23 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์ารบ์นิ จนี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊ ตามทรีะบุไวใ้นรายการเท่านัน

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ
กอ่นการเดนิทาง**ราคาทัวรน์เีช็คภาษีน ้าํมนั ณ วันท  ี21 พฤษภาคม 62

• คา่วซีา่จนี ปกต ิ4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) **กรณยีนืดว่น 2 วันทําการ ชําระคา่สว่นตา่งเพมิ 1,125 บาท
(ชําระพรอ้มคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื)

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระ ท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรมธรรมท์ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณตีอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง
• หมายเหต ุ** ในกรณลีูกคา้ทา่นใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางเพอืใหค้ลอบคลุมในเรอืงของสุขภาพ
ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ ***ทงันอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

• คา่บรกิารดงักลา่ว เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทเีป็นชาวไทยเทา่นนั !!

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางทุกประเภท

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ เช่น คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ ฯลฯ

• กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนา้ทัวร ์รวม 210 หยวนตอ่คน (เดก็ชําระทปิเท่ากบัผูใ้หญ)่

• กรณกีรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ขอเก็บคา่ทปิเพมิ 50 หยวน / ทา่น / ทรปิ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทจี่าย 3 % ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทจี่าย
จากยอดขายจรงิทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ท่านัน

• คา่วซีา่จนีสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

เงอืนไขการทําการจอง และชําระเงนิ
• ในการจองครงัแรกชําระมดัจําท่านละ 15,000 บาท หรอืทังหมด(ภายใน 3 วัน หลงัจากทําการจอง)พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย

• สง่หนังสอืเดนิทางตวัจรงิ, พรอ้มรปูถา่ยจํานวน 2 รปู (ตามกฎของการขอวซีา่จนีในหวัขอ้ดา้นลา่ง) และเอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์
ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขายกอ่นเดนิทาง 15 วัน **กรณยีนืดว่น 2 วนัทําการ ชําระคา่สว่นตา่งเพมิ 1,125 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้
สําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั)

• ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ)



การยกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่นคา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะทัวรค์รบ 9 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• รายการท่องเทยีว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวัน เพอืใหโ้ปรแกรมการท่องเทยีวเป็นไปอยา่งราบรนื และเหมาะสม
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ
ภยัธรรมชาตปิฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย,
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมไดอ้นัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิแตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบันหากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิอตัราคา่บ

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯกอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย

•  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน
• หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรงถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน!!
• ขอ้หา้ม: หา้มแมค็รปู , หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยมิ, หา้มใสเ่สอืสอีอ่นและสขีาว
(หา้มใสเ่สอืคอกวา้งแขนกดุซทีรลูกูไมส้ายเดยีวชุดราชการชุดยนูฟิอรม์ชุดทํางานชุดนักเรยีนนักศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดีาํหรอืกรอบแวน่สดีาํ,



หา้มสวมใสเ่ครอืงประดบัทุกชนดิเช่นตา่งหสูรอ้ยกปิตดิผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้
• รปูตอ้งเห็นควิและใบหทูัง 2 ขา้งชัดเจนหา้มผมปิดหนา้

• รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟจูเิท่านันและตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอรห์รอืรปูพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

• รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน

• **ท่านทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีเดนิทางใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• เดนิทางพรอ้มญาติ
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

•  ผูเ้ดนิทางทชีอืเป็นชาย แตร่ปูรา่ง หนา้ตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน

• หนังสอืชแีจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้น

• ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้บัยนืวซีา่ทศีนูยย์นืวซีา่จนีในวันยนืวซีา่

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาตใิชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยตวัจรงิเท่านัน!! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 – 6 เดอืนหากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

• คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ5,060 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย)

• ประเทศทไีมส่ามารถขอวซีา่จนีแบบดว่นได ้
• ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี
ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิัวเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี
และตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry กอ่นทําการยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 10 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจศนูยย์นืวซีา่จนีอาจเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูตและบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้



• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APECในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

** กอ่นทําการจองทวัรท์ุกครงั กรณุาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนอืงจากทางบรษิทัฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั**
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