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เส ิน่หยาง ฮารบ์ ิน้ พระราชวงักูก้ง   

เกาะพระอาทติย ์เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง 6วนั4คนื 

 เปิดซุปตวัซุปตาร.์.. ฮารบ์ ิน้  

ก าหนดการเดนิทาง ธนัวาคม 2561 – กมุภาพนัธ ์2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     XW02 SHE-HRB (เปิดตวัซปุตาร ์ฮารบ์ิน้) 
 

โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วมอสโควต์ะวนัออก…ฮารบ์นิ เมอืงเอกของมณฑลเฮยหลงเจยีง  

ชม พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกู ้มรดกโลกปี ค.ศ. 1987 อลงัการกบังานเทศกาลน า้แข็งอนั

ย ิง่ใหญร่ะดบัโลก 20th Harbin Ice and Snow World  ต ืน่ตา ตืน่ใจกบั สวนเสอืโครง่ไซบเีรยี 

เสอืโครง่เขตเหนอืสายพนัธส์ดุทา้ยของโลก  พลาดไมไ่ด ้!! เทศกาลแกะสลกัหมิะ ณ  

เกาะพระอาทติย ์1 ปี ม ี1 คร ัง้เทา่น ัน้ 

แจกฟร ีหมวก ถงุมอื และทีปิ่ดห ู(รบัทีเ่มอืงจนี) 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์ 
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 

แจกฟร.ี..หมวก ถงุมอื ทีปิ่ดห ูทา่นละ 1 ชดุ  รบัทีเ่มอืงจนี 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

26 - 31 ธนัวาคม 2561   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

28 ธนัวาคม 61 – 02 มกราคม 2562   29,888.- 29,888.- 5,000.- 

02 - 07 มกราคม 2562   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

09 - 14 มกราคม 2562   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

11 - 16 มกราคม 2562   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

16 - 21 มกราคม 2562   26,888.- 26,888.- 5,000.- 

18 - 23 มกราคม 2562   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

25 - 30 มกราคม 2562   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

13- 18 กมุภาพนัธ ์2562   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

15 - 20 กมุภาพนัธ ์2562   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

20 - 25 กมุภาพนัธ ์2562   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

22 - 27 กมุภาพนัธ ์2562   27,888.- 27,888.- 5,000.- 

 

วนัแรก       กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

23.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอร ์4 สายการบนินกสกูต๊ 

(XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน-พระราชวงัเสิน่หยางกูก้ง   

    ถนนโบราณหมา่นชงิ-เส ิน่หยาง-รถไฟความเร็วสงู-ฮารบ์ ิน้-รา้นขายเสือ้กนัหนาว 

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน ประเทศจนี โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW878 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเสิน่หยาง เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ เมอืงเอกขนาดใหญ่ทีส่ดุ

แหง่อสีานเหนอืของจนี อกีทัง้เป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และการคมนาคมอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง (Shenyang Imperial Palace) เริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1625 และสรา้งเสร็จในปี 1936 โดยชาวแมนจู โครงสรา้งของพระราชวัง มี

ลักษณะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มในกรุงในปักกิง่ แต่แฝงสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีน 

มองโกเลียและแมนจูเขา้ดว้ยกัน ภายในมอีาคารกว่า 300 หลังบนเนื้อที่กว่า 60,000 ตาราง

เมตร ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณหมา่นชงิ เป็นถนนโบราณสไตล์บา้นจีนโบราณ ที่นี่จะมรีา้นคา้

ต่างๆ และอาหารทอ้งถื่นมากมายใหท้่านไดล้ิม้ลอง  

น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟเสิน่หยาง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ เมอืงฮารบ์ ิน้ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  

 (หมายเหต ุ : การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทกุทา่นตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้

ขบวนรถ หา้มน าไฟแชค็ และสิง่ของมคีมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดังกลา่ว 

จะตอ้งทิง้อยา่งเดยีว) 

เดนิทางถงึ เมอืงฮารบ์ ิน้ เป็นเมอืงเอกของมณฑลเฮยห์ลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มสีมญานามว่า 'ไขมุ่กบนคอหงส'์ 

น าทา่นชม รา้นเสือ้กนัหนาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เสือ้กนัหนาวกนัเพิม่เตมิตามอธัยาศยั  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) เมนพูเิศษ อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั  โรงแรม Yourong Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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วนัทีส่าม       รา้นศลิปะรสัเซยี – เกาะพระอาทติย ์(รวมรถราง) - ชมเทศกาลแกะสลกัหมิน า้แข็ง 

  สวนเสอืโครง่ไซบเีรยี – ชมเทศกาลโคมไฟน า้แข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นชม รา้นศลิปะรสัเซยี สนิคา้ทีก่ลิน่อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยูจ่ านวนมาก เชน่ ตุ๊กตามาตรี

ออซคา หรอืตุ๊กตาแมลู่กดก กล่องจวิเวอรร์ี ่จากฝีมอืของชา่งชาวรัสเซยี , ไขฟ่าแบรเ์ช , ผา้คลุม

ไหล ่เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมหรอืซือ้ตามอธัยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู ่เกาะพระอาทติย ์(Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
แมน่ ้าซงฮัวเจยีง มเีนื้อทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์สถานทีห่นึง่ในการจัด เทศกาลแกะสลกัหมิะ
น า้แข็งเป็นประจ าทกุปี ซึง่หมิะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ มากมาย และมกีจิกรรมหลากหลาย
ชนดิ อาทเิชน่ สเก็ตน ้าแข็ง, เลือ่นหมิะ, น่ังรถมา้ เป็นตน้ (หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่
อปุกรณ์ตา่งๆ )  
(ก าหนดการจดังานปีนี ้31th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณ
วนัที ่20 ธนัวาคม 2018 – กมุภาพนัธ ์2019) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่สวนเสอืโครง่ไซบเีรยี (Siberian Tiger Park)  ตัง้อยูท่างนอกเมอืงฮารบ์นิ

ไปทางตะวันออก ประมาณ 50 กโิลเมตร เป็นสถานีทีเ่ลีย้งและอนุรักษ์พันธุเ์สอืโคร่งไซบเีรยีกว่า 

150 ตัว ซึง่เป็นพันธุเ์สอืโคร่งทีใ่หญ่ทีส่ดุและก าลังจะสญูพันธุ ์ภายในมอีาหารเสอืขาย และมกีาร

แบง่ออกเป็นโซนตา่งๆมากมาย 

น าทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้ ซึง่เป็นเทศกาลประจ าปีทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก มี

ทัง้โคมไฟน ้าแข็ง และการแกะสลักหลากหลายรูปแบบตามจนิตนาการ ไดรั้บการยกยอ่งว่าน่าเทีย่ว

ตดิอันดับ 1-35 ของจนี แต่ส าหรับต่างประเทศแลว้เทศกาลน ้าแข็งเมอืงฮารบ์นิถอืเป็นงานใหญ่

อันดับ 4 เทยีบกับเทศกาลน ้าแข็งทีเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น เทศกาลคารน์วิาล ฤดูหนาว ทีค่ว ิ

เบค ประเทศแคนาดา และเทศกาลสกทีีป่ระเทศนอรเ์วย ์อสิระใหท้า่นเทีย่วชมอธัยาศัย (หมายเหต ุ

: เนือ่งจากสถานทีจ่ดังานอยูก่ลางแจง้ หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย อากาศไมห่นาวจดั 

สง่ผลใหน้ า้แข็งละลาย  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงจดัเป็นรายการอืน่

ทดแทนใหท้า่น โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 (ก าหนดการจดังานปีนี ้45th Harbin Ice Lantern Art Fair ประมาณวนัที ่ประมาณ

วนัที ่20 ธนัวาคม 2018 – กมุภาพนัธ ์2019) 
ค า่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนพูเิศษ สกุ ีห้มอ้ไฟ 

ทีพ่กั  โรงแรม Yourong Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่ ี ่      รา้นสนิคา้พืน้เมอืง-โบสถเ์ซ็นโซเฟีย-ถนนคนเดนิจงหยาง-อนุสาวรยีฝ์ั่งหง-สวนสตาลนิ

ถนนโบราณกวนตง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นชม รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงฮารบ์ ิน้ตามอธัยาศัย  

น าท่านแวะถ่ายรูป โบสถเ์ซ็นโซเฟีย (St.Sophia Church) โบสถค์รสิตน์กิายออรโ์ธดอกซ ์ที่

สรา้งขึน้ใน ปี ค.ศ 1907 ซึง่แสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้มามอีทิธพิลในเมอืงฮารบ์นิ บรเิวณ

รอบๆโบสถม์ตีกึทีส่รา้งเป็นสไตลรั์สเซยีอยูห่ลายตกึ ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อกีแลนดม์ารค์

หนึง่ทีพ่ลาดไมไ่ด ้มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีป่ดูว้ยหนิสเีขยีวออ่นทัง้สาย ถนน

สายนี้มสีไตลก์ารกอ่สรา้งทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะ สองขา้งทางมอีาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรป และทุก

วันนี ้ถนนสายนีก้็ยงัคงเป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงของเมอืงฮารบ์ ิน้ไมเ่ปลีย่นแปลง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีฝ์ั่งหง (Harbin Flood Control Memorial Tower) ซึง่ตัง้อยู ่ณ 

บรเิวณชายฝ่ังแมน่ ้าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิทีพ่ยายามตอ่สูก้บั

อทุกภยัครัง้ใหญเ่มือ่ปี ค.ศ.1957 ฐานของอนุสาวรยีส์รา้งเป็นสระรูปพระจันทรเ์สีย้ว 3 ชัน้ ดา้นหลัง

ประกอบดว้ยเสาและระเบยีงโคง้แบบโรมนั ซึง่แสดงถงึความสามคัคขีองชาวเมอืงฮารบ์ ิน้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตาลนิ (Stalin Park) ตัง้อยูอ่ยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซงฮวั สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 

ซึง่มรีูปแบบทีรั่บอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียุโรป ทุกท่านจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทิีส่วยงาม มี

หลากหลายกจิกรรมใหเ้ล่น อาท ิสนัุขลากเลือ่น สกลีม ขีม่า้ รถหมิะ และก็สไลเดอร ์ฯลฯ ใหท้่าน

เพลดิเพลนิ (หมายเหต ุ: ราคาทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ ) 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณกวนตง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ อาทเิชน่ อาหารพืน้เมอืง 

ของทีร่ะลกึ ของใช ้ตามอธัยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) เมนพูเิศษ เกีย๊วฮารบ์ ิน้ 

ทีพ่กั  โรงแรม Yourong Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้       ฮารบ์ ิน้-รถไฟความเร็วสงู-เส ิน่หยาง-บา้นนายพลตระกลูจาง-ถนนคนเดนิจงเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟฮารบ์ ิน้ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ เมอืงเสิน่หยาง 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  

  (หมายเหต ุ : การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทกุทา่นตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้
ขบวนรถ หา้มน าไฟแชค็ และสิง่ของมคีมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้ม

ดังกลา่ว จะตอ้งทิง้อยา่งเดยีว) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู ่บา้นนายพลตระกูลจาง (Marshal Zhang's Mansion) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1914 บนพืน้ที ่36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมระหว่างสวนจนีโบราณและบา้นสไตล์

ยุโรป โดยมนีายพลจางจัว้หลนิ (พ่อ)  และ นายพลจางเสยีวเ์หลยีง (ลูกชาย) ทัง้สองเป็นทหาร

ระดับนายพลก๊กมนิตั๋ง ถอืเป็นนายทหารทีรั่กชาตมิสี่วนส าคัญในสงครามขับไล่ญีปุ่่ น จนไดรั้บการ

จารกึในหนา้ประวัตศิาสตร ์ 

น าท่านเดนิทางสู ่ ถนนคนเดนิจงเจยี ( ) แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงเสิน่หยาง ถนนสายนี้เป็น

ศูนยก์ลางเศรษฐกจิที่ส าคัญ  อีกทัง้ยังเป็นย่านการคา้ที่รวมเอารา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้ไว ้

ดว้ยกนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11)  

ทีพ่กั  โรงแรม Vienna International Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

https://www.triphobo.com/places/harbin-china/harbin-flood-control-memorial-tower
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วนัทีห่ก     ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

10.05 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW877 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

14.40 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

*****คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์ 
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น

ขายเสือ้กนัหนาว, รา้นศลิปะรสัเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้

ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 17,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 
× คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น (กรณีกรุ๊ป

ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ขอเก็บคา่ทปิเพิม่ทา่นละ 50 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น) 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
  
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่น
วันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
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เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     XW02 SHE-HRB (เปิดตวัซปุตาร ์ฮารบ์ิน้) 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

กรณีลกูคา้ไมส่ะดวกถา่ยรปูสง่มา สามารถสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมาใหก้บับรษิทัได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


