
     

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 10738 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
CODE XW-H24: ทวัรฮ์ารบ์นิ เส ิน่หยาง จีห๋ลนิ ฉางชุน 6วนั4คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CODE XW-H24:  ทวัรฮ์ารบ์นิ เส ิน่หยาง จีห๋ลนิ ฉางชุน 6วนั4คนื 
ฮารบ์ ิน้ เทศกาลแกะสลกัน า้แข็ง 1ปีมเีพยีงคร ัง้ 

พรราชวงักูก้ง เกาะพระอาทติย ์อนุสาวรยีฝ์งัหง พระราชวงัจอมปลอม  
        พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว (เส ิน่หยาง2คนื,จีห๋ลนิ1คนื,ฉางชุน1คนื) 

โดยสายการบนิ NOKSCOOT ✔รวมคา่วซีา่กรุป๊แลว้✔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

21-26 ธ.ค.61 23,888  

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 5,000  

5,500 25 

28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62 29,888 5,500 25 

9 -14 ม.ค. 62 24,888 5,500 25 

16-21 ม.ค. 62 24,888 5,500 25 

23-28 ม.ค. 62
 24,888 

25,888 5,500 25 

30 ม.ค.-4ก.พ.62 25,888 5,500 25 

13-18 ก.พ.62 25,888 5,500 25 

15-20 ก.พ.62 25,888 5,500 25 

20-25 ก.พ.62 25,888 5,500 25 

27 ก.พ.-4 ม.ีค.62 25,888 5,500 25 

6-11 ม.ีค.62 24,888 5,500 25 

13-18 ม.ีค.62 24,888 5,500 25 

20-25 ม.ีค.62 24,888 5,500 25 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง-เส ิน่หยาง  

23.00 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก
เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภยัของสายการบนิ   

วนัทีส่อง: สนามบนิดอนเมอืง-เส ิน่หยาง-พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง    อาหารเเทีย่ง,เย็น                                                                            

02.20 น. เดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง โดยสายการบนิ NokScoot  เทีย่วบนิที ่XW878 
08.35 น. ถงึ เมอืงเสิน่หยาง เมอืงเอกของมณฑลเหลยีวหนงิ มซีือ่เดมิเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” น าท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกด์
ทอ้งถิน่ าท่านแวะ รา้นข ายเสือ้กนัหนาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซ ้อื 
เดนิทางสู่ พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง โบราณสถาน
จากสมยัตน้ราชวงศช์งิ ทีไ่ดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งด ีและมี
ลักษณะคลา้ยคลงึกันมากกับพระราชวังหลวงทีก่รุงปักกิง่แต่มี
ขนาดเล็กกว่า สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่
ราชวงศแ์มนจไูดส้ถาปนาใหเ้สิน่หยางเป็นราชธานีประกอบดว้ย
ต าหนักใหญ่นอ้ยกว่า 300 หอ้ง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตาราง
เมตร ภ  ายหลังจากทีร่าชวงศห์มงิถูกโค่นลม้ลง (ค.ศ.1368-
1644) ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขึน้ และไดย้า้ยเมอืง
หลวงไปอยูท่ีก่รุงปักกิง่ และใชเ้สิน่หยางเป็นเมอืงหลวงแห่งที่
สอง รวมทัง้ใชพ้ระราชวังแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับขององคจั์กรพรรดหิลายพระองค ์เชน่ คังซ,ี เฉียนหลง, เจยีช ิง่ 
ฯลฯ เมือ่ครัง้เสด็จเยอืนทางเหนือ (พระราชวังกูก้งปิดทุกวันจันทร ์หากกรุ๊ปไปตรงวันจะน าท่านไปสวนเป่ย
หลงิแทน)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 แวะชม รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจีห๋ลนิ เมอืง
ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แตส่มยัราชวงศห์มงิ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั Heng yang Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่าม: เมอืงฮารบ์นิ-เกาะพระอาทติย-์เทศกาลแกะสลกัน า้แข็ง     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 เดนิทางสู ่เมอืงฮารบ์นิ เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง 
มชีว่งฤดูหนาวมากกว่าฤดูรอ้นและเลือ่งชือ่ในฐานะเป็นเมอืง
น ้าแข็งของประเทศ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ เกาะพระอาทติย(์Sun Island) เกาะ
ขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าซงฮัวเจียมเีนื้อที่
ประมาณ 3,800 เฮคเตอรส์ถานทีจ่ัดแสดงการแกะสลกัหมิะ
น า้แข็งทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนีและโด่งดังไปทั่วโลก ซึง่



     

จะมกีารจัดเป็นประจ าของทุกปี หมิะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรง
ตา่งๆมากมายลัยงัมกีจิกรรมหลากหลาย อาท ิสเก็ตน ้าแข็ง,น่ัง
รถมา้,เลือ่นหมิะ ฯลฯ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์ตา่งๆ)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นชม เทศกาลแกะสลกัน า้แข็ง (Harbin 2019 
International Ice and Snow Festival) หรือ
นทิรรศการและศลิปกรรมการแกะสลักน ้าแข็งประจ าปีของฮาร์
บิน้ ทีเ่มอืงฮาร์บ ิน้จะมฤีดูหนาวทีเ่ยอืกแข็งและยาวนานทีสุ่ด 
อากาศเย็นจัดท าใหแ้มน่ ้าซงฮวักลายเป็นลานน ้าแข็งทีท่ัง้หนา
และกวา้งใหญ่ และมีการน าน ้าแข็งกอ้นโตมาแกะสลักเป็น
รปูรา่งตา่งๆ (หมายเหต:ุ หากสถาพอากาศไมเ่อือ้อ านวนสง่ผลใหน้ ้าแข็งละลาย ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
เขา้สูท่ ีพ่กั Yourong Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่ ี:่ โบสถเ์ซ็นโซเฟีย-อนสุาวรยีฝ์ั่งหง-สวนสตาลนิ-เมอืงฉางซุน     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นชมดา้นนอก โบสถเ์ซ็นโซเฟีย 1ในโบสถค์รสิต ์17 แหง่ ซึง่แสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้มามี
อทิธพิลในอารบ์ ิน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1970 เป็นโบสถอ์อรโ์ธดอกซท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออก น าท่าน
ชม อนุสาวรยีฝ์ั่งหง ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณชายฝ่ังแม่น ้าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของ
ชาวเมอืงฮารบ์นิทีพ่ยายามต่อสูก้ับอทุกภัยครัง้ใหญ่เมือ่ปี ค.ศ.1957 อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน 
สงู13เมตร บนยอดเสาเป็นรปูแกะสลักกลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาทีร่่วมใจร่วมแรง
กนั  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ชม สวนสตาลนิ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1953 มรีูปแบบการสรา้งแบบยโุรป แต่มคีวามสมบรูณ์แบบกว่าและมี
เอกลักษณ์ทีห่า้วหาญสวนแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึง่มรีูปแบบที่รับอทิธพิลจากศลิปกรรมของ
ทวีปยุโรป แต่มคีวามสมบูรณ์แบบกว่าและมเีอกลักษณ์ที่หา้วหาญ ทุกท่านจะไดเ้ห็นววิหมิะธรรมชาตทิี่
สวยงามและกจิกรรมการเลน่สกบีนแมน่ ้าซงฮวา ทีก่ลายเป็นน ้าแข็งทัง้สายน ้า ชมพรอ้มกจิกรรมบนน ้าแข็งที่
แสนสนุก เชน่ บันไดน ้าแข็ง แคร่เลือ่นหมิะเป็นตน้ แวะชมรา้นศลิปะรสัเซยี ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตาม
อธัยาศัย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางชุน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 4 ชัว่โมง) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั Guoshang Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีห่า้: พระราชวงัจอมปลอม-กระทรวงท ัง้แปดของแมนจ-ูจตัรุสัเหวนิฮ ัว่-เมอืงเส ิน่หยาง 

                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัจอมปลอม หรอื วงัปูย ีซ ึง่เป็นที่ประทับของจักรพรรดปิูย ีจักรพรรดอิงค์
สดุทา้ยแหง่ราชวงศช์งิหรอืกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของแผ่นดนิ นอกจากนี้ใหท้่านชมหอ้งหับต่างๆทีป่ยูเีคยใช ้

นอน , น่ังสบูบุหรี ่, อ่านหนังสอื และใชค้วามคดิตามล าพัง มรีูปภาพและจดหมายใหเ้ห็นภาพในชว่งนัน้ 
และจัดเป็นพพิธิภัณฑ์แสดงชวีติความเป็นอยู่ในวัง น าท่านชมดา้นนอก กระทรวงท ัง้แปดของแมนจู  
ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน ซึ่งประกอบดว้ย 8 กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปดว้ย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสขุ กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1936  

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม จตัรุสัเหวนิฮ ัว่ หรอื ลานวฒันธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกวา้ง ขนาดใหญข่องเมอืงฉาง
ชนุ นับเป็นสญัลักษณ์สิง่กอ่สรา้งของเมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 
4 ชัว่โมง) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั Vienna International Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีห่ก: เส ิน่หยาง-สนามบนิดอนเมอืง                                         อาหารเชา้(แบบกลอ่ง)                                                                                              
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเสิน่หยาง 
10.05 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NokScoot เทีย่วบนิที ่ XW877 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.40 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  



     

 
**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่จะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมา

ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย

ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 
 

กรุป๊นีเ้ป็นการยืน่วซีา่แบบกรุป๊คา่ยนืวซีา่รวมในคา่ทวัรแ์ลว้ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อย่าง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น 

ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการ



     

จอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ

ออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลกูคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  
 

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคญัมาก:กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง  

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการยืน่ดว้ยตนเอง)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวันเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

 

 

 



     

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เส ิน่หยาง(SHE) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่น ้าหนัก

กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

6.(6.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 200RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

   (6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์500 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง) 

 
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ 

เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษัิท ฯ 

และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  



     

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนั

สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


