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วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 แถว 6 สายการบนินกสกู๊ต ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ 

และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง เส ิน่หยาง - พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง – ถนนคนเดนิหมา่นชงิ – น ัง่รถไฟความเร็วสูง 
                   สูฮ่ารบ์ ิน้ – รา้นขายเสือ้กนัหนาว 

02.20 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงเสิน่หยาง ประเทศจนี โดยสายการบนิ สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW878 (ใชร้ะยะเวลาบนิ
ประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเสิน่หยาง ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุทางฝ่ัง
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจนี ปัจจุบันถกูพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และ

วัฒนธรรม รวมถงึเป็นฐานอตุสาหกรรมทีส่ าคัญ 
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1625 หลังสถาปนาเมอืงเสิน่
หยางเป็นเมอืงหลวง เป็นพระราชวังตอ้งหา้ม 
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กูก้งที่ตัง้อยู่นอกมหานครปักกิง่ และสรา้งเสร็จในปี 1936 มขีนาดใหญ่มากกว่า 60,000 ตารางเมตร และมจี านวน
หอ้งมากกว่า 300 หอ้ง โดยสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบแมนจูและมองโกลผสมผสานกัน จึงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือน
พระราชวังอืน่ๆ ปัจจุบันไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกแลว้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหมา่นชงิ เป็นถนนคนเดนิในสไตลบ์า้นจนีโบราณ ท าใหย้อ้นบรรยากาศกลับไปถงึสมัย
อดตีของจนี ทีน่ี่จะมรีา้นคา้ตา่งๆ และอาหารทอ้งถืน่มากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตกิัน  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงเสิน่หยาง เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงฮารบ์ ิน้  
ขบวนที ่D25 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

(หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทกุทา่นตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้ขบวนรถ หา้มน าไฟ
แชค็ และสิง่ของมคีมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดังกลา่ว จะตอ้งทิง้อยา่งเดยีว) 
เดนิทางถงึเมอืงฮารบ์ ิน้ น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นเสือ้กนัหนาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เสือ้กันหนาวกันเพิม่เตมิตามอัธยาศัย 

โดยอณุหภมูเิฉลีย่นในเดอืนธนัวาคม-กมุภาพันธนั์น้อยูท่ี ่-10 ถงึ –30 องศาเซลเซยีส  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม รา้นศลิปะรสัเซยี – เกาะพระอาทติย(์รวมรถราง)- ชมเทศกาลหมิะแกะสลกั - สวนเสอืไซบเีรยี ชมเทศกาล

โคมไฟน า้แข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นศลิปะรสัเซยี ในอดตีฮารบ์ ิน้เคยเป็นเมอืงภายใตก้ารควบคมุของรัสเซยีมากอ่น ท าใหท้กุวันนี้
ฮารบ์นิยังคงมกีลิน่อายของวัฒนธรรมรัสเซยีเหมอืนเมือ่ครัง้อดตี ปัจจบุันยงัเป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่คา้ขายกับรัสเซยี 

ท าใหม้สีนิคา้ทีก่ลิน่อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยูจ่ านวนมาก เชน่ ตุ๊กตามาตรอีอซคา หรอืตุ๊กตาแมล่กูดก กลอ่งจวิเวอร์
รี ่จากฝีมอืของชา่งชาวรัสเซยี , ไขฟ่าแบรเ์ช , ผา้คลมุไหลO่renburg เป็นตน้ 
จากนัน้น าทา่นชม ไทห่ยางเตา่ หรอื เกาะพระอาทติย ์เกาะขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของแมน่ ้าซงฮัว เป็น

สถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงฮารบ์ ิน้ ซึง่ปัจจุบนัเกาะแหง่นีไ้ดม้กีารจัดแสดงการแกะสลักหมิะเป็น
ประจ าทกุปี ซึง่หมิะจะถกูแกะสลักเป็นรปูทรงตา่งๆ เชน่ พระราชวังกูก้ง ก าแพงเมอืงจนี หอฟ้าเทยีนถาน และอืน่ๆ อกี

มากมาย (ก าหนดการจัดงานปีนี้ 31th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวันที ่20 ธ.ค. 2018 – ก.พ. 
2019) 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม สวนเสอืไซบเีรยี หรอื HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานทีเ่พาะเลีย้งและอนุรักษ์พันธุเ์สอืโครง่ไซบเีรยี ซึง่
มอียูป่ระมาณ 150 ตัว เป็นพันธุเ์สอืโครง่ทีใ่หญท่ีส่ดุและก าลังใกลจ้ะสญูพันธุ ์และบรเิวณภายในสวนแหง่นีไ้มไ่ดม้แีต ่

เสอืโครง่ไซบเีรยีเพยีงอยา่งเดยีว ยังมสีงิโต และเสอืขาวไซบเีรยี สงิโตขาว หรอืคนไทยมักชอบเรยีกวา่สงิโตเผอืก 
ทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติของเสอืทีน่ี ่ซ ึง่จะมกีารแบง่ออกเป็นโซนตา่งๆมากมาย 

จากนัน้น าทา่นชม เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้ หรอืปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้ จัดขึน้ทีฝ่ั่งตะวันออกของเกาะพระอาทติย ์
โดยมพีืน้ทีจั่ดงานทีก่วา้งถงึ 750,000 ตารางเมตร โดยงานนี้จะมกีารน าน ้าแข็งกอ้นใหญ่ยักษ์รวมกันกวา่ 300,000 
ลกูบาศกเ์มตร มาแกะสลักออกมาเป็นรปูตา่งๆ ผสมผสานกับแสงไฟสสีรรคต์า่งๆ ทีจ่ะท าใหเ้กดิความสวยงามสดุ

มหัศจรรย ์ใหท้า่นชมความงดงามของโคมไฟน ้าแขง็ยามค ่าคนืตามอัธยาศัย (ก าหนดการจัดงานปีนี้ 45th Harbin Ice 
Lantern Art Fair ประมาณวันที ่20ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019)  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีห้มา่ลา่  

พกัที ่ YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ รา้นสิน้คา้พืน้เมอืง – โบสถเ์ซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรยีฝ์ั่งหงส ์- สวนสตาลนิ  

                        ถนนโบราณกวนตง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าทา่นชอ็บป้ิง รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงฮารบ์ ิน้ตามอัธยาศัย  

จากนัน้น าทา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซึง่ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี เมือ่กอ่นเคยใชเ้ป็นสถานที่
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีส่ าคัญต่างๆ ของชาวรัสเซยี แต่มาถูกท าลายตอนปฏวัิตวัิฒนธรรม และไดม้กีารสรา้ง
ขึน้มาใหม่อกีครัง้โดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ ซึง่ใชเ้วลาถงึ 9 ปี โดยเริม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.

1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้่าเป็นโบสถ ์Greek Orthodox ทีใ่หญ่ทีส่ดุในตะวันออกตัวโบสถส์งู 53 เมตร มี
โถงหลักทีม่หีลังคารปูหัวหอมสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทมค์ลา้ยกับสถาปัตยกรรม ของจัตรัุสแดงในกรงุ
มอสโคว แตใ่นปัจจุบันไดป้รับเปลีย่นมาเป็นศนูยศ์ลิปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถา่ยขาวด าเกีย่วกับประวัตศิาสตร์

เมอืงฮารบ์นิ 
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จากนัน้น าทา่นชม ถนนจงยาง เป็นถนนทีเ่กา่แกม่ปีระวัตนัิบรอ้ยปีของเมอืงฮารบ์ ิน้ โดยมกีารเริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1898 
เดมิมชีือ่วา่ “จงกวอ๋ตา้เจยีน” อาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปมากถงึ 71 แหง่ซึง่สว่นใหญ่สรา่งขึน้ระหวา่งปี 1903 ถงึ ปี 
1927 มลีักษณะพเิศษทีน่่าสนใจอยา่งยิง่ ถนนจงยางเป็นถนนทีม่กีารปพูืน้ดว้ยหนิสเีขยีวออ่นทัง้สาย เป็นถนนการคา้ที่

ข ึน้ชือ่ของเมอืงฮารบ์ ิน้ 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม สวนสตาลนิ หรอื ซือ่ตา้หลนิกงหยวน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 สวนแหง่นี้ เป็นสวนพฤกษาชาตทิีไ่ดม้ี
การ ถกูจัดวางในสไตลรั์สเซยี และตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้แปลงดอกไม ้และชดุสลักหนิ นอกจากนัน้ยังเป็นจุดชม
ทัศนียภาพของแมน่ ้าซงฮัวซึง่ถอืวา่เป็นจุดชมววิทีง่ดงาม อกีแหง่หนึง่ดว้ย และบรเิวณตรงใจกลางของสวนแหง่นีก้็

ยังคงเป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีฝ์ังหงสจ์ีเ้นีย่นถา่ ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณชายฝ่ังแมน่ ้าซงฮัวเป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความ
พยายาม ของชาวเมอืง ฮารบ์นิ ทีพ่ยายามตอ่สูก้ับอทุกภัยครัง้ใหญเ่มือ่ปี ค.ศ.1957  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณกวนตง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ อาทเิชน่ อาหารพืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ 

ของใช ้ตามอัธยาศัย 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ รถไฟความเร็วสูงสูเ่มอืงเสิน่หยาง– บา้นนายพลตระกูลจาง – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนจงเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงฮารบ์ ิน้ เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงเสิน่หยาง ขบวนที ่D26 (ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  
(หมายเหต:ุ การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทกุทา่นตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้ขบวนรถ หา้มน าไฟ

แชค็ และสิง่ของมคีมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดังกลา่ว จะตอ้งทิง้อยา่งเดยีว) 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นนายพลตระกูลจาง ตัง้อยูไ่มไ่กลจากพระราชวังกูก้งเสิน่หยาง เป็นอกีสถานที่ทาง

ประวัตศิาสตรข์องเมอืงเสิน่หยาง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1914 บนพืน้ที ่36,000 ตารางเมตร  
เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งสวนจนีโบราณและบา้นสไตลย์โุรป โดยม ีนายพลจางจัว้หลนิ และลกูชายนายพลจางเส

วยีเหลยีน ทัง้สองเป็นทหารระดับนายพลก๊ก-มนิตั๋งถอืเป็นนายทหารทีรั่กชาตมิสีว่นส าคัญในสงครามขับไล่ญีปุ่่ น จน
ไดรั้บการจารกึในหนา้ประวัตศิาสตร์ นับตัง้แต่ญี่ปุ่ นไดบุ้กยดึเสิน่หยาง ในปีค.ศ. 1894  และรัฐบาลก๊กมนิตัง๋ตอ้ง
เผชญิหนา้กับสถานการณ์ทีย่ากล าบาก เพราะญีปุ่่ นรกุรานมาจากทางเหนือ และพรรคคอมมวินิสตค์บืคลานมาจาก

ทางใต ้จนกระทั่งจางเสยีวเ์หลยีงซึง่เป็นผูบ้ัญชาการทหารภาคตะวันตกเฉียงเหนือตดัสนิใจยอมรับความรว่มมอืจาก
คอมมวินสิตใ์นการต่อตา้นการรุกรานจากญี่ปุ่ น และน าเรือ่งเสนอตอ่เจยีงไคเชค็ จนกระทั่งในทีส่ดุภายหลังการหารอื
ท าใหรั้ฐบาลก๊กมนิตั๋งกบัพรรคคอมมวินสิตไ์ดบ้รรลขุอ้ตกลงรว่มมอืกันตอ่ตา้นญีปุ่่ น 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นชอ้ปป้ิงถนนจงเจยี นับเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงเสิน่หยาง ถนนคนเดนิแหง่นีเ้ป็น
ศนูยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญ เป็นยา่นการคา้ทีร่วมเอารา้นรวงตา่งๆ ทัง้หา้งสรรพสนิคา้ทัง้หลายมารวมไวท้ีน่ี่ คณุจะได ้
เลอืกซือ้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ สนิคา้อเิลก็ทรอนกิสต์า่งๆ จากจนีไดท้ีน่ี่ รวมถงึรา้นอาหารตา่งๆมากมาย 

พกัที ่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยอาหารป้ิงยา่ง 
 

วนัทีห่ก เส ิน่หยาง – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหารเชา้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเสิน่หยาง 

10.05น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW877 
(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี     

14.40น.  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

********************************************* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็
ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคบัลกูทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 



 
 
 
 
 

CODE: ZC10 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

เปิดกรุป๊ใหม ่

21 - 26 ธนัวาคม 2561 
28,999 5,000 18,900 

เปิดกรุป๊ใหม ่

28 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62 
32,999 5,000 18,900 

02 - 07 มกราคม 2562 28,999 5,000 18,900 

09 - 14 มกราคม 2562 28,999 5,000 18,900 

16 - 21 มกราคม 2562 28,999 5,000 18,900 

23 - 28 มกราคม 2562 28,999 5,000 18,900 

30 ม.ค. - 04 ก.พ.2562 28,999 5,000 18,900 

13 - 18 กมุภาพนัธ ์2562 28,999 5,000 18,900 

20 - 25 กมุภาพนัธ ์2562 28,999 5,000 18,900 

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

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นขายเสือ้กนัหนาว, รา้น

ศลิปะรสัเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีน

ชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็น

หลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 



 
 
 
 
 

CODE: ZC10 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก
คา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้อง
ยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่
สามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจ

ไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณ ี
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

พาสปอรต์ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


