
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15547 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARBIN 5D 4N 

Code Tour NCMHRB5D 

Flight Arrive 3U8292 CNX – XIY 21.15 – 01.10  
 

 
Flight Arrive 3U8689 XIY - HRB 07.05 – 11.45 

Flight Departure 3U8595 HRB - XIY 07.40 – 11.20 

Flight Departure 3U8291 XIY  -  CNX 18.05 – 20.15 

HARBIN 5D 4N 

DAY SIGHTSEEING B L D HOTEL 

D 1 ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานนานาชาตซิี

อานเสยีนหยาง เทีย่วบนิที ่3U8292 เวลา 21.15 – 01.10 

น. 

 

 

✈ 

โรงแรมใกลส้นามบนิซี

อาน 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

D 2 ทา่อากาศยานนานาชาตซิอีานเสยีนหยาง - ทา่อากาศยาน

นานาชาตฮิารบ์นิ ไทปิง เทีย่วบนิที ่3U8689 เวลา 07.05 – 

11.45 น. - รา้นเสือ้กันหนาว - สวนสตาลนิ – อนุสาวรยีฝ่ั์งหง - 

ชมขา้งนอกโบสถโ์ซเฟีย - ถนนคนเดนิกวนตง 

    
 

TIAN JIN HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

D 3 เกาะสรุยิา(รวมรถราง) - สวนเสอื - งานโคมน ้าแข็ง    

D 4 แลนดส์กจีีห๋ัว(ไมร่วมเครือ่งเลน่สก)ี - ถนนจงยางตา้เจยี – รา้น
ของทีร่ะลกึ - รา้นสนิคา้พืน้เมอืง 

   

D5 ทา่อากาศยานนานาชาตฮิารบ์นิ ไทปิง – ทา่อากาศยาน
นานาชาตซิอีานเสยีนหยาง เทีย่วบนิที ่3U8595 เวลา 07.40 
– 11.20 น. - ตอ่เครือ่ง ทา่อากาศยานนานาชาตซิอีานเสยีนห
ยาง – ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่เทีย่วบนิที ่3U8291 
เวลา 18.05 – 20.15 น. 

  
 
✈ 

 
** อาหารรวมท ัง้หมด 

11 มือ้** 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

26 ธนัวาคม – 30 ธนัวาคม 
2019 

29,888. - 32,888. - 3,000. - 



รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก         ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานนานาชาตซิอีานเสยีนหยาง 

16.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอรส์ายการเสฉวนแอรไ์ลน ์
(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้  ประตหูมายเลข ) 

21.15 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูเ่มอืงซอีานดว้ยเทีย่วบนิ 3U8292 

01.10 น. ถงึเมอืงซอีาน เมอืงซอีาน ตัง้อยูใ่นมณฑลสา่นซขีองประเทศจนีคะ่ เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของทางภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนอืของจนี เรยีกไดว้า่เป็นเมอืงประวตัศิาสตรโ์ลกอกีเมอืงหนึง่ซ ึง่มปีระวตัศิาสตรท์ี่
ยาวนานและมชีือ่เสยีงระดับโลก ซอีานยังเป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวนัตกเฉียงเหนอื
ของจนีอกีดว้ย  
นําเขา้ทีพ่กั โรงแรมใกลส้นามบนิ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง      ซอีาน – ฮารบ์ ิน้ - รา้นเสือ้กนัหนาว – สวนสตาลนิ – อนสุาวรยีฝ์ั่งหง - ชมขา้งนอกโบสถโ์ซเฟีย 
- ถนนคนเดนิกวนตง 

07.05 น. เดนิทางไปสนามบนิ โดยบรกิารรถรับ-สง่ของสนามบนิ 
โดยเทีย่วบนิที ่3U 8689 เดนิทางสูน่ครฮารบ์ ิน้ 

11.45 น. เดนิทางถงึฮารบ์ ิน้ (ฮารเ์ออ่รปิ์ง) เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง มปีระชากรประมาณ 2.5 ลา้น 
คน ตัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุของประเทศจนี มพีรมแดนตัง้แตท่ศิเหนอืไลล่งมาถงึทศิตะวนัออกตดิ 
รัสเซยีสว่นทศิตะวนัตกจรดมองโกเลยีใน มชีว่งฤดหูนาวมากกวา่ฤดรูอ้น เลอืงชอืในฐานะเป็นเมอืง 
น ้าแข็งทีม่กีารจัดเทศกาลฤดหูนาวและการแขง่ขนัแกะสลกัน าแข็ง ฮารบ์นิเป็นเขตเศรษฐกจิพัฒนา 
เทคโนโลยชีัน้สงูของประเทศจนี เมอืปี ค.ศ. 1993 และเปิดใหนั้กลงทนุจากตา่งชาตเิขา้ไป ด าเนนิการ
ไดต้ัง้แต ่ค.ศ. 1994 
* น าทา่นแวะชมเสือ้หนาว ผา้พันคอ เสือ้ขนเป็ด ฯลฯ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
น าชมสวนสาธารณะสตาลนิ (ซือ่ตา้หลนิกงหยวน) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1953 เพือ่เป็นหลักฐาน ถงึ
สมัพันธภาพอันดตีอ่กันในขณะนัน้ระหวา่งสองชาตมิหาอ านาจแหง่โลกคอมมวินสิต ์เป็นสวนพฤกษา
ชาตทิีถ่กูจัดวางในสไตลรั์สเซยี ตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้แปลงดอกไม ้และชดุสลกัหนิ เป็นจดุชม 
ทัศนยีภาพของแมน่ าซงฮั่วซึง่ถอืวา่เป็นจดุชมววิทงีดงามอกีแหง่หนึง่ดว้ย ใจกลางสวนเป็นทีต่ัง้ของ 
อนุสาวรยีเ์หล็กกลา้ "ฝั่งหง จีเ้น ีย่นถา่" ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณชายฝ่ังแมน่ ้าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลกึ ถงึ
ความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์ ิน้ ทีพ่ยายามตอ่สูก้ับอทุกภัยครัง้ใหญเ่มือ่ปี ค.ศ.1957 ซงึน าใน แม่
น าซงฮั่วเจยีงสงูกวา่ตัวเมอืงฮารบ์ ิน้ 7 เมตร อกีเพยีง 20 เซนตเิมตร น ้าก็จะทะลักเขา้ตัวเมอืง จงึไดม้ี
การสรา้งเขือ่นความยาว 140 กโิลเมตร ใหส้งูขึน้อกี 30 เซนตเิมตร ในเวลา 28 วนั จนในทีส่ดุ น ้าก็ไม่
ไหลเขา้มาทว่มเมอืงฮารบ์ ิน้ อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมันสงู 13 เมตร ฐานของ อนุสาวรยีส์รา้ง
เป็นสระรปูพระจันทรเ์สยีว 3 ชัน้ แสดงถงึระดับน าในปีทีม่ปัีญหา 

 จากนัน้น าทา่นชม ภายนอก โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 1 ในโบสถค์รสิต ์17 แหง่และสวยทีส่ดุในเมอืงฮาร์
บนิ เป็นโบสถค์รสิตน์กิายออรโ์ธดอกซท์ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1907 ซึง่แสดงถงึวฒันธรรมรัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้
มามอีทิธพิลในฮารบ์นิ ภายหลังจากทีท่หารรัสเซยีตอ้งประสบความพา่ยแพใ้นสงครามรัสเซยี – ญีปุ่่ น 
(ค.ศ. 1904 1905) โดยชาวรัสเซยีไดส้รา้งโบสถแ์หง่นีเ้ป็นทีพ่ ึง่พงิทางใจ และสรา้งขวญัก าลังใจแก่
กองทหารรัสเซยีทีเ่ขา้มาประจ าอยู ่ณ ทีน่ี ่ปัจจบุันโบสถแ์หง่นีย้ังถกูใชเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บผลงาน
ดา้นศลิปะ และเป็นสถานทีจั่ดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับประวตัศิาสตรข์องเมอืงอกีดว้ย 
จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่ที ่ถนนคนเดนิกวนตง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 
พักที ่TIAN JIN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่าม      ฮารบ์ ิน้-เกาะสรุยิา-สวนเสอืไซบเีรยี-งานโคมนํา้แข็ง (ใหญ)่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
น าทา่นสู ่“ไทห่ยางตา่ว” หรอื เกาะสรุยิา (รวมรถแบตตารี)่ เกาะขนาดใหญซ่ึง่ตัง้อยูท่างตอน เหนอื
ของแมน่ ้าซงฮัว มเีนือ้ทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์ชมความงามของเมอืงชนบททีเ่งยีบสงบ และมมีนต์
เสน่ห ์เป็นสถานทีอ่าบแดดทีว่เิศษสดุในชว่งฤดรูอ้น ในชว่งฤดหูนาวเมือ่เกาะแหง่นีถ้กูปกคลมุดว้ยหมิะ 
ก็จะกลายเป็นสถานหยอ่นใจทีเ่หมาะอยา่งยิง่กับกจิกรรมหลากหลายชนดิบนลาน น ้าแข็ง เชน่ สเก็ต
น ้าแข็ง เลือ่นหมิะ นอกจากนัน้ยังมเีรอื จักรยาน และรถมา้ลากสไตลย์โุรปไว ้บรกิารใหเ้ชา่อกีดว้ย ชม
นทิรรศการและศลิปกรรมแกะสลกัหมิะประจ าปีของฮารบ์ ิน้ทีเ่กาะสรุยิัน ซึง่ ยิง่ใหญแ่ละโดง่ดังไปท่ัว
โลก แลว้น าทา่นชมการวา่ยน ้าในบอ่น ้าทีเ่จาะลงไปในน ้าแข็งหนา ซึง่มคีวามเย็นต า่กวา่จดุเยอืกแข็ง 
(รอบ 10.00 น.) จากนัน้อสิระใหท้า่นน่ังรถมา้ลากเลือ่นหรอื ทดลองเลน่สเก็ตตามอัธยาศัย (คา่เชา่รถ
มา้ลากเลือ่นและอปุกรณ์สเก็ตน ้าแข็ง ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร) 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  
เดนิทางสูต่ัวเมอืงฮารบ์ ิน้ น าชมสวนเสอืไซบเีรยี (สตัวอ์นุรักษ์ทีม่คีา่ชนดิหนึง่ของประเทศจนี) สวน
เสอืตัง้อยูท่างเหนอืของแมน่ ้าซงฮัว มพีืน้ที ่196.53 เอเคอร ์และมเีสอืไซบเีรยี สตัวอ์นุรักษ์ทีม่คีวาม
สวยงามน่ารัก และเป็นเสอืทีไ่มด่รุา้ยอาศยัอยูก่วา่ 100 ตัว 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร  
น าทา่นเขา้สูง่านเทศกาลแกะสลกันําแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในฮารบ์ ิน้ “ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจ ีย้” ICE & 
SNOW FESTIVAL (รวมคา่บัตรแลว้) ทรีอบเกาะสรุยิา ชมความงามของโคมไฟน าแข็งยามค า คนื 
สมัผัสอากาศทหีนาวเย็นตดิลบกวา่ยีส่บิองศา ชมน าแข็งแกะสลักทีต่ดัมาจากกอ้นน ้าแข็งขนาด ใหญ่
ในแมน่ าซงฮั่วเจยีง ทีม่ขีนาดเล็กขนาดเทา่ถว้ยตะไลกระทังใหญเ่ทา่ตกึหลายชัน้ เป็นรปู ก าแพงเมอืง
จนี หอฟ้า ปราสาทราชวงั สวนหมิะ ฯลฯ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา่ พักที ่TIAN JIN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่         ฮารบ์ ิน้-ลานสก-ี ถนนจงยางตา้เจยี -รา้นของทีร่ะลกึ-รา้นสนิคา้พืน้เมอืง 

 รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

07.00 น. น าทา่นสู ่หลงจ-ูเออ้หลงซานสกเีซ็นเตอร ์ซ ึง่ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงฮารบ์ ิน้ไปประมาณ 56 กม. ในเขต
เทอืกเขาเออ้หลงซาน ณ ความสงูเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 266 เมตร ซึง่ม ีระยะเวลาทีม่หีมิะปก
คลมุ เหมาะแกก่ารเลน่สกเีฉลยีประมาณ 140 วนัใน 1 รอบปี ประกอบดว้ยสก ีเซ็นเตอรแ์ละรสีอรท์ บน
เนือ้ทีก่วา่ 78,000 ตร.ม. โดยจัดแบง่เป็นลานสกสี าหรับผูห้ัดเลน่โดยเฉพาะ กวา่ 12,000 ตร.ม. 
นอกจากนีย้ังมอีปุกรณ์สกทีีทั่นสมัยและไดม้าตรฐานครบครันไวค้อยบรกิารอกี ดว้ย เชญิทา่น
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนลานหมิะ อาทเิชน่ การเลน่สก ี(มลีานสกทีเีหมาะกบัเด็ก และผูท้ีเ่รมิหดัเลน่) 
แครเ่ลอืน สโนวโ์มบลิ รถมา้ลาก เลน่สเก็ตบนทะเลสาบน ้าแข็งฯลฯ ทา่มกลาง บรรยากาศเมอืงหนาว 
กับทวิทัศนธ์รรมชาตอิันงดงามทีถ่กูแตง่แตม้ดว้ยเกล็ดหมิะ (ราคาทวัรไ์ม ่รวม คา่เชา่อปุกรณ์ และ
กจิกรรมตา่งๆภายในสกรีสีอรท์) ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศัย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าทา่นสมัผัสใจกลางนครฮารบ์ ิน้ ชมถนนจงยางตา้เจยี เป็นถนนทีป่ดูว้ยหนิสเีขยีวออ่นทัง้สาย เป็น
ถนนยา่น ธรุกจิและการคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงฮารบ์ ิน้ มคีวามยาว 1.4 ก.ม. อาคารสรา้งแบบ
สถาปัตยกรรมแบบ ยโุรป ลวดลายการตกแตง่แบบบารอคและไบแซนไทน ์มรีา้นคา้เล็กๆ แบบรัสเซยี 
สองฝ่ังถนนสายนี ้มสี ิง่กอ่สรา้งอาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปมากถงึ 71 แหง่ ถนนจงยางสรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 
1898 เดมิมชีือ่ วา่ “จงกวอ๋ตา้เจยีน” ตอ่มาปีค.ศ. 1925 ไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “จงยางตา้เจยี” ** แวะ
รา้นของทีร่ะลกึ รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืงของฮารบ์ ิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 
พักที ่TIAN JIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่า้        ทา่อากาศยานนานาชาตฮิารบ์นิ ไทปิง – ทา่อากาศยานนานาชาตซิอีาน - ทา่อากาศยาน
นานาชาตเิชยีงใหม ่

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้  

07.40 น. สนามบนิฮารบ์ ิน้สูส่นามบนิซอีาน 3U8595 

18.05 น. เหนิฟ้ากลับสูเ่ชยีงใหมโ่ดยเทีย่วบนิ 3U 8291 

20.15 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพฯ 

 

ฝากสมัภาระ  (โหลดกระเป๋า) ไดเ้พยีง 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กนิ 23 กก. สมัภาระ

ตอ้งมขีนาด DIMENSION (ยาว+กวา้ง+หนา) รวมแลว้ไมเ่กนิ 158 ซม. 

*** การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 16 ทา่นขึน้ไป ถา้

ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการ
เดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์*** 

 
ในกรณีโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางตามสภาพการจลาจลในชว่งวนัหยดุเทศกาลของจนี หรอืวนั

เสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิ

ของมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี 

เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ*** 

เง่ือนไขการบริการ 
อตัราค่าบริการรวม อตัราค่าบริการไม่รวม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 
กโิลกรัม 
2.คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบั 4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการ (1 
หอ้งพกัได ้2 ทา่น) 
3.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีไ่ดร้ะบใุนรายการ 
4.ไกดไ์ทย และไกดท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวก
ตลอดการเดนิทาง 
5.รถปรับอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ พรอ้ม
คนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนั
อบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่น 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขเป็นไป
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

1.คา่ทปิไกดจ์นีและคนขบัทอ้งถิน่รวม
เป็น 1,500 บาท/ทา่น   
2.คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่
เกนิกวา่สายการบนิก าหนด 
3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่
จา่ย 3% 
4.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่
ระบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่
นอกเหนอืรายการ 
5.คา่วซีา่เดีย่วทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 20,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ท่านควร

จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พัก
และตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

หมายเหต ุ: เมือ่มกีารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการ

บนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 15 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ทางบรษัิทจะไมค่นืมัด

จ าไมว่า่ดว้ยกรณีใด ๆทัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษัิทไดท้ าการจา่ยคา่ตั๋วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทัวรท์กุครัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่ัวทา่นเอง 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

16 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่ง ๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหี้อง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว 
โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของจนี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถใน



การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ า

การจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั  
 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้น ๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใด ๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทาง

ต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะ

เดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดย

ใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูล

หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่่านไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใด ๆทั้งส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้) 

 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารในการยืน่วซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรตไ์ทย  

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้**  

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท   

-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 3,150 บาท   

1.  หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารดุ  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม     

รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเท่านัน้**   

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์   

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ   

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน  

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทัูง้  2ขา้ง   

- ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา  

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น 

การสง่เอกสารยืน่วซีา่  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง  

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา   

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล (โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไ์ดท้ี ่(http://www.consular.go.th/)              

 - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง  ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานที่

ศกึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ได ้ในกรณีฉุกเฉนิ หมายเลข

โทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั)  

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง)  

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื 

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้    ผูท้ีป่ระสงค์

จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่น จะตอ้งรับผดิชอบ  

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ใน 

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์  

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ   

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้   

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง    

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง   

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 



คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้ 

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท   

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท  

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม    

1.พาสปอรตท์ีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก

อยา่ง นอ้ย 2 หนา้เต็ม    

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  และ

ตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์  

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน  

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทัูง้  2 ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน   

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน   

5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บท าวซีา่ใหพ้าสปอรต์ของทา่นในกรณีดังตอ่ไปนี ้

 1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก  

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

  3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใช ้เพือ่ยืน่ท าวซีา่  

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์ 

อัตราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


