
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHaarrbbiinn  IInntteerrnnaattiioonnaall    

⛄⛄⛄⛄  IIccee  FFeessttiivvaall  ⛄⛄⛄⛄  

เจาะลกึ ฮารบ์นิ เจาะลกึ ฮารบ์นิ 55  วนั วนั 33  คนืคนื  



จุดเดน่ 

 ฟร ีชดุกันหนาว 5 อยา่ง ถงุมอื, ทคีรอบห,ู หมวก, ชดุกันหนาว, ผา้พันคอ 
 International Ice Festival 
 โรงแรมมาตรฐานด ี4 ดาว อยูใ่จกลางถนนคนเดนิ 
 รวมคา่เขา้บัตรทกุงาน 
 เขา้ชมโบสถ ์ST.Sophia (รวมคา่เขา้) 
 เจาะ"ฮารบ์นิ” 
 ลุน้! ชมวา่ยนํา แมน่าํซงฮัวเจยีง  
 ฮารบ์นิ ชมเทศกาลปันหมิะทสีวยงาม ทเีกาะพระอาทติย (เกาะสรุยิา) 
 ฮารบ์นิ ชมเทศกาลแกะสลักนําแข็ง “ปิงเสวยีตา้ซอืเจยี” 
 ฮารบ์นิ ชมสวนเสอืไซบเีรยี / เทยีวลานสก ีเออ้หลังซาน 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่กรุป๊ 

30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61        34,999.- 4,800 รวมแลว้ 

* ไมแ่จกกระเป๋า* ไมม่รีาคาเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ

23.00 น. คณะพรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ เกาะ-U 
สายการบนิ CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจา้หนา้ทบีรษัิทฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกแกท่า่น  

 

หมายเหต ุ  
1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน, ยงัไมร่วมค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิ 50 หยวน และยังไมร่วมค่า
ทปิหัวหนา้ทัวร ์วันละ 50 หยวน 

โปรดทราบ  
1. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสยีงวา่ รายการท่องเทยีวในเสน้ทางน ีจะขนึอยูก่ับสภาพภมูอิากาศ หากมี
อปุสรรคทํ์าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ และ/หรอืท่องเทยีวไมไ่ด ้เชน่ อากาศไม่เออือํานวยในการท่องเทยีว หรอืใน
กรณอีนืๆ บรษัิทรับผดิชอบเพยีงคนืคา่บัตรใหเ้ท่านัน /หากบัตรไดถู้กใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืค่าบรกิาร
ใดๆ 
2. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
กระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทุก
ครงั และกรณุาเผอืเวลาไวสํ้าหรับเทยีวบนิเลอืนหรอืลา่ชา้ดว้ย 
3. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในรายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชมซอืหรอืไมซ่อืขนึอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็น
หลัก  
4. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีาร
ตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทยทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 



วนัทสีอง กรงุเทพฯ – กวางเจา – ฮารบ์นิ 

02.10 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิ
ท ีCZ3036  

06.00 น.  ถงึสนามบนิไป่หวนิ เมอืงกวางเจา เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซงึเป็นเมอืงใหญท่เีตบิโต
อยา่งรวดเร็วจากธุรกจิการคา้ นอกจากนียังมอีาหารและภาษาทเีป็นเอกลักษณ์ของมณฑลน ี
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นตอ่ไฟล ์

08.15 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮารบ์นิ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ี
CZ3615  

12.20 น.  ถงึท่าอากาศยานนานาชาต ินครฮาร์บนิ เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีประชากร
ประมาณ 2.5 ลา้นคน ตังอยูท่างทศิเหนือสดุของประเทศจนี มพีรมแดนตังแตท่ศิเหนือไลล่ง
มาถงึทศิตะวันออกตดิรัสเซยีส่วนทศิตะวันตกจรดมองโกเลยีใน มชีว่งฤดูหนาวมากกว่าฤดู
รอ้น เลอืงชอืในฐานะเป็นเมอืงนําแข็งทมีกีารจัดเทศกาลฤดูหนาวและการแขง่ขันแกะสลัก
หมิะและนําแข็ง ฮารบ์นิเป็นเขตเศรษฐกจิพัฒนาเทคโนโลยชีันสงูของประเทศจนี เมอืปี ค.ศ. 
1993 และเปิดใหนั้กลงทุนจากตา่งชาตเิขา้ไป ดําเนนิการไดต้ังแต่ ค.ศ. 1994 หลังผา่นพธิี
การดา่นศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   นําท่านสู ่“ไทห่ยางตา่ว” หรอื เกาะสรุยิา (รวมรถแบตตาร)ี เกาะขนาดใหญซ่งึตังอยู่
ทางตอนเหนือของแม่นําซงฮัว มเีนือทปีระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์ชมความงามของเมอืง
ชนบททเีงยีบสงบและมมีนตเ์สน่ห ์เป็นสถานทอีาบแดดทวีเิศษสดุในชว่งฤดูรอ้น ในชว่งฤดู
หนาวเมอืเกาะแห่งนีถูกปกคลุมดว้ยหมิะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจทเีหมาะอย่างยงิกับ
กจิกรรมหลากหลายชนิดบนลานนําแข็ง เชน่ เสก็ตนําแข็ง เลอืนหมิะ นอกจากนันยังม ีเรือ 
จักรยาน และรถมา้ลากสไตล์ยุโรป ไวบ้รกิารใหเ้ช่าอกีดว้ย ชมนิทรรศการและศลิปกรรม
แกะสลักหมิะประจําปีของฮารบ์นิทเีกาะสรุยิัน ซงึยงิใหญแ่ละโด่งดังไปทัวโลก **นําทา่น
แวะซอือปุกรณ์กนัหนาว เชน่ เสอืโคท้ หมวก ถงุเทา้ ถงุมอื ผา้พนัคอ รองเทา้กนัลนื 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 พักท ี HAERBIN LONGTANG HOTEL หรอื  

 HARBIN GOLDENCENTURY HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



วนัทสีาม    ฮารบ์นิ – เออ้หลงซาน สกเีซนตเ์ตอร–์ สวนเสอืไซบเีรยีน 
เทศกาล“ปิงเสวยีตา้ซอืเจยี” 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่หลงจ-ูเออ้หลงซาน สกเีซน็เตอร ์ซงึตังอยูห่า่งจากเมอืงฮารบ์นิไปประมาณ 56 
กโิลเมตร ในเขตเทอืกเขาเออ้หลงซาน ณ ความสูงเหนือระดับนําทะเลประมาณ 266 เมตร ซงึมี
ระยะเวลาทมีหีมิะ ปกคลุมเหมาะแกก่ารเล่นสกเีฉลยีประมาณ 140 วัน ใน 1 รอบปี ประกอบดว้ยสกี
เซ็นเตอร์และรีสอร์ทบนเนือทีกว่าทันสมัยและไดม้าตรฐานครบครันไวค้อยบรกิารอกีดว้ย ใหท้่าน
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลานหมิะ อาทเิชน่ การเลน่สก ี(มลีานสกทีเีหมาะกับเด็กและผูท้เีรมิหัดเล่น 
แครเ่ลอืน สโนวโ์มบลิ รถมา้ลาก เลน่สเก็ตบนทะเลสาบนําแข็ง ฯลฯ (ราคาทัวรไ์มร่วม ค่าเชา่อปุกรณ์ 
และกจิกรรมตา่งๆ ภายในสกรีสีอรท์ ) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับฮารบ์นิ 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   นําทา่นชม สวนเสอืไซบเีรยีน ( สตัวอ์นุรักษ์ทมีคีา่ชนดิหนงึของประเทศจนี ) สวนเสอืตังอยูท่าง
เหนือของแม่นําซงฮัว มพีนืที 196.53 เอเคอร์ และมเีสอืไซบเีรยีน สัตว์อนุรักษ์ทมีคีวามสวยงาม 
น่ารัก และเป็นเสอืทไีมด่รุา้ยอาศัยอยูก่วา่ 100 ตัว **แวะรา้นขายของพนืเมอืง 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

  หลังอาหารคํานําท่านเทยีวชมเทศกาล  China Harbin Ice and Snow World หรอื 
นทิรรศการและศลิปกรรมการแกะสลักนําแข็งประจําปีของฮารบ์นิ “ปิงเสวยีตา้ซอืเจยี” เรมิจัดขนึครัง
แรกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ.1999 ในปีนจัีดขนึเป็นครังท ี17 ภายในมจีัดแสดงการแกะสลักนําแข็ง 
โดยมกีารนํานําแข็งจากแมนํ่าซงฮัวเจยีงมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ท่านจะไดช้มความงดงามของโคม
ไฟนําแข็งยามคําคนื ใชพ้นืในการจัดแสดงประมาณ 600,000 ตารางเมตร ซงึแตล่ะปีจะมกีารกําหนด
หัวขอ้ในการแกะสลักนําแข็งทแีตกตา่งกนัไป 

 พักท ี HAERBIN LONGTANG HOTEL หรอื HARBIN GOLDENCENTURY HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสี ี ฮารบ์นิ–ชมการวา่ยนํา-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-จงยางตา้เจยี–สวนสตาลนิ 
รา้นขายของรสัเซยี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  แลว้นําทา่นชมการวา่ยนาํในบอ่นําทเีจาะลงไปในนําแข็งหนาซงึมคีวามเย็นตํากวา่จุดเยอืก
แข็ง (รอบ 10.00 น.) จากนันอสิระใหท้่านนังรถมา้ลากเลอืนหรอืทดลองเล่นสเก็ตตามอัธยาศัย **
แวะรา้นขายของพนืเมอืง 

  นําทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 1 ในโบสถค์รสิต ์17 แหง่และสวยทสีดุในเมอืงฮารบ์นิ เป็น
โบสถค์รสิตน์กิายออรโ์ธดอกซท์สีรา้งขนึในปี ค.ศ. 1907 ซงึแสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทไีดเ้ขา้มามี
อทิธพิลในฮารบ์นิ ภายหลังจากททีหารรัสเซยีตอ้งประสบความพา่ยแพใ้นสงครามรัสเซยี–ญปีุ่ น (ค.ศ. 



1904-1905) โดยชาวรัสเซยีไดส้รา้งโบสถแ์หง่นเีป็นทพีงึพงิทางใจ และสรา้งขวัญกําลังใจแกก่อง
ทหารรัสเซยีทเีขา้มาประจําอยู ่ณ ทนี ี ปัจจุบันโบสถแ์ห่งนยีังถูกใชเ้ป็นพพิธิภัณฑท์เีก็บผลงานดา้น
ศลิปะ และเป็นสถานทจัีดแสดงนทิรรศการเกยีวกับประวัตศิาสตรข์องเมอืงอกีดว้ย 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นสู ่จงยางตา้เจยี สรา้งขนึเมอืปี คศ. 1900 ถนนสายยาวสรา้งขนึ ตามแบบศลิปะสมัยใหม่
ทมีกีลนิอายตะวันตก โดยมเีสาตังอยูร่อบๆทังหมด 71 ตน้และเสาเหล่านจีะแกะสลักเกยีวกับประวัติ
และวัฒนธรรมของเมอืงอันมมีายาวนานกวา่ 300 ปี  

  จากนันนําท่านชม สวนสาธารณะสตาลนิ ทีสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1953 เพอืเป็นหลักฐานถงึ
สัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างสองชาตมิหาอํานาจแห่งโลกคอมมวินิสต์ ซงึสวนแห่งนีเป็นสวน
พฤกษชาตทิถีกูจัดวางในสไตลร์ัสเซยี และตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้และชมทัศนยีภาพของแมนํ่าซง
ฮวัซงึถอืไดว้า่เป็นจดุชมววิทงีดงามทสีดุแหง่หนงึ 

  จากนันนําทา่นแวะเลอืกซอืผลติภณัฑพ์นืเมอืงฮารบ์นิและรา้นขายของรัสเซยี   

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

 พักท ี HAERBIN LONGTANG HOTEL หรอื HARBIN GOLDENCENTURY HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัทหีา้ ฮารบ์นิ-ถนนโบราณกวนตง– กวางเจา – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

   นําท่านสู่ถนนโบราณกวนตง เป็นย่านทมีคีนนยิมอกีแห่ง
ของอสีานจนี อสิระซอืขนมพนืเมอืง ของทรีะลกึ และของใช ้
ตา่งๆ  

  แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเพอืเดนิทางสูก่วางเจา 

13.20 น.  เหริฟ้ากลับสู่ เมอืงกวางเจา โดยสายการบนิ CHINASOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ 
3616  

17.55 น. ถงึสนามบนิไป่หวนิ เมอืงกวางเจา เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซงึเป็นเมอืงใหญ่ทเีตบิโตอย่าง
รวดเร็วจากธุรกจิการคา้ นอกจากนียังมอีาหารและภาษาทเีป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี หลังผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นตอ่ไฟล ์ 

19.40 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINASOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ 361 

21.50 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ....... 

(*** กรุ๊ปออกเดนิทางไดต้งัแต ่15 ทา่นขนึไป ***) 

 

อตัราคา่บรกิาร   หอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 4,800 บาท เด็ก อายตุาํกวา่ 12 ปี (มเีตยีง/ ไมม่เีตยีง ราคาเทา่ผูใ้หญ)่  

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิชนัประหยดั  ตามทรีะบไุวใ้นรายการ 

 คา่วซีา่จนีและภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทกํีาหนดไวใ้นรายการ 

 คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเครอืงดมืทกุมอื ตามทรีะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบไุวใ้นรายการ 



 นําหนักสมัภาระทา่นละ 1 ชนิไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม , คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิ
ทมีกีารเรยีกเก็บ 

หมายเหต ุสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES  มปีระกาศเปลยีนแปลงนําหนักและขนาดกระเป๋าสัมภาระ  
โดยใหก้ระเป๋าสัมภาระทโีหลดใตท้อ้งเครอืงไดท้า่นละ 1 ใบ มนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม และขนาดของกระเป๋าตอ้งมี
ขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไมเ่กนิ 158 เซนตเิมตร (กวา้งXยาวXสงู) สัมภาระตดิตัวขนึเครอืงไดท้่านละ 1 ชนิ 
นําหนักตอ้งไม่เกนิ 5 กโิลกรัม ถา้นําหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยี
สว่นทเีกนิเป็นจํานวนเงนิ 220 USD หรอื 1,400 หยวนต่อใบ 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุระหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาลและคา่ขนยา้ยรวมไมเ่กนิ 
500,000 บาท) *คุม้ครองผูเ้อาประกันทมีอีายุตังแต่ 1 เดอืนขนึไป และผูเ้อาประกันอายรุะหว่าง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี 
และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป คา่ชดเชยทังหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบไุว ้
ในกรรมธรรม ์ทังนีย่อมอยู่ในขอ้จํากัดทมีกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง  กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, 
ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่
ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) ขอ้ความทแีจง้ไวใ้นเอกสารนทํีาเพอืใหผู้เ้ดนิทางมคีวามเขา้ใจในขอ้มลูพนืฐานเบอืงตน้ 
รายละเอยีดขอ้ชดเชยอนืๆ ตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 

 คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด,์หวัหนา้ทัวร ์และคนขบัรถ รวม 210 หยวน / ทา่น (เด็กชาํระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 VAT 7 % หักภาษี ณ ทจีา่ย 3 %ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ 
และหัก ณ ทจีา่ย  จากยอดขายจรงิทังหมดเทา่นัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลัง ขอสงวนสทิธิ
ออกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ทา่นัน 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครงัแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรอืทังหมด สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 15 วัน  

2. เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ีทรีะบบุนหนา้ตัวเทา่นัน จงึไมส่ามารถ
ยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธใินการคนืเงนิ  ทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. คณะทวัรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

4. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

5. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุน
รายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

6. การยกเลกิ 

6.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืเงนิทังหมด 
6.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
6.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100 % ของราคาทัวร ์



6.5 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตี
คา่มดัจําทพีัก โดยตรง   หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอื ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้  
รวมถงึเทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่
ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

หมายเหต ุ

1. จํานวนผูเ้ดนิทางขนัตําผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไป เทยีวบนิ ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
2. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิ เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่จลาจล หรอืกรณทีทีา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรม
แรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทงัสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัว
เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอื
ทอ่งเทยีวเทา่นัน 
9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้ 
10. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุเีกดิ
จากความประมาทของตัวนักท่องเทยีวเอง 
11. เนอืงจากตัวเครอืงบนิเป็นตัวราคาพเิศษ เมอืออกตัวไปแลว้ในกรณีททีา่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
12. เมอืทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด 
13. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทกุครงั  มฉิะนันทาง
บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุ
ใดๆ ทังสนิ ถา้  เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง พนืหลังสขีาวเทา่นัน 1.5*2 นวิ จํานวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครอืงประดับ ไมใ่สเ่สอืแขนกดุ ตอ้งเห็นใบห ู
ผมหนา้ตอ้งเหนอืควิ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิซ ์จากคอมพวิเตอร ์
**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้
สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 
4. กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปี  
    - เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  
    - เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบยีน
บา้น ของพอ่และแม ่,หนังสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้ง
มลีายเซ็นตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเทา่นัน 



 - เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบยีน
บา้น ของพอ่และแม,่  หนังสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้ง
มลีายเซ็นตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเทา่นัน  
      - สําเนาทะเบยีนบา้น 
     - ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี       
5.  เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณี
ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ 
อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่ง
นอ้ย 10 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
9. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้
วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเอง หากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์
10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทฯ) 
   โปรดทราบ 
   1. สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีังตอ่ไปน ี

 ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
 นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
 นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 2. อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ 
 ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,100 บาท 
  

* ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 
 
 

พาสปอรต์ ควรมอีายใุชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน 
มฉิะนนับรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 


