HARBIN ICY SNOW 7D5N BY XW
นั ่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสูฮ่ าร์บ้ นิ เที่ยวได้อย่างเต็มอิ่ม ไม่เหนื่อยนั ่งรถ
ชมความยิง่ ใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน้ าแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียวที่ฮาร์บ้ ิน
“”สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม เล่นสกีบนหิมะขาวโพลน ณ จีห๋ วั สกีรสี อร์ท
ชมมรดกโลกพระราชวังต้องห้ามกูก้ ง ที่ต้งั อยูน่ อกมหานครปั กกิ่ง
ช้อปปิ้ งจุใจถนนโบราณกวนตง และ ย่านช้อปปิ้ งถนนจงเจีย เสิ่นหยาง
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ราคาเริม่ ต้น 31,777 บาท พักระดับ 4 ดาว

เดินทางเดือน ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
เครื่องลาใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT
วันแรก
23.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกูต๊ ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่
นัง่ บนเครื่องบิน

วันที่สอง

เสิน่ หยาง - พระราชวังกูก้ งเสิน่ หยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั ่งรถไฟความเร็วสูง
สูฮ่ าร์บิ้น – ร้านขายเสื้ อกันหนาว
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน โดยสายการบิน สายการบินนกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW878
(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั ่วโมง 5 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเสิน่ หยาง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเสิน่ หยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิ ง เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ทางฝั ง่ ตะวันออกเฉียงเหนื อของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปั จจุบนั ถูกพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็ นฐานอุตสาหกรรมที่สาคัญ
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังกูก้ งเสิน่ หยาง ซึ่งตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1625 หลังสถาปนา
เมืองเสิ่นหยางเป็ นเมืองหลวง เป็ นพระราชวังต้องห้าม
กูก้ งที่ ต้ังอยู่นอกมหานครปั กกิ่ง และสร้างเสร็จในปี
1936 มีขนาดใหญ่มากกว่า 60,000 ตารางเมตร และ
มีจานวนห้องมากกว่า 300 ห้อง โดยสถาปั ตยกรรมจะ
เป็ นแบบแมนจูและมองโกลผสมผสานกัน จึงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนพระราชวังอื่นๆ ปั จจุบนั ได้
ขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหม่านชิง เป็ นถนนคนเดินในสไตล์บา้ นจีนโบราณ ทาให้
ย้อนบรรยากาศกลับไปถึงสมัยอดีตของจีน ที่นี่จะมีรา้ นค้าต่างๆ และอาหารท้องถื่นมากมายให้
ท่านได้ลิ้มลองรสชาติกนั

02.20 น.
08.35 น.
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟเมืองเสิ่นหยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮาร์บิ้น
ขบวนที่ G715 (ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 2 ชัว่ โมง 45 นาที)
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ห้ามนาไฟแช็ค และของมีคมทุกชนิ ดเข้าไปใน
ขบวนรถ ทุกท่านต้องนากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึ้ นขบวนรถ หากพบสิ่งของต้องห้าม
จะต้องทิ้ งอย่างเดียว)
เดินทางถึงเมืองฮาร์บิ้น นาท่านเดินทางสู่ ร้านเสื้ อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้ อเสื้ อกันหนาวกัน
เพิ่มเติมตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์น้ันอยูท่ ี่ -10 ถึง –30
องศาเซลเซียส
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย –
ชมเทศกาลโคมไฟน้ าแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย ในอดีตฮาร์บิ้นเคยเป็ นเมืองภายใต้การควบคุมของรัสเซีย
มาก่อน ทาให้ทุกวันนี้ ฮาร์บินยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปั จจุบนั
ยังเป็ นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับรัสเซีย ทาให้มีสินค้าที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยู่
จานวนมาก เช่น ตุก๊ ตามาตรีออซคา หรือตุก๊ ตาแม่ลกู ดก กล่องจิวเวอร์รี่ จากฝี มือของช่างชาว
รัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช , ผ้าคลุมไหล่Orenburg เป็ นต้น
จากนั้นนาท่านชม ไท่หยางเต่า หรือ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูท่ างตอนเหนื อ
ของแม่น้ าซงฮัว เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งปั จจุบนั เกาะแห่งนี้
ได้มีการจัดแสดงการแกะสลักหิมะเป็ นประจาทุกปี ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเป็ นรูปทรงต่างๆ เช่น
พระราชวังกูก้ ง กาแพงเมืองจีน หอฟ้ าเทียนถาน และอื่นๆ อีกมากมาย (กาหนดการจัดงานปี นี้
30th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวันที่ 20 ธ.ค. 2017 – ก.พ. 2018)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สวนเสือไซบีเรีย หรือ HARBIN TIGER ZOO เป็ นสถานที่เพาะเลี้ ยงและอนุ รกั ษ์พนั ธุ ์
เสือโคร่งไซบีเรีย ซึ่งมีอยูป่ ระมาณ 150 ตัว เป็ นพันธุเ์ สือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดและกาลังใกล้จะสูญ
พันธุ ์ และบริเวณภายในสวนแห่งนี้ ไม่ได้มีแต่ เสือโคร่งไซบีเรียเพียงอย่างเดียว ยังมีสิงโต และเสือ
ขาวไซบีเรีย สิงโตขาว หรือคนไทยมักชอบเรียกว่าสิงโตเผือก ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของเสือที่นี่ ซึ่ง
จะมีการแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆมากมาย
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จากนั้นนาท่านชม เทศกาลโคมไฟน้ าแข็งฮาร์บิ้น หรือปิ งเสวี่ยต้าซื่อเจี้ ย จัดขึ้ นที่ฝัง่ ตะวันออก
ของเกาะพระอาทิตย์ โดยมีพนที
ื้ ่จดั งานที่กว้างถึง 750,000 ตารางเมตร โดยงานนี้ จะมีการนา
น้ าแข็งก้อนใหญ่ยกั ษ์รวมกันกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร มาแกะสลักออกมาเป็ นรูปต่างๆ
ผสมผสานกับแสงไฟสีสรรค์ต่างๆ ที่จะทาให้เกิดความสวยงามสุดมหัศจรรย์ ให้ท่านชมความ
งดงามของโคมไฟน้ าแข็งยามคา่ คืนตามอัธยาศัย (กาหนดการจัดงานปี นี้ Harbin International
Ice and Snow World 2018 ประมาณวันที่ 20 ธ.ค. 2017 – ก.พ. 2018)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ฮาร์บิ้น – จีห๋ วั สกีรสี อร์ทบริการ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ จี๋ หั ว สกี รี ส อร์ท (Jihua Changshou
Mountain Ski Resort) ที่นี่เป็ นถือว่าเป็ นลานสกีขนาดใหญ่
ที่ ได้ม าตรฐาน ถึ งกับ เคยได้รับ เลื อ กให้จัดการแข่งขัน สกี
ระดับโลกมาแล้ว ที่สาคัญที่ต้งั ยังอยูไ่ ม่ไกลจากตัวเมืองฮาร์
บิ้ นเพียงแค่ 60 ก.ม.เท่านั้น สกีรีสอร์ทแห่งนี้ เป็ นรีสอร์ทที่มี
ทิวทัศน์ของภูเขาสุดลูกหูลูกตา ในแต่ละปี จะมีหิมะปกคลุมยาวนานถึงประมาณ 150 วัน มีลาน
สกีท้ังหมด 15 แห่งเหมาะสาหรับมือสมัครเล่นจนถึงนั กเล่นสกีข้นั สูง สาหรับนั กเล่นสกีที่ไม่มี
ประสบการณ์หรือเล่นสกีครั้งแรก ที่นี่จะมีโรงเรียนสอนสกีที่มีอาจารย์ 80 คนคอยให้คาแนะนา
สาหรับแต่ละบทเรียนจนกว่าคุณจะมัน่ ใจได้ว่าจะขึ้ นเนิ นเขาด้วยตัวเอง นอกจากการเล่นสกีแล้ว
ยังมี กิ จกรรมหิ ม ะอื่ น ๆ เช่นเลื่ อนหิ ม ะเจ็ตสกี และห่วงยางหิ มะ ให้เวลาอิ สระแก่ ท่านเพื่ อทา
กิจกรรมต่างๆภายในลานสกีกนั ตามอัธยาศัย
(ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าเช่าชุ ดเล่นสกี และอุปกรณ์ เล่นสกีประเภทต่างๆ รวมถึ งกิ จกรรมอื่ นๆ
ภายในสกีรีสอร์ท)
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสกีรสี อร์ท
หลังอาหารกลางวันให้ท่านได้สนุ กสนานกับกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ทกันต่อ
จนได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางกลับที่พกั ในเมืองฮาร์บิ้น
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ร้านสิ้ นค้าพื้ นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟี ย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรียฝ์ ั ง่ หงส์
สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านช็อบปิ้ ง ร้านสินค้าพื้ นเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองฮาร์บิ้นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ซึ่งออกแบบและ
สร้างโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็ นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาคัญต่างๆ ของชาวรัสเซีย
แต่มาถูกทาลายตอนปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรม และได้มีการสร้าง
ขึ้ นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้
มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.
1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้วา่ เป็ นโบสถ์
Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกตัวโบสถ์สงู 53 เมตร
มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้ นด้วยสถาปั ตยกรรม
แบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปั ตยกรรม ของจัตุรสั แดงใน
กรุงมอสโคว แต่ในปั จจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นศูนย์ศิลปะ
และสถาปั ตยกรรม
แสดงภาพถ่ายขาวดาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิน
จากนั้นนาท่านชม ถนนจงยาง เป็ นถนนที่เก่าแก่มีประวัตินับร้อยปี ของเมืองฮาร์บิ้น โดยมีการ
เริ่มสร้างขึ้ นเมื่อปี 1898 เดิมมีชื่อว่า “จงกว๋อต้าเจียน” อาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง 71
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แห่งซึ่งส่วนใหญ่สร่างขึ้ นระหว่างปี 1903 ถึง ปี 1927 มีลกั ษณะพิเศษที่น่าสนใจอย่างยิง่ ถนน
จงยางเป็ นถนนที่มีการปูพนด้
ื้ วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็ นถนนการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิ้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สวนสตาลิน หรือ ซื่ อต้าหลินกงหยวน สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1953 สวนแห่งนี้ เป็ น
สวนพฤกษาชาติที่ได้มีการ ถูกจัดวางในสไตล์รสั เซีย และตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุด
สลักหิน นอกจากนั้ นยังเป็ นจุดชมทัศนี ยภาพของแม่น้ าซงฮัวซึ่งถื อว่าเป็ นจุดชมวิวที่งดงาม อีก
แห่งหนึ่ งด้วย และบริเวณตรงใจกลางของสวนแห่งนี้ ก็ ยงั คงเป็ นที่ ต้ังของ อนุ ส าวรียฝ์ ั งหงส์จี้
เนี่ยนถ่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั ง่ แม่น้ าซงฮัวเป็ นอนุ สรณ์ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมือง
ฮาร์บิน ที่พยายามต่อสูก้ บั อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า อาทิเช่น อาหาร
พื้ นเมือง ของที่ระลึก ของใช้ ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
รถไฟความเร็วสูงสูเ่ มืองเสิน่ หยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้ งย่านถนนจงเจีย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟเมืองฮาร์บิ้น เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง ขบวน
ที่ G710 (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชัว่ โมง 30 นาที)
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ห้ามนาไฟแช็ค และของมีคมทุกชนิ ดเข้าไปใน
ขบวนรถ ทุกท่านต้องนากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อน
ขึ้ นขบวนรถ หากพบสิ่งของต้องห้าม จะต้องทิ้ งอย่าง
เดียว)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง ตั้งอยูไ่ ม่
ไกลจากพระราชวังกูก้ งเสิ่นหยาง เป็ นอีกสถานที่ ทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองเสิ่ นหยาง สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
1914 บนพื้ นที่ 36,000 ตารางเมตร
เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้าน
สไตล์ยุโรป โดยมี นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนาย
พลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็ นทหารระดับนายพลก๊กมินตัง๋ ถือเป็ นนายทหารที่รกั ชาติมีส่วนสาคัญในสงคราม
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ขับไล่ญ่ีปุ่น จนได้รบั การจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ นั บตั้งแต่ญ่ีปุ่นได้บุกยึดเสิ่นหยาง ในปี
ค.ศ. 1894 และรัฐบาลก๊กมินตัง๋ ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลาบาก เพราะญี่ปุ่น
รุกรานมาจากทางเหนื อ และพรรคคอมมิวนิ สต์คืบคลานมาจากทางใต้ จนกระทัง่ จางเสียว์เหลี
ยงซึ่งเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการทหารภาคตะวันตกเฉียงเหนื อ
ตัดสินใจยอมรับความร่วมมือจากคอมมิวนิ สต์ในการ
ต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่น และนาเรื่องเสนอต่อ
เจียงไคเช็ค จนกระทัง่ ในที่สุดภายหลังการหารือทาให้
รัฐบาลก๊กมินตัง๋ กับพรรคคอมมิวนิ สต์ได้บรรลุขอ้ ตกลง
ร่วมมือกันต่อต้านญี่ปุ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งถนนจงเจีย
นับเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ถนนคนเดินแห่งนี้ เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญ
เป็ นย่านการค้าที่รวมเอาร้านรวงต่างๆ ทั้งห้างสรรพสินค้าทั้งหลายมารวมไว้ที่นี่ คุณจะได้เลือก
ซื้ อ เสื้ อผ้า เครื่องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ จากจีนได้ที่นี่ รวมถึงร้านอาหารต่างๆ
มากมาย
พักที่
MINSHAN HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
วันที่เจ็ด
เสิน่ หยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินเสิน่ หยาง
10.15น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW877
(ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชั ่วโมง 45 นาที)
15.10น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**สถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรมที่พกั อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลัก**
**โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นสาคัญ**
คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ

19 – 25 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่
2-3 ท่าน
(ไม่มีราคาเด็ก)
32,777

26 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61

35,777

7,500

23,777

09 – 15 มกราคม 2561

31,777

6,000

21,777

23 – 29 มกราคม 2561

31,777

6,000

21,777

06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561

31,777

6,000

21,777

กาหนดการเดินทาง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

6,000

21,777

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน เพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้าน
ขายเสื้ อกันหนาว, ร้านศิลปะรัสเซีย, ร้านสินค้าพื้ นเมือง ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี
ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้า
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300หยวน/ท่าน/ร้าน
 โรงแรมที่ พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
 ณ สถานที่ ท่องเที่ ยวต่างๆ จะมี ช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้ น น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
(สาหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
2.4 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบิ นการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจอง
และจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่องบิ นไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือ
บางส่วนได้
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคื นเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่
มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิ ลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา
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