วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกูต ซึง่ จะมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทัง้ เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่สอง

เสิ่นหยาง-พระราชวังกูกงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหมานชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง
สูฮารบิ้น –รานขายเสื้อกันหนาว
เหิรฟาสูเ มืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน โดยสายการบิน สายการบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW878(ใชระยะเวลา
บินประมาณ5 ชัว่ โมง 30 นาที)
เดินทางถึง ทาอากาศยานเสิ่นหยางประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระ
นําทานเดินทางสู เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดทางฝง
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันถูกพัฒนาใหเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม รวมถึงเปนฐานอุตสาหกรรมที่สําคัญ
จากนั้นนําทานชม พระราชวังกูก งเสิน่ หยางซึ่งตั้งอยูใ จกลางเมือง กอสรางในป ค.ศ. 1625 หลังสถาปนา
เมืองเสิ่นหยางเปนเมืองหลวง เปนพระราชวังตองหาม
กูกงที่ตั้งอยูนอกมหานครปก กิ่ง และสรา งเสร็จ ในป 1936 มีขนาดใหญมากกวา 60,000 ตารางเมตร และมี
จํานวนหองมากกวา 300 หอง โดยสถาปตยกรรมจะเปนแบบแมนจูและมองโกลผสมผสานกัน จึงมีเอกลักษณที่ไม
เหมือนพระราชวังอื่นๆ ปจจุบันไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกแลว

02.20 น.
08.35น.

เที่ยง

ค่ํา
พักที่
วันที่สาม
เชา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินหมานชิง เปนถนนคนเดินในสไตลบานจีนโบราณ ทําใหยอนบรรยากาศกลับไป
ถึงสมัยอดีตของจีน ที่นี่จะมีรานคาตางๆ และอาหารทองถื่นมากมายใหทานไดลิ้มลองรสชาติกัน
จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองเสิ่นหยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสูเมืองฮารบิ้น
ขบวนทีD่ 25 (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมง)
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเปาเดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ หาม
นําไฟแช็คและสิ่งของมีคมทุกชนิดเขาไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของตองหามดังกลาวจะตองทิ้งอยางเดียว)
เดินทางถึงเมืองฮารบิ้น นําทานเดินทางสูรานเสื้อกันหนาว ใหทา นไดเลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิม่ เติมตาม
อัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธนั้นอยูที่ -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
YOURONG HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
รานศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย(รวมรถราง)-ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก- สวนเสือไซบีเรียชม
เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู รานศิลปะรัสเซีย ในอดีตฮารบิ้นเคยเปนเมืองภายใตการควบคุมของรัสเซียมากอน ทําให
ทุกวันนี้ฮารบินยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปจจุบันยังเปนศูนยกลางการติดตอ
คาขายกับรัสเซีย ทําใหมีสินคาที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยูจํานวนมาก เชน ตุกตามาตรีอ อซคา หรือ
ตุกตาแมลูกดก กลองจิวเวอรรี่ จากฝมือของชางชาวรัสเซีย , ไขฟาแบรเช,ผาคลุมไหลOrenburg เปนตน
จากนั้นนําทานชมไทหยางเตา หรือเกาะพระอาทิตย เกาะขนาดใหญที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัว
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่ใหญที่สุดของเมืองฮารบิ้น ซึ่งปจจุบันเกาะแหงนี้ไดมีการจัดแสดงการแกะสลัก
หิมะเปนประจําทุกป ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเปนรูปทรงตางๆ เชน พระราชวังกูกง กําแพงเมืองจีน หอฟาเทียน
ถาน และอื่นๆ อีกมากมาย (กําหนดการจัดงานปนี้31th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวันที่
20 ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม สวนเสือไซบีเรียหรือ HARBIN TIGER ZOO เปนสถานที่เพาะเลี้ยงและอนุรักษพั นธุเสือโครงไซบี
เรีย ซึ่งมีอยูประมาณ150 ตัว เปนพันธุเสือโครงที่ใหญที่สุดและกําลังใกลจะสูญพันธุ และบริเวณภายในสวน
แหงนี้ไมไดมีแต เสือโครงไซบีเรียเพียงอยางเดียว ยังมี สิงโต และเสือขาวไซบีเรีย สิงโตขาว หรือคนไทยมักชอบ
เรียกวาสิงโตเผือก ทานจะไดเห็นวิถีชีวิตของเสือที่นี่ ซึ่งจะมีการแบงออกเปนโซนตางๆมากมาย
จากนั้นนําทานชม เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้น หรือปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย จัดขึ้นที่ฝงตะวันออกของเกาะพระ
อาทิตย โดยมีพื้นที่จัดงานที่กวางถึง 750,000 ตารางเมตร โดยงานนี้จะมีการนําน้ําแข็งกอนใหญยักษรวมกัน
กวา 300,000 ลูกบาศกเมตร มาแกะสลักออกมาเปนรูปตางๆ ผสมผสานกับแสงไฟสีสรรคตางๆ ที่จะทําใหเกิด
ความสวยงามสุดมหัศจรรยใหทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืนตามอัธยาศัย (กําหนดการจัด
งานปนี้ 45th Harbin Ice Lantern Art Fairประมาณวันที่ 20ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019)

ค่ํา
พักที่

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บริการทานดวยเมนู สุกี้หมาลา
YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สี่
รานสิ้นคาพื้นเมือง – โบสถเซ็นโซเฟย –ถนนจงหยาง – อนุเสาวรียฝงหงส- สวนสตาลิน
ถนนโบราณกวนตง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานช็อบปง รานสินคาพืน้ เมือง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองฮารบิ้นตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานชมโบสถเซนตโซเฟย ซึ่งออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อกอนเคยใชเปน
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาํ คัญตางๆ ของชาวรัสเซียแตมาถูกทําลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม
และไดมีการสรางขึ้นมาใหมอีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมากที่สุด ซึ่งใชเวลาถึง 9 ป โดย
เริ่มตนสรางในป ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1932 ถือไดวาเปนโบสถ Greek Orthodox ที่ใหญที่สุดใน
ตะวันออกตัวโบสถสูง 53 เมตรมีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบไบแซนไทมคลาย
กับสถาปตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว
แตในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนมาเปนศูนยศิลปะและ
สถาปตยกรรม แสดงภาพถายขาวดําเกีย่ วกับประวัตศิ าสตรเมืองฮารบิน

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

จากนั้นนําทานชม ถนนจงยางเปนถนนที่เกาแกมีประวัตินับรอยปของเมืองฮารบนิ้ โดยมีการเริ่มสรางขึ้นเมื่อป
1898 เดิมมีชื่อวา “จงกวอตาเจียน” อาคารบานเรือนสไตลยุโรปมากถึง 71 แหงซึ่งสวนใหญสรางขึ้นระหวางป
1903 ถึง ป 1927 มีลักษณะพิเศษที่นา สนใจอยางยิง่ ถนนจงยางเปนถนนที่มกี ารปูพื้นดวยหินสีเขี ยวออนทัง้
สาย เปนถนนการคาที่ขึ้นชื่อของเมืองฮารบิ้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม สวนสตาลิน หรือ ซื่อตาหลินกงหยวนสรางขึ้นในป ค.ศ.1953 สวนแหงนี้ เปนสวนพฤกษาชาติที่
ไดมีการ ถูกจัดวางในสไตลรัสเซีย และตกแตงดวยตนไม แปลงดอกไม และชุดสลักหิน นอกจากนั้นยังเปนจุด
ชมทัศนียภาพของแมน้ําซงฮัวซึ่งถือวาเปนจุดชมวิวที่งดงาม อีกแหงหนึ่งดวย และบริเวณตรงใจกลางของสวน
แหงนี้ก็ยังคงเปนที่ตั้งของ อนุสาวรียฝงหงสจี้เนี่ยนถา ซึ่งตั้งอยู ณ บริเวณชายฝงแมน้ําซงฮัวเปนอนุสรณ
ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมือง ฮารบิน ที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อป ค.ศ.1957
จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณกวนตง อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคา อาทิเชน อาหารพื้นเมือง ของที่
ระลึก ของใช ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่หา
เชา

เที่ยง

พักที่
ค่ํา
วันที่หก
เชา

รถไฟความเร็วสูงสูเมืองเสิ่นหยาง – บานนายพลตระกูลจาง – ชอปปงยานถนนจงเจีย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองฮารบิ้น เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสูเมืองเสิ่นหยาง ขบวนที่ D26(ใชเวลา
ในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมง)
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเปาเดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ หาม
นําไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเขาไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของตองหามดังกลาว จะตองทิง้ อยางเดียว)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู บานนายพลตระกูลจาง ตั้งอยูไมไ กลจากพระราชวัง กูก งเสิ่น หยาง เปน อีก สถานที่ท าง
ประวัติศาสตรของเมืองเสิ่นหยาง สรางขึ้นในป ค.ศ.1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร
เปนสถาปตยกรรมผสมระหวางสวนจีนโบราณและบานสไตล ยุโรป โดยมี นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนาย
พลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเปนทหารระดับนายพลกก -มินตั๋งถือเปนนายทหารที่รักชาติมีสวนสําคัญในสงคราม
ขับไลญี่ปุน จนไดรับการจารึกในหนาประวัติศาสตร นับตั้งแตญี่ปุนไดบุกยึดเสิ่นหยาง ในปค .ศ. 1894 และ
รัฐบาลกกมินตั๋งตองเผชิญหนากับสถานการณที่ยากลําบาก เพราะญี่ปุนรุกรานมาจากทางเหนือ และพรรค
คอมมิว นิส ตคืบ คลานมาจากทางใต จนกระทั่ง จางเสียวเหลียงซึ่งเปนผูบัญชาการทหารภาคตะวันตกเฉียง
เหนือตัดสินใจยอมรับความรวมมือจากคอมมิวนิสตในการตอตา นการรุกรานจากญี่ ปุน และนําเรื่อ งเสนอตอ
เจียงไคเช็ค จนกระทั่งในที่สุดภายหลังการหารือทําใหรัฐบาลกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตไดบรรลุขอตกลง
รวมมือกันตอตานญี่ปุน
จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานชอปปงถนนจงเจีย นับเปนแหลงชอปปงใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ถนนคนเดิน
แหงนี้เปนศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญ เปนยานการคาที่รวมเอารานรวงตางๆ ทั้งหางสรรพสินคาทั้งหลายมา
รวมไวที่นี่ คุณจะไดเลือกซื้อ เสื้อผา เครื่องประดับ สินคาอิเล็กทรอนิกสตางๆ จากจีนไดที่นี่ รวมถึงรานอาหาร
ตางๆมากมาย
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บริการทานดวยอาหารปงยาง

เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชา ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินเสิน่ หยาง
10.05น.
เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกูตเที่ยวบินทีX่ W877
(ใชระยะเวลาบินประมาณ5 ชั่วโมง 30นาที)
14.40น. เดินทางกลับถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*********************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา *
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยูก ับความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
ณ สถานที่ทองเทีย่ วตางๆ จะมีชา งภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถา ทานใดไม
สนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญหรือ เด็ก
หองละ
2-3 ทาน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว

19 - 24ธันวาคม 2561

28,999

5,000

18,900

26 – 31 ธันวาคม 2561

29,999

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 กุมภาพันธ 2562

28,999

5,000

18,900

20 – 25 กุมภาพันธ 2562

28,999

5,000

18,900

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานขายเสื้อกัน
หนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัท
ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุก
เมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามราย
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาวีซาแบบกรุปทองเทีย่ วเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท
(สําหรับพาสสปอตไทย และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานัน้ )
คาธรรมเนียมวีซา เดีย่ วเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา กรุปทองเทีย่ ว
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซา เพิ่ม ทานละ 1,800 บาท**
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200หยวน/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินบิ ารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ ทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3
ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริง
จากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก
ฯลฯ
2.4
เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถา
ผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู
จองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกท านยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
สวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมี ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่
ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณ ฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก

4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัด
จํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ !!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป
 รูปถายสีฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถายคูกับพาสปอต)
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต และรูปถายที่ชัดเจนเทานัน้ !!
ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตวั จริงมา

รูปถายวางคูกับพาสปอรต

พาสปอรตตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง

