
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT227
ทวัรจ์นี ตา้เหลยีน ฮารบ์นิ 5 วัน 4 คนื (MF)
ทัวรฮ์ารบ์นิ จนี , 5 วัน 4 คนื ,

HARBIN SHERATON XIANGRONG HOTEL  , DALIAN FURONG HOTEL

งานเทศกาลน้าํแข็ง ICE & SNOW FESTIVAL 2019 ปีละครงั...สนุกสนาน ณ ลานสกรีสีอรท์ทเีหมาะกบัการเลน่สก ี140
วนัในรอบ 1 ปี

ชมแกะสลกัหมิะทเีกาะพระอาทติย.์..ชมสวนเสอืไซบเีรยีน สตัวอ์นุรกัษท์มีคีา่ชนดิหนงึของประเทศจนี.
ชมกําแพงเมอืงจนี สมัผสัความอลงัการของ 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมุ)ิ - ตา้เหลยีน(สนามบนิตา้เหลยีนโจวสยุจอื)(15.45-23.50)

12.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ XIAMEN AIRLINE (MF)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

15.45 น.
ออกเดนิทางสู ่ตา้เหลยีน โดยสายการบนิ XIAMEN AIRLINE เทยีวบนิท ีMF838

23.50 น.
สนามบนินานาชาตติา้เหลยีนโจวสยุจ ึเมอืงตา้เหลยีน เป็นเมอืงทา่ทมีขีนาดใหญ่ทสํีาคัญมาตังแตส่มัยราชวงศช์งิ
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ จากนันนําทกุทา่นเขา้ทพัีก

พกัที
DALIAN FURONG HOTEL หรือ เทา่เทยีบ

วนัท ี2



ตา้เหลยีน - ฮารบ์นิ(โดยรถไฟความเร็วสงู) รา้นเสอืกนัหนาวตงเป่ย - ชมววิภายนอกโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - ถนนจงยาง -
อนุสาวรยีฝ์งัหง - สวนสตาลนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสงูตา้เหลยีน เพอืออกเดนิทางสู ่เมอืงฮารบ์นิ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง 30 นาท ีโดยประมาณ)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชอ้ปปิง รา้นเสอืกนัหนาวตงเป่ย ซงึเป็นรา้นจําหน่ายเสอืกันหนาวทมีชีอืเสยีงของเมอืงฮารบ์นิ

นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย ซงึออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี
เมอืกอ่นเคยใชเ้ป็นสถานทปีระกอบพธิกีรรมทางศาสนาทสํีาคัญตา่ง  ๆของชาวรัสเซยีแตม่าถูกทําลายตอนปฏวัิตวัิฒนธรรม
และไดม้กีารสรา้งขนึมาใหม่อกีครังโดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้าก ทสีดุ ซงึใชเ้วลาถงึ 9 ปี โดยเรมิตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923
เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้า่เป็นโบสถ ์Greek Orthodox ทใีหญ่ทสีดุในตะวันออก 

นําทา่นชอ้ปปิงย่าน ถนนจงยางตา้เจยี เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงสนิคา้ของฝากและของทรีะลกึ ณ ย่านการคา้ของเมอืงฮารบ์นิ 

จากนันนําทา่นชม อนุสาวรยีฝ์งัหง ซงึตังอยู่ ณ บรเิวณชายฝังแม่น ้าํซงฮัว
เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิทพียายามตอ่สูก้ับอุทกภัยครังใหญ่เมอืปี ค.ศ.1957
ซงึน ้าํในแม่น ้าํซงฮัวเจยีงสงูกวา่ตัวเมอืงฮารบ์นิ 7 เมตร และเหลอืเพยีง 20 เซนตเิมตร น ้าํก็จะทะลักเขา้มาในตัวเมอืง
จงึไดม้กีารสรา้งเขอืนใหส้งูขนึอกี 30 เซนตเิมตร ตลอดเขอืนกวา่ 140 กโิลเมตร เป็นเวลา 28 วัน
จนในทสีดุน ้าํก็ไม่ไหลเขา้มาทว่มเมอืงฮารบ์นิทัง  ๆทกีระแสน ้าํในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน ้าํทสีงูทสีดุในรอบ 52 ปี
อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ
และนักศกึษาทรี่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถงึสถานการณ์ทเีกดิขนึในตอนนันฐานของอนุสาวรียส์รา้งเป็นสระรูปพระจันทรเ์สยีว 3 ชนั
ชนัลา่งเป็นระดับน ้าํในปี ค.ศ. 1932 ทเีคยสรา้งความเสยีหายใหก้ับเมอืงฮารบ์นิเป็นอย่างมาก สระชนัท ี2 เป็นระดับน ้าํในปี ค.ศ. 1957
เทา่กับระดับน ้าํเมอื 52 ปีกอ่น ซงึสงูกวา่ระดับน ้าํปี ค.ศ. 1932 ถงึ 0.58 เซนตเิมตร ปี ค.ศ. 2001 สรา้งสระขนึเป็นชนัท ี3 เพอืบันทกึระดับน ้าํ
ซงึสงูขนึอกี 0.75 เซนตเิมตร ดา้นหลังประกอบดว้ยเสาและระเบยีงโคง้แบบโรมัน ซงึแสดงถงึความสามัคคขีองชาวเมอืงฮารบ์นิบนิ 

จากนันชม สวนสตาลนิ หรอื ซอืตา้หลนิกงหยวน รมิฝังแม่น ้าํซงฮัว โดยสวนแหง่นีถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1953
ซงึมรีูปแบบทรัีบอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียุโรป แตม่คีวามสมบรูณ์แบบกวา่และมเีอกลักษณ์ทหีา้วหาญ
ซงึเปรียบเสมอืนอุปนสิยัของชาวเหนือของประเทศจนี เพอืเป็นหลักฐานถงึสมัพันธภาพอันดตีอ่กัน ระหวา่งสองชาตมิหาอํานาจแหง่โลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารหมอ้ไฟกะทะเหล็ก

พกัที
HARBIN SHERATON XIANGRONG HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ชมโชวว์า่ยน้าํทา้ความหนาว - ศนูยผ์ลติภณัฑร์สัเซยี - เกาะพระอาทติย(์รวมรถอทุยาน) - งานเทศกาลน้าํแข็ง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นําทา่นชม การแสดงวา่ยน้าํทแีมน่้าํซงฮวั เป็นแม่น ้าํสายใหญ่และสําคัญทสีดุของมณฑลเฮยห์ลงเจยีง ซงึไหลผา่นกลางเมอืงฮารบ์นิ
มคีวามยาวประมาณ 1,840 กโิลเมตร ซงึในชว่งฤดหูนาว แม่น ้าํสายนีบางสว่นจะกลายเป็นน ้าํแข็ง
เป็นสถานทพัีกผอ่นและเป็นสถานทจัีดกฬีาหนา้หนาว มทัีงการเลน่สกนี ้าํแข็ง
สนัุขลากเลอืนและทขีนึชอืทสีดุก็คอืการแขง่ขันกฬีาวา่ยน ้าํโดยทนกับอุณหภมูหินาวจัดถงึ -40 องศา
เพอืเป็นการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย 

นําทา่นชม รา้นสนิคา้รสัเซยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง ของชาวรัสเซยี



กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปิงยา่ง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะพระอาทติย ์เกาะขนาดใหญ่ซงึตังอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าํซงฮัวเจยีง มเีนือทปีระมาณ 3,800 เฮคเตอร์
เดมิเป็นสถานทพัีกฟืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมอืงฮารบ์นิ สถานทสีวยงามร่มรืน ชมความงามของเมอืงชนบททเีงยีบสงบและมมีนตเ์สน่ห์
นับเป็นสถานทอีาบแดดทวีเิศษสดุ นอกจากนันยังมเีรือ, จักรยาน และรถมา้ลากสไตลย์ุโรปไวบ้รกิารใหเ้ชา่อกีดว้ย
(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าอปุกรณ์ตา่งๆ) สว่นในชว่งฤดหูนาวเมอืเกาะแหง่นีถูกปกคลมุดว้ยหมิะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติ
ทเีหมาะอย่างยงิกับกจิกรรมหลากหลายชนดิบนลานน ้าํแข็ง อาทเิชน่ สเก็ตน ้าํแข็ง, เลอืนหมิะ,
และชมนทิรรศการและศลิปกรรมแกะสลักหมิะประจําปีของฮารบ์นิ
เกาะสรุยัินถอืเป็นสถานทจัีดแสดงการแกะสลักหมิะน ้าํแข็งทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนีทโีดง่ดังไปทัวโลก
ซงึปัจจบัุนนีทา่นสามารถชมการแสดงการแกะสลักหมิะน ้าํแข็งในอาคารของเกาะสรุยัินนีได ้ชมการแกะสลักน ้าํแข็งกําแพงเมอืงจนี สวนหมิะ
และอกีหลากหลายแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญของจนี ทา่นสามารถถ่ายรูปสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ
เหมอืนกับทา่นไดอ้ยู่ในนทิรรศการแกะสลักหมิะน ้าํแข็งอย่างแทจ้รงิ อย่างทเีห็นในปัจจบัุน 

จากนันนําทา่นชม เทศกาลน้าํแข็ง (20TH Harbin Ice & Snow World) หรือนทิรรศการและศลิปกรรมการแกะสลักน ้าํแข็งประจําปีของฮารบ์นิ
ปิงเสวยีตา้ซอืเจยี ทเีมอืงฮารบ์นิซงึฤดเูยือกแข็งทยีาวนาน ทําใหฮ้ารบ์นิซงึอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจนีกลายเป็นเมอืงน ้าํแข็ง
สภาพอากาศเย็นจัดทําใหแ้ม่น ้าํซงฮัว กลายเป็นลานน ้าํแข็งททัีงหนาและกวา้งใหญ่ ทผีูม้าร่วมงานใชเ้ลน่สไลเดอร ์ลากเลอืนและกฬีาตา่งๆ
อย่างเชน่ ฮ็อกก,ี สเก็ตและสกกีันอย่างสนุกสนาน มกีารนําน ้าํแข็งกอ้นโตมาแกะสลักเป็นรูปตา่งๆ
ใหท้า่นชมความงดงามของโคมไฟน ้าํแข็งยามค่าํคนืตามอัธยาศัย หมายเหต ุ:ในกรณีทงีานเทศกาลน้าํแข็งปิด
เนอืงดว้ยปจัจยัทางสภาพอากาศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรม เป็นการเทยีวสะพานขา้มแมน่้าํซงฮวั หรอื
ถนนโบราณกวนตงแทน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร หมอ้ไฟตงเป่ย

พกัที
HARBIN SHERATON XIANGRONG HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฮารบ์นิ - ตา้เหลยีน (โดยรถไฟความเร็วสงู) - ผา่นชมถนนปินไห ่- ผา่นชมสะพานเป่ยตา้เฉยีว - จตัรุสัหมูเ่สอื - รูปสลกัรอ้ยปี -
ศนูยผ์ลติภณัฑอ์าหารทะเลตา้เหลยีน - ยา่นโกดงัทา่เรอืหมายเลข 15

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่สถานรีถไฟฮารบ์นิ เพอืออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงตา้เหลยีน (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นผา่นชม ถนนเลยีบชายทะเลปิงไฮ ้เพอืใหท้า่นไดช้มววิอันสวยงามของชายทะเลในยามเชา้ 

จากนันนําทา่นผา่น สะพานเป่ยตา้เฉยีว เป็นสะพานทสีรา้งขนึเพอืเชอืมความสมัพันธห์ะหวา่งประเทศจนีและประเทศญปีุ่ น 

จากนันนําทา่นชม จตัรุสัหนิแกะสลกัฝงูเสอื จัตรัุสแหง่นีมพีนืท ี15,700 ตร.ม. เป็นเขตทวิทัศนช์ายทะเล ภายในจัตรัุส
ไดใ้ชห้นิชอื''ฮวากังเหยียนตา้หลสีอื"มาแกะสลักเป็นรูปเสอื 6 ตัว ใชจํ้านวนหนิประมาณ500กวา่กอ้น
และลักษณะทา่ทางของแตล่ะตัวยังไม่เหมอืนกัน
ทําใหนั้กทอ่งเทยีวมากมายตา่งพากันมาถ่ายรูปกับฝงูเสอืเหลา่นีและจัดไดเ้ป็นสญัลักษณ์อย่างหนงึของตา้เหลยีน 

จากนันทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัชงิไห ่ซงึเป็นจัตรัุสทมีพีนืทใีหญ่ทสีดุของเมอืงตา้เหลยีนรอบจัตรัุสจะมกีระถางทมีลัีกษณะแตกตา่งกันทังหมด 9 ใบ
แตล่ะใบจะมตัีวอักษรจนี แกะสลักไวว้า่ “ความสามัคคขีองชาตจินีจงเจรญิ” 

จากนันนําทา่นชม รูปสลกัรอ้ยปี จัตรัุสแหง่นีตังอยู่ใจกลางของจัตรัุสซงิไห ่รมิทะเล ซงึเป็นจัตรัุสทใีหญ่ทสีดุของเอเชยี
สรา้งเพอืฉลองเมอืงตา้เหลยีนครบรอบ 100 ปี แกะสลักหนิทังหมดยาวตามรมิทะเล มลีอยเทา้ของบคุคลทอ้งถนิ 1000 คน



เดนิตามลอยเทา้คนถงึสดุทาง จะเห็นรูปบันเด็กสองคนกําลังชมิองทอ้งฟ้าอยู่ นันหมายความวา่
เมอืงตา้เหลยีนซงึเป็นเมอืงทเีคยโดนญปีุ่ นยดึเมอืงไปตอนนีกําลังกา้วหนา้ถงึวันใหม่ 

จากนันนําทา่นแวะ ศนูยผ์ลติภณัฑอ์าหารทะเลตา้เหลยีน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงตา้หลยีน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ปอเป๊ยะฉางชุน

จากนันนําทา่นเดนิพักผอ่นท ียา่นโกดงัทา่เรอืหมายเลข 15 เป็นเขตทา่เรือเกา่ทมีกีารดัดแปลงเป็นย่านคาเฟ่และรา้นหนังสอื
เนืองจากอยู่ในบรเิวณทา่เรือ จงึมักเป้นแหลง่พักผอ่นหย่อนใจของชาวเรือ ในชว่งกลางคนืจะมกีารประดับประดาแสงไฟ อย่างงดงาม

พกัที
DALIAN FURONG HOTEL หรือ เทา่เทยีบ

วนัท ี5
ตา้เหลยีน(สนามบนิตา้หลยีนโจวสยุจอื) - กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมุ)ิ (08.20-14.40)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้(ขา้วกลอ่ง)

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิตา้เหลยีน

08.20 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงตา้เหลยีน โดยสายการบนิ XIAMEN AIRLINE เทยีวบนิท ีMF837

14.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์ารบ์นิ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี16 พฤศจกิายน 2561 เวลา 17:56 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์ารบ์นิ จนี

ขอ้ควรทราบ

• รา้นทรีะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความรว่มมอืลกูคา้ทุกท่านแช่เทา้), ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย
เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท

•  กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

•  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราบรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท
[ระยะเวลา 5-7 วัน] เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]



หมายเหตุ

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั

อัตราบรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• กระเป๋าเดนิทาง

• กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 23 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนิน ้าํหนักตามสายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง,คา่โทรศพัท ,์คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมยนืวซีา่จนี แบบเดยีว 4 วนั ทําการ สําหรบัพาสปอรต์ไทย ทา่นละ 1,500 บาท

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ
• กรณทีมีจีาํนวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บ คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาํคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 400 หยวน
/ คน / รา้น

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิท ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท



• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
พนืหลงัขาวเท่านันและตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี
http://www.consular.go.th/)

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทาง ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท

เอกสารทตีอ้งเตรยีม
• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลงัขาวเท่านัน**

• และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• ใบอนญุาตการทํางาน

• หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน



• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล รบัรองตราประทับรา้นทแีปลสถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้
พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,050 บาท

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้

ประกาศ

เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ
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