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สมัผสัอารยธรรมตะวนัตก ท่องเทีย่วดนิแดนแห่งความหนาวเย็นแห่งมณฑล

เฮยหลงเจยีงชมเทศกาลน า้แข็งปีละคร ัง้  
 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ชว่งปีใหม ่ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 

วนัแรก       สนามบนิสุวรรณภูม ิ             

 23.55 น.    คณะผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  ช ัน้ 4  

ประต ู 5 เคาทเ์ตอร ์ G สายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้งรบัและจดัเตรยีม

เอกสารกอ่นการ เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง     กรุงเทพฯ-ชงิเตา่–จตัรุสั54 สะพานจ ัน้เฉียว–ปาตา้กวา่น-ถนนเก่า 100 ปี-พฉ่ีายหยวน 

                  ถนนจงซาน 

 02.50 น.   เหริฟ้าสู ่เมอืงชงิเตา่ โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SC4080 

 08.35 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานเมอืงชงิเตา่ “เมอืงชงิเตา่” ตัง้อยูใ่นมณฑลซานตง (Shandong Sheng) มพีืน้ที่

อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจนี และดว้ยพืน้ทีข่องเมอืงทีต่ดิ

ชายทะเลจงึท าใหเ้มอืงชงิเตา่นีเ้ปรยีบเสมอืนเมอืงตากอากาศทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วเดนิทางมาพกัผอ่นกนัอยู่แทบตลอดทัง้ปี ซ ึง่แน่นอนวา่วาม

งดงาม และมนตเ์สน่หข์องชงิเตา่น้ันไม่ไดย้ิง่หยอ่นนอ้ยหนา้ไปกวา่ทีไ่หน 

ๆ ในเมอืงจนีเลย   

น าทา่นชม “จตัรุสั 54” ทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึการเคลือ่นไหว “4 

พฤษภา” ปี 1919 เพือ่คดัคา้นการถา่ยโอนเมอืงชงิเตา่ไปอยูใ่ตก้าร

ปกครองของญีปุ่่ น โดยจตัรุสั 54 เป็นทีต่ ัง้ของ May Wind สญัลกัษณ์

ประจ าเมอืงชงิเตา่ ซ ึง่เป็นประตมิากรรมรปูทรงแปลกตาสแีดงสดใส 

 ผ่านชม สะพานจ ัน้เฉียว ตวัสะพานยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยืน่

ลงไปในทะเลปลายสดุเป็นอาคารคลา้ยชือ่ Huilan Pavillion (ชมดา้น

นอก) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม ถนนแปดดา่น (ปาตา้กวา่น) ชมสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป

ไดอ้ยา่งหลากหลาย เน่ืองจากเคยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของชาวเยอรมนัมากอ่น 

เมือ่ คร ัง้ทีช่งิเตา่ถกูยดึเป็นอาณานิคม นอกจากชาวเยอรมนัทีเ่ขา้มาอยู่
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อาศยัแลว้ ยงัมชีาวรสัเซยี องักฤษ ฝร ัง่เศส และชาวเดนมารก์ จงึท าใหพ้ืน้ทีส่ว่นมากเต็มไปดว้ยอาคาร  

สิง่กอ่สรา้งตามแบบฉบบัยโุรป ส าหรบัทีม่าของชือ่ถนนแปดสายน้ันมาจากบรเิวณนีม้ถีนนแปดสายตดัผ่าน

กนั และไดต้ัง้ช ือ่ถนนเป็นดา่น ซานไห่กวน ดา่นเจยียู๋กวนทัง้หมดแปดดา่น เน่ืองจากเป็นสถานทีส่ดุแสนโร

แมนตกิ คูร่กันิยมเลอืกมาถ่ายภาพแตง่งานกนัทีน่ี่  จากน้ันเดนิทางสู ่สะพานไมม้่านปู้ ใหท้า่นเดนิชมววิ

ธรรมชาตทิางทะเลของชงิเตา่ถอืเป็นแหลง่พกัผ่อนทีน่่าสนใจเป็นยิง่นักและถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าทา่นชม ถนนวฒันธรรมพฉ่ีาย ซ ึง่เป็นถนน

วฒันธรรมทีข่ึน้ช ือ่แห่งหน่ึงของเมอืงชงิเตา่ และยงัเป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีนิ่ยมของชาวเมอืงและ ชาวตา่งชาต ิ ทีน่ี่ทา่นจะได ้

สมัผสักบัวฒันธรรมพืน้บา้นชงิเตา่ รา้นภาพเขยีน ภาพวาด รวม

ไปถงึของวา่งพืน้บา้นทีท่า่นสามารถเลอืกชมิไดต้ามอธัยาศยั 

 จากน้ันเชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนจงซาน ซ ึง่มสีนิคา้พืน้เมอืง

ตา่งๆมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากและ ของทีร่ะลกึ

ตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พกัคา้งคนื ณ โรงแรม 5* QingTao Shiyuan Holiday หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม    ชงิเตา่ - ฮารบ์ืน้ - โรงละครฮารบ์ิน้(ดา้นนอก) – เกาะพระอาทติย ์(รวมรถกอลฟ์)  

                  ชมงานเทศกาลน ้าแข็ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

07.40 น. เหริฟ้าสูฮ่ารบ์ิน้ โดยสายการบนิซานตง แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SC4631 

09.35 น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงฮารบ์ิน้ เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง ตัง้อยูท่างทศิเหนือสดุของประเทศจนี มี

พรมแดนตัง้แตท่ศิเหนือไลล่งมาถงึทศิตะวนัออกตดิชายแดนรสัเซยีสว่นทศิตะวนัตกจรดมองโกเลยีใน มชีว่ง

ฤดหูนาวมากกวา่ฤดรูอ้นและเลือ่งช ือ่ในฐานะเป็นเมอืงน า้แข็งของประเทศ ซึง่มกีารจดัเทศกาลฤดหูนาว การ

แขง่ขนัแกะสลกัน า้แข็ง และเป็นเขตเศรษฐกจิพฒันา เทคโนโลยชี ัน้สงูของประเทศเมือ่ปี 1993 และเปิดให ้

นักลงทนุจากตา่งชาตเิขา้ไป ด าเนินการไดต้ัง้แต ่ค.ศ. 1994มปีระชากรประมาณ  2.5 ลา้นคน 

 น าทา่นแวะถา่ยภาพกบัฮารบ์นิ โอเปรา เฮาส ์ (ดา้นนอก) ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่78 ตารางเมตร ในเมอืงฮารบ์นิ 

ทางตอนเหนือของจนี ภายในเป็นก าแพงสขีาวแบบรว่มสมยั ตกแตง่ดว้ยสฟ้ีาใหแ้ลดสูวา่งขึน้ และยงัมโีครง

ไมน้ า้หนักหลายตนัเป็นสว่นประกอบในการกอ่สรา้ง , นายมา ยนั ซอง ประธานบรษิทัสถาปัตยกรรม “เอ็มเอ

ด”ี ซ ึง่ออกแบบโครงสรา้งฮารบ์นิ โอเปรา เฮาส ์หวงัวา่ผลงานนีจ้ะท าใหเ้มอืงฮารบ์นิ ซ ึง่มปีระชากรหนาแน่น 

รูส้กึใกลช้ดิธรรมชาตมิากขึน้ และบอกวา่ตอ้งการสรา้งอาคารซึง่ดกูลมกลนืไปกบัพืน้ดนิ และไดใ้ชร้ปูทรง

ของอาคารใหเ้ป็นประโยชน ์โดยการสรา้งเป็นพืน้ทีช่มววิภายนอกตวัอาคาร เพือ่ใหค้นทีเ่ขา้มาเยีย่มชมรูส้กึ

สบาย 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะพระอาทติย ์ (รวมรถกอลฟ์) หรอื “ไทห่ยางตา่ว” เกาะแห่งนีม้งีานแกะสลกัน า้แข็งที่

สวยงาม  เป็นเกาะขนาดใหญต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของแม่น า้ซง

ฮวัมเีนือ้ทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์ ชมความงามตาม

ธรรมชาตขิองเมอืงชนบททีเ่งยีบสงบ และมเีสน่หนั์บเป็นสถานที่

พกัผ่อนหยอ่นใจ ทีใ่หญท่ีส่ดุของฮารบ์ิน้ ฤดรูอ้นทีน่ี่จะถกูปก

คลมุดว้ยตน้ไมห้นาแน่นล ้ อมรอบดว้ยน า้สฟ้ีาและหาด

ทรายขาวสะอาด รวมถงึอากาศ เขยีวสด สว่นในฤดหูนาว เกาะ

แห่งนีจ้ะปกคลมุไปดว้ยหมิะสขีาวทีแ่สนงดงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่งานเทศกาลโคมไฟน ้าแข็ง HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL  ดว้ยฤดหูนาวที่

ยาวนาน ท าใหฮ้ารบ์ิน้ซ ึง่อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจนีกลายเป็นเมอืงน า้แข็ง สภาพอากาศเย็นจดัท า

ใหแ้ม่น า้ซงฮวั กลายเป็นลานน า้แข็งทีท่ ัง้หนาและกวา้งใหญ ่ผูม้ารว่มงานใชเ้ลน่สไลเดอร ์ลากเลือ่นและกฬีา

ตา่ง ๆ เชน่ ฮอกกี ้สเก็ต และเลน่สก ีกนัอยา่งสนุกสนาน มกีารน านา้แข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรปูตา่ง ๆให ้

ทา่นชมความงดงามของโคมไฟน า้แข็งยามค ่าคนืตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัที ่ โรงแรม Golden Century hotel 4* ทีฮ่ารบ์ิน้ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ี ่       ลานสกเีออ้หลงซาน – ถนนจงยาง - สวนสตาลนิ – อนุสาวรยีฝั์งหง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ หลงจูเออ้หลงซาน สกเีซน็เตอร ์ ซ ึง่ตัง้อยูห่่างจากเมอืงฮารบ์ิน้ไปประมาณ 56 

กโิลเมตร ในเขตเทอืกเขาเออ้หลงซาน ซึง่มหีมิะปกคลมุเหมาะแกก่ารเลน่สกเีฉลีย่ประมาณ 140 วนั ใน 1 

รอบปี ประกอบดว้ยสกเีซน็เตอรแ์ละรสีอรท์บนเนือ้ทีก่วา่ทนัสมยัและไดม้าตรฐานครบครนัไวค้อยบรกิารอกี

ดว้ย ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลานหมิะ อาทเิชน่ การเลน่สก ีมลีานสกทีีเ่หมาะกบัเด็กและผูท้ีเ่ร ิม่หดั
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เลน่, แครเ่ลือ่น, สโนวโ์มบลิ รถมา้ลาก, เลน่สเก็ตบนทะเลสาบน า้แข็ง ฯลฯ (ราคาทวัรไ์ม่รวม คา่เชา่อปุกรณ ์

และกจิกรรมตา่ง ๆ ภายในสกรีสีอรท์)  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัฮารบ์ิน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารน าทา่นเทีย่วชอ้ปป้ิงทีย่า่น จงยางปู้ สงิเจยี หรอื ถนนจงยาง ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก

และของทีร่ะลกึ ณ ยา่นการคา้ของเมอืง จากน้ันน าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงรสัเซยี อาทเิชน่ เคร ือ่งประดบั

และของพืน้เมอืง  

 จากน้ันน าทา่นชม "ซือ่ตา้หลนิกงหยวน" หรอื สวนสตาลนิ  ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 เพือ่เป็นหลกัฐาน

ถงึสมัพนัธภาพอนัดตีอ่กนัในขณะน้ันระหวา่งสองชาตมิหาอ านาจแห่งโลกคอมมวินิสต ์ ซ ึง่สวนแห่งนีเ้ป็น

สวนพฤกษาชาตทิีถ่กูจดัวางในสไตลร์สัเซยี และตกแตง่ดว้ยตน้ไม,้ แปลงดอกไม ้ และชดุสลกัหนิ 

นอกจากน้ันยงัเป็นจดุชมทศันียภาพของแม่น า้ซงฮวั ซ ึง่ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีง่ดงามทีส่ดุอกีแห่งหน่ึงดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นชม อนุสาวรยีฝั์งหง ซ ึง่ตัง้อยู ่ ณ บรเิวณชายฝ่ังแม่น า้ซงฮวั เป็นอนุสรณร์ะลกึถงึความพยายาม 

ของชาวเมอืงฮารบ์นิที ่พยายามตอ่สูก้บัอทุกภยัคร ัง้ใหญเ่มือ่ปี ค.ศ.1957 ซึง่น า้ในแม่น า้ ซงฮวัเจยีงสงูกวา่

ตวัเมอืงฮารบ์ิน้ 7 เมตร และเหลอืเพยีง 20 เซนตเิมตร น า้ก็จะทะลกัเขา้มาในตวัเมอืง จงึไดม้กีารสรา้งเขือ่น

ใหส้งูขึน้อกี 30 เซนตเิมตร ตลอดเขือ่นกวา่ 140 กโิลเมตร เป็นเวลา 28 วนั จน ในทีส่ดุน า้ก็ไม่ไหลเขา้มา

ทว่มเมอืงฮารบ์ิน้ ทัง้ๆทีก่ระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน า้ทีส่งูทีส่ดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรง

กลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรปูแกะสลกักลุม่กรรมกร ชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษา

ทีร่ว่มใจรว่มแรงกนั แสดงถงึสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในตอนน้ัน ฐานของอนุสาวรยีส์รา้งเป็นสระรปู พระจนัทร ์

เสีย้ว 3 ช ัน้ ช ัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ทีเ่คยสรา้งความเสยีหายใหก้บัเมอืงฮารบ์ิน้เป็นอยา่งมาก 

สระช ัน้ที ่2 เป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1957 เทา่กบัระดบัน า้เมือ่ 52 ปีกอ่น ซึง่สงูกวา่ระดบัน า้ปี ค.ศ. 1932 ถงึ 

0.58 เซนตเิมตร ปี ค.ศ. 2001 สรา้งสระขึน้เป็นช ัน้ที ่3 เพือ่บนัทกึระดบัน า้ ซ ึง่สงูขึน้อกี 0.75 เซนตเิมตร 

ดา้นหลงัประกอบดว้ยเสา และระเบยีงโคง้แบบโรมนั ซ ึง่แสดงถงึความสามคัคขีองชาวเมอืงฮารบ์ิน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัที ่ โรงแรม Golden Century hotel 4* ทีฮ่ารบ์ิน้ หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสูส่นามบนิ  

06.55 น.   เหริฟ้าสูช่งิเตา่ โดยสายการบนิซานตง แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SC4632 

08.55 น.  ถงึเมอืงชงิเตา่ 

 หลงัอาหารน าทา่นชม โรงงานเบยีรช์งิเตา่  เร ิม่ตัง้แตก่ารกอ่ตัง้โรงงาน

กระบวนการพฒันาตัง้แตแ่รกเร ิม่จนถงึปัจจบุนั รูจ้กักรรมวธิใีนการกลัน่เบยีร ์ 

วนัทีห่า้         ฮารบ์ิน้-ชงิเตา่-โรงเบยีรช์งิเตา่-ถนนไถตง-ผ่านชมโบสถค์าทอลกิ 

                     -สนามบนิชงิเตา่-กรุงเทพฯ                                                                             
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 ของโรงงานเบยีรแ์ห่งแรกของประเทศจนี รวมทัง้กรรมวธิกีารกลัน่เบยีรท์ีท่นัสมยัทีส่ดุในโลกปัจจบุนั ชม

ขบวนการบรรจเุบยีรใ์สข่วด และกระป๋อง เพือ่จ าหน่ายสูต่ลาดโลก อกีทัง้ยงัใหท้า่นไดล้ิม้รสชมิเบยีรช์งิเตา่ที่

มชี ือ่เสยีง 

จากน้ันน าทา่นชม สวนสาธารณะเสีย่วหยู๋ซาน และจดุชมววิบน

ภเูขาทีอ่ยูก่ลางเมอืง สว่นมากก็มคีนทอ้งถิน่อากงอาม่ามา เดนิอ อก

ก าลงักายยามเย็นกนั ดา้นบนมหีอเจดยีแ์บบจนีทรงแปดเหลีย่มสงู 3 

ช ัน้ สามารถเดนิขึน้ไปชมววิตวัเมอืงทีจ่ะเห็นอาคารรปูแบบตะวนัตก

และเวิง้โคง้ของชายหาดดา้นลา่งทัง้หมด โดยสวนแห่งนีส้ามารถเดนิ

ขึน้มาจากบรเิวณยา่นถนนตา้เสวีย่ ประมาณ 15 นาทถีอืเป็นการออก

ก าลงักาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนไถ่ตง เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงและคกึคกั

ทีส่ดุในชงิเตา่มเีสือ้ผา้รองเทา้ และของกระจกุกระจกิจ าหน่ายและ

นอกจากนีย้งัมอีาหารเยอะแยะมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้และได ้

สมัผสั บรรยากาศยามค ่าคนืของถนนสายนี ้ น าทา่นสูย่า่นการคา้

ถนนคนเดนิเมอืงชงิเตา่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  ผ่านชมโบสถ ์

คาทอลกิ กอ่นน าทา่นรบัประทานอาหารค ่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลบัสูส่นามบนิเพือ่เตรยีมเดนิทางกลบัไทย 

22.00 น.     ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิซานตง แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SC4079  

01.50 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวดัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำร ปี 2561-2562 

 
วันทีเ่ดนิทาง 

  

 

 

 

ลกูคา้ 20 ทา่น คอนเฟริม์ออก 

ราคา บาท/ทา่น 

ผูใ้หญ ่ คา่พกัหอ้งเดีย่วจา่ย

เพิม่ 26 – 31 ธ.ค. 61 29,900 3,500 

27ธ.ค.61  – 1 ม.ค.62 30,900 3,500 

28 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62 32,900 3,500 

29 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62 32,900 3,500 

1 – 6 ม.ค. 62 29,900 3,500 

2 – 7 ม.ค. 62 29,900 3,500 

  
*ช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ 5,000 บำทเมือ่จองทวัร ์ 

*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช ำระลว่งหนำ้ 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 
*รำคำนีไ้มส่ำมำรถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจำกเป็นต ัว๋กรุป๊ 

*รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมม่รีำคำเด็ก 

วนัทีห่ก      เดนิทางถงึท่ากาศยานสุวรรณภูม ิ                                    
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อตัรำนีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพ่ัก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ไกดท์อ้งถิน่ภาษาองักฤษ  
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

ส ำคญั !!    โปรดอำ่นอยำ่งละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วนักอ่นเดนิทาง) 

หมำยเหต ุในกรณีทีท่ำงรฐับำลจนีประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ หรอื ปฐเิสธวซีำ่ 

ผูเ้ดนิทำง จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรท ำวซีำ่เด ีย่วเพิม่ทำ่นละ 800 บำท ดว้ยตนเอง 

 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
อตัรำนีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/คน (คดิ 4 วัน) 

 
หมำยเหต ุ

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถำ้กรณี
ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 20 วนั ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่
คนืเงนิมดัจ ำ หรอื เงนิท ัง้หมดใหก้บัทำ่น 
- เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้
- รำยกำรทอ่งเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำง
เป็นส ำคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืกำรควบคมุของทำงบรษิทัฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำร
เจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 
- ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดั
หยดุงำน, กำรกอ่จลำจล หรอืกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง 
หรอืเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนท ัง้จำกไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำม
ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้ำงบรษิทัฯจะจดัหำรำยกำรเทีย่ว
สถำนทีอ่ ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจดัหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
-  หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทำง
เพือ่ทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ 
- ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำง
รำยกำร, ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทน
ตำ่งประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้ 
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- ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุ
ทีเ่กดิจำกควำมประมำทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจำกต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋รำคำพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่ำ่นไมส่ำมำรถเดนิทำงพรอ้มคณะ
ไมว่ำ่ดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้  
มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 


