


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเสิ่นหยาง	-	เมืองเสิ่นหยาง	-	พระราชวังเสิ่นหยางกูกง
พักที่	POLI
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

3 เมืองฉางชุน	-	ลานสกีจิงเยถัง
พักที่	HUATIAN
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

4 เมืองฮารบิน	-	เกาะพระอาทิตย	-	HarbinIce	and	Snow	Festival
งานแกะสลักน้ําแข็งที่สวนเจาหลิน	-	เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง

พักที่	KUNLUN
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

5 โบสถเซ็นโซเฟียฮารบิน	-	อนุสาวรียฝ่ังหง	-	แมน้ําซงฮัวเจียง	-	สวน
สตาลิน	-	ตลาดรัสเซีย	-	เมืองจีห๋ลิน

พักที่	SIJI
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

6 แมน้ําซงฮัวเจียง	-	จตุรัสซื่อจี้	-	พิพิธภัณฑแมนจู	-	เมืองเสิ่นหยาง
พักที่	POLI	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว

7 สนามบินเสิ่นหยาง	-	สนามบินดอนเมือง

19	ม.ค.	61	-	25	ม.ค.	61 ฿32,799 ฿32,799 ฿32,799 ฿5,500

2	ก.พ.	61	-	8	ก.พ.	61 ฿32,799 ฿32,799 ฿32,799 ฿5,500



23.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	เคานเตอรสาย
การบิน	NOK	SCOOT	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทาน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
02.45	น.	เหินฟาสู	เมืองเสิน่หยาง	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW878	(ไมรวมคา

อาหารบนเครื่องบิน)

08.50	น.	เดินทางถึง	เมืองเสิน่หยาง	เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง	มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูวา	“มุกเดน”
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานแวะ	รานขายเสื้อกันหนาว	ใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	พระราชวังโบราณเสิน่หยางกูกง	โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง	ที่ไดรับการดูแล

รักษาเป็นอยางดี	และมีลักษณะคลายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1625	ภาย
หลังจากที่ราชวงศแมนจูไดสถาปนาใหเสิ่นหยางเป็นราชธานี	ประกอบดวยตําหนักใหญนอยกวา	300	หอง	บน
พื้นที่กวา	60,000	ตารางเมตร	ภายหลังจากที่ราชวงศหมิงถูกโคนลมลง	(ค.ศ.1368-1644)	ชาวแมนจูก็ได
สถาปนาราชวงศชิงขึน้	ไดยายเมืองหลวงไปอยูที่กรุงปักกิ่ง	และใชเสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแหงที่สอง	รวมทั้งใช
พระราชวังแหงน้ีเป็นที่ประทับขององคจักรพรรดิเมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่POLI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

สนามบินเสิ่นหยาง	สนามบินเสิ่นหยางมีชื่อเต็มๆ	วา	Shenyang	Taoxian
International	Airport	(��������อานวา	เสิ่นหยางเตาเซียนกั้วจี้จีฉาง)



ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน

เมืองเสิ่นหยาง	เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง	มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูวา
“มุกเดน”	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	เมืองที่ในอดีตเคยอยูใตการ
ปกครองของรัสเซียจนถึง	ปี	ค.ศ.	1931	จึงตกเป	นของญี่ป ุน	และกลับมาอยู
ภายใตการดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี	ค.ศ.	1945

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกูกง	โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง	ที่ไดรับ
การดูแลรักษาเป็นอยางดีและมีลักษณะคลายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวง
ที่กรุงปักกิ่งแตมีขนาดเล็กกวา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	POLI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองฉางชุน	(ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	เมืองฤดูใบไมผลิแหงเขต

เหนือของจีน	แตเดิมฉางชุนเป็นศูนยกลางอํานาจของเผาแมนจู	เมื่อญี่ป ุนเขายึดครองเขตแมนจูเรีย	ค.ศ.1938-
1945	ไดสถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว	และไดประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลังญี่ป ุนสิ้นอํานาจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ลานสกีจิงเยถัง	เพื่อใหทานมีเวลาอิสระและเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ	ภายในลานหิมะ

เชน	การเลนสกีหิมะ	แครเลื่อน	เป็นตน	สําหรับทาน	ที่ไมเลนสกี	ใชเวลาพักผอนตามอัธยาศัย	ถายภาพกับลาน
สกีที่ปกคุลมดวยปุยหิมะขาวโพลน	หรือเดินชมบรรยากาศแสนโรแมนติคของลานสกี	และถายภาพความประทับ
ไวเป็นที่ระลึก	(ราคาทัวรไมรวม	คาเชาอุปกรณ	และกิจกรรมตางๆ	ภายในลานสกี)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HUATIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองฉางชุน	เมืองฤดูใบไมผลิแหงเขตเหนือของจีน	แตเดิมฉางชุนเป็น
ศูนยกลางอํานาจของเผาแมนจู	เมื่อญี่ป ุนเขายึดครองเขตแมนจูเรีย	ค.ศ.1938-
1945	ไดสถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว	และไดประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวง
หลังญี่ป ุนสิ้นอํานาจ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ราคาทัวรไมรวม	คาเชาอุปกรณ	และกิจกรรมตางๆ	ภายในลานสกี

เพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ	ภายในลานหิมะ	เชน	การเลนสกีหิมะ	แครเลื่อน
เป็นตน	สําหรับทาน	ที่ไมเลนสกี	ใชเวลาพักผอนตามอัธยาศัย	ถายภาพกับ
ลานสกีที่ปกคุลมดวยปุยหิมะขาวโพลน	หรือเดินชมบรรยากาศแสนโรแมนติค
ของลานสกี	และถายภาพความประทับไวเป็นที่ระลึก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HUATIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองฮารบิน	(ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	เมืองหลวงของมณฑลเฮย

หลงเจียง	มีชวงฤดูหนาวมากกวาฤดูรอนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ําแข็งของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานสู	ไทหยางตาว	(เกาะพระอาทิตย)	เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัวเจียง	มี

เน้ือที่ประมาณ	3,800	เฮคเตอร	เดิมเป็นสถานที่พักฟ้ืนของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น	สถานที่สวยงาม
รมรื่น	ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนตเสนห	นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด	
นอกจากน้ันยังมีเรือ	จักรยาน	และรถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย	(ราคาทัวรไมรวมคาเชา

อุปกรณตางๆ)	สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงน้ีถูกปกคลุมดวยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหยอนใจในอุดมคติ
ที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง	เชน	สเก็ตน้ําแข็ง	เลื่อนหิมะ
และชม	นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปีของฮารบิ้น	เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดง

การแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุดของประเทศจีนที่โดงดังไปทั่วโลก	ซึ่งปัจจุบันน้ีทานสามารถชมการแสดง
การแกะสลักหิมะน้ําแข็งในอาคารของเกาะสุริยันน้ีได
ชม	การแกะสลักน้ําแข็งกําแพงเมืองจีน	สวนหิมะ	และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน	ทาน

สามารถถายรูปสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ําแข็งอยางแทจริง
อยางที่เห็นในปัจจุบัน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง	(Harbin	2018	International	Ice	and	Snow	Festival)	หรือ

นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําปีของฮารบิน	ปิงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย	ที่เมืองฮารบินซึ่งฤดูเยือก
แข็งที่ยาวนาน	ทําใหฮารบิ้นซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ําแข็ง	สภาพอากาศเย็นจัด
ทําใหแมน้ําซงฮัว	กลายเป็นลานน้ําแข็งที่ทั้งหนาและกวางใหญ	ที่ผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร	ลากเลื่อนและ
กีฬาตางๆ	อยางเชน	ฮ็อกกี้,	สเก็ตและสกีกันอยางสนุกสนาน	มีการนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเป็นรูปตางๆ
ใหทานชม	ความงดงามของโคมไฟน้ําแข็ง	ยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย
พักที	่KUNLUN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ
หากอากาศอบอุนสงผลใหน้ําแข็งละลายเร็ว	บริษทัฯ	จะเปลี่ยนจากเทศกาลโคมไฟน้ําแข็งเป็นแกะสลัก

น้ําแข็งโดมปิงเสียตาสือเจียแทน

เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง	มีชวงฤดูหนาวมากกวาฤดูรอนและเลื่อง
ชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ําแข็งของประเทศ	ฮารบินมีสมญานามวา	'ไขมุกบนคอ
หงส'	เน่ืองจากสัญฐานของมณฑลเหยหลงเจียงมีลักษณะคลายหงส	สวน
สมญานามอื่นๆ	คือ	'มอสโกแหงตะวันออก'	หรือ	'ปารีสแหงตะวันออก'
เน่ืองจากลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบานเรือนในเมืองคลายกับในมอส
โกหรือปารีส	และฮารบินยังเป็นที่รูจักในชื่อ	'เมืองแหงน้ําแข็ง'	เพราะมีฤดู
หนาวที่ยาวนานและหนาวเย็นมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัวเจียง	มีเน้ือที่ประมาณ
3,800	เฮคเตอร	เดิมเป็นสถานที่พักฟ้ืนของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น
สถานที่สวยงามรมรื่น	เงียบสงบและมีมนตเ์สนหนับเป็นสถานที่อาบแดดที่
วเิศษสุด	นอกจากน้ันยังมีเรือ	จักรยาน	และรถบริการใหเชาอีกดวย	สวนใน
ชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงน้ีถูกปกคลุมดวยหิมะ	ก็จะกลายเป็นสถานหยอนใจ
ในอุดมคติที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง	อาทิ
เชน	สเก็ตนา	แข็ง,	เลื่อนหิมะ	เป็นตน

ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปีของฮารบิ้น	เกาะสุริยันถือ
เป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุดของ	ประเทศจีนที่โดง
ดังไปทั่วโลก	ซึ่งปัจจุบันน้ีทานสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็ง
ในอาคารของเกาะ	สุริยันน้ีได	ชมการแกะสลักน้ําแข็งกําแพงเมืองจีน	สวนหิมะ
และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน	ทานสามารถถายรูปสถาน
ที่ทองเที่ยวตางๆ	เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ําแข็งอยาง
แทจริง	อยางที่เห็นในปัจจุบัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	KUNLUN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

สวนสนุกหิมะและน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในโลก	ตั้งอยูที่มณฑลเหยหลงเจียง	ซึ่งอยู
ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจีน	ซึ่งทางทิศเหนือของมณฑลน้ีติดกับรัสเซีย
จึงไดรับอิทธิพลจากพายุหิมะที่พัดมาจากไซบีเรียรัสเซีย	จนทําใหอากาศใน
เมืองหนาวถึงขั้นติดลบเกือบ	20	องศาเซลเซียส	ในบางปีอุณหภูมิติดลบถึง
เกือบ	40	องศา	แถมในหนารอนก็มีอุณหภูมิสูงสุดแค	21	องศาเซลเซียสเทาน้ัน
นอกจากน้ียังมีลานสไลด	ความยาว	140	เมตร	สูง	20	เมตร	รวมทั้งรถบัมพน้ํา
แข็งใหเด็กๆ	ไดขับเลนกันชวยนําความสนุกสนานและประสบการณอันตื่นเตน
มาใหกับผูมาเยือนอีกดวย

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	โบสถเซ็นโซเฟีย	(ถายรูปจากดานนอก)	ซึ่งเป็น	1	ในโบสถคริสต	17	แหง	ซึ่งแสดงถึง

วัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธพลในฮารบิน	โบสถโซเฟีย	เป็นโบสถนิกายออรโธด็อกซที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ
1907	เป็นโบสถออรโธด็อกซ	ที่ใหญที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก
จากน้ันนําทานชม	อนุสาวรียฝ่ังหง	ซึ่งตั้งอยู	ณ	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําซงฮัว	เป็นอนุสรณระลึกถึงความ

พยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี	ค.ศ.1957	อนุสาวรียเป็นเสาทรงกลม
แบบโรมัน	สูง	13	เมตร	บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา	ทหาร	ขาราชการ	และนักศึกษาที่
รวมใจรวมแรงกัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	สวนสตาลิน	ริมฝ่ังแมน้ําซงฮัว	โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1953	ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพล

จากศิลปกรรมของทวีปยุโรป	แตมีความสมบูรณแบบกวาและมีเอกลักษณที่หาวหาญ	ทุกทานจะไดเห็นวิวหิมะ
ธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเลนสกีบนแมน้ําซงฮวา	ที่กลายเป็นน้ําแข็งทั้งสายน้ํา
ชม	พรอมกิจกรรมบนน้ําแข็งทีแ่สนสนุก	เชน	บันไดน้ําแข็ง	แครเลื่อนหิมะเป็นตน
นําทานแวะ	รานขายสินคาพื้นเมืองรัสเซีย	อาทิเชน	เครื่องประดับ	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและของพื้น

เมืองตามอัธยาศัย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองจีห๋ลิน	(ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง)	เป็นเมืองที่มีประวัติ

ยาวนานตั้งแตสมัยราชวงศหมิง	เดิมคือปอมปราการ	เรียกวา	ฉวงฉาง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่SIJI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

โบสถเซ็นโซเฟียฮารบิน	ซึ่งเป็น	1	ในโบสถคริสต	17	แหง	ซึ่งแสดงถึง
วัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธพลในฮารบิ้น	โบสถโซเฟีย	เป็นโบสถนิกา
ยออรโธด็อกซที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ	1907	เป็นโบสถออรโธด็อกซ	ที่ใหญที่สุดใน
ภาคพื้นเอเซียตะวันออก

อนุสาวรียฝ่ังหง	ซึ่งตั้งอยู	ณ	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําซงฮัว	เป็นอนุสรณระลึกถึง
ความพยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี
ค.ศ.1957	อนุสาวรียเป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน	สูง	13	เมตร	บนยอดเสาเป็น
รูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา	ทหาร	ขาราชการ	และนักศึกษาที่รวมใจรวม
แรงกัน

แมน้ําซงฮัวเจียง	ซึ่งทานจะไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยาง
ยิ่ง	แมน้ําซงฮัว	หรือ	แมน้ําซงฮัวเจียง	แมน้ําสายสําคัญของเมืองฮารบิน	ซึ่งใน
ชวงฤดูหนาว	แมน้ําสายน้ีก็จะกลายเป็นน้ําแข็ง	กลายเป็นสถานที่พักผอนและ
เป็นสถานที่จัดกีฬาหนาหนาว	มีทั้งการเลนสกีน้ําแข็ง	สุนัขลากเลื่อนและที่ขึน้
ชื่อที่สุดก็คืดการแขงขันกีฬาวายน้ําแข็ง	เพื่อเป็นการทดสอบความแข็งแรงของ
รางกาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



สวนสตาลิน	ริมฝ่ังแมน้ํา	ซงฮัว	โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปีค.ศ.1953	ซึ่งมี
รูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป	แตมีความสมบูรณแบบกวา
และมีเอกลักษณที่หาวหาญ

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

เป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานตั้งแตสมัยราชวงศหมิง	เดิมคือปอมปราการ	เรียก
วา	ฉวงฉาง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SIJI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	วิวแมน้ําซงฮัวเจียง	ซึ่งทานจะไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยางยิ่ง
จากน้ันนําทานชม	จัตุรัสซื่อจี้	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองจีห๋ลิน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑแมนจู	สรางขึน้ในปี	1932	มีพื้นที่	865	ตารางเมตร	ภายในมีจัดแสดงสิ่งของ

วัตถุโบราณเกี่ยวกับของใชในชีวิตประจําวัน,	อาวุธ,	เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู	และยังมีหองที่จัดแสดง
วิธีการเซนไหวบรรพบุรุษ,	เทพเจาของชาวแมนจูอีกดวย
นําทานเดินทางสู	รานโสม	ซึ่งเป็นโสมที่มีคุณภาพดี	ใหทานไดเลือกซื้อโสมกลับไปบํารุงรางกายหรือฝาก

ญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
นําทานเดินทางสู	เมืองเสิน่หยาง	(ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ	4.30	ชัว่โมง)	เมืองที่ในอดีตเคย

อยูใตการปกครองของรัสเซียจนถึง	ปี	ค.ศ.	1931	จึงตกเป	นของญี่ป ุน	และกลับมาอยูภายใตการดูแลของรัสเซีย
อีกครั้งในปี	ค.ศ.	1945

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่POLI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



การเกิดแมคะน้ิงนัน้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศจะตองเอื้ออํานวย

แมน้ําซงฮัวเจียง	ซึ่งทานจะไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยาง
ยิ่ง	แมน้ําซงฮัว	หรือ	แมน้ําซงฮัวเจียง	แมน้ําสายสําคัญของเมืองฮารบิน	ซึ่งใน
ชวงฤดูหนาว	แมน้ําสายน้ีก็จะกลายเป็นน้ําแข็ง	กลายเป็นสถานที่พักผอนและ
เป็นสถานที่จัดกีฬาหนาหนาว	มีทั้งการเลนสกีน้ําแข็ง	สุนัขลากเลื่อนและที่ขึน้
ชื่อที่สุดก็คืดการแขงขันกีฬาวายน้ําแข็ง	เพื่อเป็นการทดสอบความแข็งแรงของ
รางกาย

จตุรัสซื่อจี้	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองจีห๋ลิน	สถานที่พักผอนสุขสําราญ	เป็นวง
เวียนใหญ	มีสพานขามไปอีกฝ่ังของแมน้ําซงฉวัเจียง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑแมนจู	สรางขึน้ในปี	1932	มีพื้นที่	865	ตารางเมตร	ภายในมีจัด
แสดงสิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใชในชีวิตประจําวัน,	อาวุธ,	เครื่องมือ
เกษตรกรรมของชาวแมนจู	และยังมีหองที่จัดแสดงวิธีการเซนไหวบรรพบุรุษ,
เทพเจาของชาวแมนจูอีกดวย

เมืองเสิ่นหยาง	เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง	มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูวา
“มุกเดน”	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	เมืองที่ในอดีตเคยอยูใตการ
ปกครองของรัสเซียจนถึง	ปี	ค.ศ.	1931	จึงตกเป	นของญี่ป ุน	และกลับมาอยู
ภายใตการดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี	ค.ศ.	1945

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	POLI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน
09.50	น.	เหินฟาสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW877	(ไม

รวมคาอาหารบนเครื่องบิน)

ชวงบาย
14.45	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน

สนามบินเสิ่นหยาง	สนามบินเสิ่นหยางมีชื่อเต็มๆ	วา	Shenyang	Taoxian
International	Airport	(��������อานวา	เสิ่นหยางเตาเซียนกั้วจี้จีฉาง)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได

12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

13.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

14.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
15.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
16.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ
2.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้)

3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินทีมี่การเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย



หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาทิปไกด	และคนขับรถ
5.	กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	รวม	210	หยวน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
6.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตองบวกคาภาษีมูลคา

เพิ่ม	และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง	ขอสงวนสิทธิ ์
ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	

-	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสอง

ขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตาง
หู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)

5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม
-	สําเนาสูติบัตร	(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
-	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
-	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
-	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ
-	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
-	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
-	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
-	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
-	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

-	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
-	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
-	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
-	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท-
-	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ ายขาย)

**ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง**	



1.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
3.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
4.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
5.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ

ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	210	หยวน/คน	ตลอดการเดินทาง
กรุปออกเดินทางไดตั้งแต	10	ทานขึน้ไป	/	ราคาพิเศษ	ไมรับจอยแลนด
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง

ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานขายของรัสเซีย	,	รานโสม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคา
ทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ
ประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับ
ราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะ

อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืน	คาใชจายทัง้หมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด



4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ

5.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถ
ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน		ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน


