


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเซียะเหมิน	-
สนามบินตาเหลียน

พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS
DALIAN	CITY	CENTRE	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 จตุรัสชิงไห	หรือ	จตุรัสจงซาน	-	จตุรัสหินแกะ
สลักหมูเสือ	-	เมืองฮารบิน

พักที่	LONGDA	SHIDAI	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

3 โชววายน้ําแข็ง	-	เกาะพระอาทิตย	-	เทศกาล
โคมไฟน้ําแข็ง

พักที่	LONGDA	SHIDAI	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

4 โบสถเซ็นโซเฟียฮารบิน	-	อนุสาวรียฝ่ังหง	-
สวนสตาลิน	-	เมืองฮารบิน	-	ตาเหลียน

พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS
DALIAN	CITY	CENTRE	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

5 สนามบินตาเหลียน	-	สนามบินเซียะเหมิน	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

30	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿4,000



ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
12.30	น.	คณะพรอมกันที	่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกประตู	3	เคานเตอร	E	สาย

การบิน	XIAMEN	AIR	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ	อํานวยความสะดวกแกทาน
15.45	น.	เหินฟาสู	เมืองตาเหลียนโดยสายการบิน	XIAMENAIR	เทีย่วบินที	่MF838
**	แวะ	CHECK	IN	และผานพิธีตรวจคนเขาเมือง	ทีส่นามบินนานาชาติเซีย่ะเหมิน	ประมาณ	1

ชัว่โมง	จากนัน้นําทานเดินทางตอ...	สูเมืองตาเหลียน	**
23.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติตาเหลียนโจวสุยจึ	เมืองตาเหลียน	เป็นเมืองทาขนาดใหญที่

สําคัญมาตั้งแตสมัยราชวงศชิง	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	นําทานเดินทางสูที่พัก
พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	DALIAN	CITY	CENTRE	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยาน	เมืองเซีย๊ะเหมิน	มณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน	(เวลา
ทองถิ่น	เร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	สัญลักษณของเมืองคือ	นกกระยางขาว
ไขมุกแหงทองทะเลเป็นเมืองศูนยกลางของการพาณิชย

	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	DALIAN	CITY	CENTRE	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ปัจจุบันสนามบินนานาชาติตาเหลียนไดเริ่มกอตั้งขึน้ในปีค.ศ.1975	มีพื้นที่
อาคารผูโดยสาร	136,000	ตร.ม.	โดยมีจํานวนเสนทางการบินทั้งสิ้น	145	เสน
ทาง	สามารถรองรับผูโดยสารได	16-20	ลานคนตอปี

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสชิงไห	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญที่สุดของเมืองตาเหลียน	รอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มี

ลักษณะแตกตางกันทั้งหมด	9	ใบ	แตละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลักไววา	“	ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ	”



จากน้ันนําทานชม	จัตุรัสหินแกะสลักหมูเสือ	จัตุรัสแหงน้ีมีพื้นที่	15,700	ตารางเมตร	เป็นเขตทิวทัศน
ชายทะเล	ภายในจัตุรัส	ไดใชหินชื่อ	“ฮวากังเหยียนตาหลีสือ”	กวา	500	ชิ้น	มาแกะสลักเป็นรูปเสือ	6	ตัว	ที่มี
ทาทางที่แตกตางกัน	มีความยาว	35.5	เมตร	กวางและสูง	6.5	เมตร	เป็นสัญลักษณของเมืองตาเหลียนที่มีเสนห
ดึงดูดใจผูมาทองเที่ยวเป็นอยางมาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟความเร็วสูง	เมืองตาเหลียน	เพื่อโดยรถไฟความเร็วสูงสู	เมืองฮารบิน	(ใช

ระยะเวลาการเดินทางประมาณ	4.30	ชัว่โมง)	ดวยความเร็วขณะวิ่งใหบริการ	217	ไมลตอชั่วโมงหรือราว
350	กิโลเมตรตอชั่วโมง	สวนความเร็วสูงสุดคือ	245ไมลตอชั่วโมง	หรือ	394	กิโลเมตรตอชั่วโมง	(หมายเหตุ	:
การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน	ผูโดยสารจําเป็นจะตองดูแลและยกกระเป าขึ้น-ลง
สถานีดวยตัวเอง	จึงควรใชกระเป าเดินทางแบบคันชักทีมี่ลอลากขนาดพอสมควร	ไมใหญจนเกินไป
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	ในการเขา	–	ออกจากขบวนรถ	และ	หามนํา	มีด	ของมีคมทุกชนิด	และ
ไฟแช็คเขาไปในขบวนรถ)
จากน้ันนําทานแวะ	รานขายเสื้อกันหนาว	ใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่LONGDA	SHIDAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

จัตุรัสชิงไห	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญที่สุดของเมืองตาเหลียน	รอบจัตุรัสจะมี
กระถางที่มีลักษณะแตกตางกันทั้งหมด	9	ใบ	แตละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลัก
ไววา	“	ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ	”	จัตุรัสซิงไหกินพื้นที่	1,100,000
ตารางเมตร	เป็นจัตุรัสในตัวเมืองที่ใหญที่สุดของเอเชีย	สรางขึน้เมื่อค.ศ.	1997
เพื่อตอนรับฮองกงกลับสูปิตุภูมิ	จัตุรัสซิงไหริมฝ่ังทะเล	สนามใจกลางมีเสาหวา
เป่ียวที่แกะสลักดวยมังกร	9	ตัว	พื้นดินปูดวยหินออน	999	กอน	บนกอนหิน
เหลาน้ีแกะสลักดวยลายของ	24	เทศกาลของจีนและ12นักษตัร	นักทองเที่ยว
ชอบถายรูปกับนักษตัรประจําปีของตนเพื่อจะไดโชคดี	พื้นที่สวนใหญของจัตุรัส
คลุมดวยตนไมชนิดตางๆ	และเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งน้ัน	รอบจัตุรัสมีรูปป้ันการ
กีฬาชนิดตางๆ	จํานวนมาก	ซึ่งทําโดยเสนเหล็กกลาสีขาว	สูงหลายเมตร	โดย
เฉพาะมีตนสนอันเขียวขจีอยูเบื้องหลัง

จัตุรัสหินแกะสลักหมูเสือ	จัตุรัสแหงน้ีมีพื้นที่	15,700	ตารางเมตร	เป็นเขต
ทิวทัศนชายทะเล	ภายในจัตุรัส	ไดใชหินชื่อ	“ฮวากังเหยียนตาหลีสือ”	กวา	500
ชิ้น	มาแกะสลักเป็นรูปเสือ	6	ตัว	ที่มีทาทางที่แตกตางกัน	มีความยาว	35.5
เมตร	กวางและสูง	6.5	เมตร	เป็นสัญลักษณของเมืองตาเหลียนที่มีเสนหดึงดูด
ใจผูมาทองเที่ยวเป็นอยางมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน	ผูโดยสารจําเป็นจะตองดูแลและยกกระเป าขึ้น-ลง
สถานีดวยตัวเอง	จึงควรใชกระเป าเดินทางแบบคันชักทีมี่ลอลากขนาดพอสมควร	ไมใหญจนเกินไป
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	ในการเขา	–	ออกจากขบวนรถ	และ	หามนํา	มีด	ของมีคมทุกชนิด	และ
ไฟแช็คเขาไปในขบวนรถ)

	พักที่	LONGDA	SHIDAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ลานน้ําแข็ง	อันกวางใหญของ	“แมน้ําซงฮัวเจียง”	ที่ดึงดูดสายตาทุกคนดวยการ	โชววาย

น้ําแข็ง	ของเหลาผูสูงอายุที่อุณหภูมิ	-20	องศาเซลเซียส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานสู	ไทหยางตาว	(	เกาะพระอาทิตย	)	เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัวเจียง	มี

เน้ือที่ประมาณ	3,800	เฮคเตอร	เดิมเป็นสถานที่พักฟ้ืนของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น	สถานที่สวยงาม
รมรื่น	ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนตเสนห	นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด	นอกจากน้ัน
ยังมีเรือ	จักรยาน	และรถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย	(ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ	)
สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงน้ีถูกปกคลุมดวยหิมะก็จะกลายเป็น	สถานหยอนใจในอุดมคติที่เหมาะอยางยิ่ง
กับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง	เชน	สเก็ตน้ําแข็ง	เลื่อนหิมะ	และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะ
สลักหิมะประจําปีของฮารบิ้น	เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุดของประเทศ
จีนที่โดงดังไปทั่วโลก	ซึ่งปัจจุบันน้ี
ทานสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งในอาคารของเกาะสุริยันน้ีได	ชมการแกะสลักน้ําแข็ง

กําแพงเมืองจีน	สวนหิมะ	และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน	ทานสามารถถายรูปสถานที่ทอง
เที่ยวตางๆ	เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ําแข็งอยางแทจริง	อยางที่เห็นในปัจจุบัน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ตงเป ย
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	ให
ทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย	(หมายเหตุ	:	หากอากาศอบอุนสงผลใหน้ํา
แข็งละลายเร็ว	บริษทัฯ	จะเปลีย่นจากเทศกาลโคมไฟน้ําแข็งเป็นแกะสลักน้ําแข็งโดมปิงเสียตาสือ
เจียแทน)
พักที	่LONGDA	SHIDAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

การแสดงโชววายน้ําในน้ําแข็ง	ทุกๆ	เดือนธันวาคม	-	มีนาคม	ของทุกปี	ทั้งชาย
และหญิงถือวา	เป็นการแสดงโชวความแข็งแรงของรางกายซึ่งมีทั้งการกระ
โดดน้ํา	และวายน้ําโชว	ทามกลางอากาศหนาวเหน็บ	ลานน้ําแข็ง	อันกวาง
ใหญของ	“แมน้ําซงฮัวเจียง”	ที่ดึงดูดสายตาทุกคนดวยการ	โชววายน้ําแข็ง	ของ
เหลาผูสูงอายุที่ลบตํ่ากวา	10	องศาเซลเซียส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หากอากาศอบอุนสงผลใหน้ําแข็งละลายเร็ว	บริษทัฯ	จะเปลีย่นจากเทศกาลโคมไฟน้ําแข็งเป็น
แกะสลักน้ําแข็งโดมปิงเสียตาสือเจียแทน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ตงเปย
	พักที่	LONGDA	SHIDAI	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
นําทานชม	อนุสาวรียฝ่ังหง	ซึ่งตั้งอยู	ณ	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําซงฮัว	เป็นอนุสรณระลึกถึงความพยายามของ

ชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี	ค.ศ.1957	อนุสาวรียเป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน	สูง	13
เมตร	บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา	ทหาร	ขาราชการและนักศึกษาที่รวมใจรวมแรงกัน
จากน้ันนําทานชม	สวนสตาลิน	ริมฝ่ังแมน้ําซงฮัว	โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1953	ซึ่งมีรูปแบบที่รับ

อิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป	แตมีความสมบูรณแบบกวาและมีเอกลักษณที่หาวหาญ	ทุกทานจะไดเห็น
วิวหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเลนสกีบนแมน้ําซงฮวา	ที่กลายเป็นน้ําแข็งทั้งสายน้ํา	ชมพรอม
กิจกรรมบนน้ําแข็งที่แสนสนุก	เชน	บันไดน้ําแข็ง	แครเลื่อนหิมะเป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	เกีย๊วฮารบิ้น

ชวงบาย	
นําทานสู	ถนนจงเอียง	เป็นถนนยานธุรกิจสายหน่ึงในฮารบิ้น	มีความยาว	4	กิโลเมตร	ทอดตัวอยูในเขตตา

หลี่	เป็นเสมือนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป	ทั้งลวดลายการตกแตงอาหารแบบบารอคและไบ
เซนไทน	ในเขตตาหลี่น้ียังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนตโซเฟียซึ่งเป็นโบสถคริสตนิกายรัสเซียออโธดอกซอีกดวย
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟความเร็วสูง	เมืองฮารบิน	เพื่อโดยรถไฟความเร็วสูงสู	เมือง

ตาเหลียน	(ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ	4.30	ชัว่โมง)	ดวยความเร็วขณะวิ่งใหบริการ	217	ไมลตอ



ชั่วโมงหรือราว	350	กิโลเมตรตอชั่วโมง	สวนความเร็วสูงสุดคือ	245ไมลตอชั่วโมง	หรือ	394	กิโลเมตรตอชั่วโมง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	DALIAN	CITY	CENTRE	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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	เกีย๊วฮารบิ้น

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

ตาาเหลียน	เป็นเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การคา	การทองเที่ยว	ของ
มณฑลเหลียวหนิง	และยังมีทาเรือที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจีน	จนไดรับการขนานนามเป็น	ฮองกงแหงจีนเหนือ	ซึ่งครั้งหน่ึง	เคยถูก
ยึดครองทั้งจากญี่ป ุน	และรัสเซียในชวงสงครามโลกครั้งที่	2	ปลายศตวรรษที่
19	จนถึงศตวรรษที่	20	จึงยังมีกลิ่นอายของบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบ
รัสเซียปะปนหลงเหลือใหเห็นอยูบางภายในตัวเมือง	ปัจจุบันตาเหลียนมี
สถานะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายฝ่ังทะเลที่สําคัญ	และเจริญรุงเรืองมากของจีน
จึงมีนักลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุนมากมาย	โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ป ุน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน	ผูโดยสารจําเป็นจะตองดูแลและยกกระเป าขึ้น-ลง
สถานีดวยตัวเอง	จึงควรใชกระเป าเดินทางแบบคันชักทีมี่ลอลากขนาดพอสมควร	ไมใหญจนเกินไป
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	ในการเขา	–	ออกจากขบวนรถ	และ	หามนํา	มีด	ของมีคมทุกชนิด	และ
ไฟแช็คเขาไปในขบวนรถ)

	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	DALIAN	CITY	CENTRE	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชาแบบกลอง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
08.10	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	XIAMENAIR	เทีย่วบินที	่MF837
**	แวะ	CHECK	IN	และผานพิธีตรวจคนเขาเมือง	ทีส่นามบินนานาชาติเซีย่ะเหมิน	ประมาณ	1

ชัว่โมง	จากนัน้นําทานเดินทางตอ...สูกรุงเทพฯ	**
14.40	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	

	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง

ปัจจุบันสนามบินนานาชาติตาเหลียนไดเริ่มกอตั้งขึน้ในปีค.ศ.1975	มีพื้นที่
อาคารผูโดยสาร	136,000	ตร.ม.	โดยมีจํานวนเสนทางการบินทั้งสิ้น	145	เสน
ทาง	สามารถรองรับผูโดยสารได	16-20	ลานคนตอปี

ทาอากาศยาน	เมืองเซีย๊ะเหมิน	มณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน	(เวลา
ทองถิ่น	เร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	สัญลักษณของเมืองคือ	นกกระยางขาว
ไขมุกแหงทองทะเลเป็นเมืองศูนยกลางของการพาณิชย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



**กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก**

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

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

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(พาสปอรตไทย)
3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
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
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะ
เวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง

กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
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.	กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	รวม	150	หยวน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
5.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา

ภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	ดินทางพรอมญาติ	
5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง	
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ



ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

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.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน
ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรที่ทํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง	เพื่อ

ใชในการขอยื่นวีซา
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

**	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-7033	

***	กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป	***
ราคาพิเศษ	ไมรับจอยแลนด
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคา

สูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย

การบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน
บาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง



1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืน		คาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน		เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอง	การันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรง	หรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ

5.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง		บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


