
 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 แถว 6 สายการบนินกสกู๊ต ซึง่จะมีเจา้หนา้ที่

คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง เสิน่หยาง - พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง – ถนนคนเดนิหมา่นชงิ – น ัง่รถไฟความเร็วสูง 
                   สูฮ่ารบ์ ิน้ – รา้นขายเสือ้กนัหนาว 
02.20 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงเสิน่หยาง ประเทศจนี โดยสายการบนิ สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW878 (ใช้

ระยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเสิน่หยาง ประเทศเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ เป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญ่ที่สุดทาง
ฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถกูพัฒนาใหเ้ป็นศูนย์กลางทางการเมือง 
เศรษฐกจิ และวัฒนธรรม รวมถงึเป็นฐานอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญ 
จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1625 หลัง

สถาปนาเมืองเสิน่หยางเป็นเมืองหลวง เป็นพระราชวังตอ้งหา้ม 
กูก้งที่ตัง้อยู่นอกมหานครปักก ิง่ และสรา้งเสร็จในปี 1936 มีขนาดใหญม่ากกว่า 60,000 ตารางเมตร 
และมีจํานวนหอ้งมากกว่า 300 หอ้ง โดยสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบแมนจูและมองโกลผสมผสานกัน จึงมี
เอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนพระราชวังอื่นๆ ปัจจุบันไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกแลว้ 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหมา่นชงิ เป็นถนนคนเดนิในสไตลบ์า้นจีนโบราณ ทําใหย้อ้นบรรยากาศ

กลับไปถงึสมัยอดตีของจีน ทีน่ี่จะมีรา้นคา้ตา่งๆ และอาหารทอ้งถืน่มากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตกิัน  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมืองเสิน่หยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มืองฮารบ์ิน้  
ขบวนที ่D25 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
(หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทกุทา่นตอ้งนํากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้ขบวน
รถ หา้มนําไฟแช็ค และสิง่ของมีคมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดังกลา่ว จะตอ้ง
ทิง้อยา่งเดยีว) 
เดนิทางถงึเมืองฮารบ์ิน้ นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเสือ้กนัหนาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เสือ้กันหนาวกันเพิม่เตมิ
ตามอัธยาศัย โดยอุณหภมูเิฉลีย่นในเดอืนธันวาคม-กมุภาพันธนั์น้อยูท่ี ่-10 ถงึ –30 องศาเซลเซยีส  



 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม รา้นศลิปะรสัเซยี – เกาะพระอาทติย(์รวมรถราง)- ชมเทศกาลหมิะแกะสลกั - สวนเสอืไซบเีรยี 

ชมเทศกาลโคมไฟนํา้แข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ รา้นศลิปะรสัเซยี ในอดตีฮารบ์ิน้เคยเป็นเมอืงภายใตก้ารควบคมุของรัสเซยีมากอ่น 
ทําใหท้กุวันน้ีฮารบ์นิยังคงมกีลิน่อายของวัฒนธรรมรัสเซยีเหมือนเมือ่ครัง้อดตี ปัจจบัุนยังเป็นศนูยก์ลาง
การตดิตอ่คา้ขายกับรัสเซยี ทําใหม้ีสนิคา้ทีก่ลิน่อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยูจํ่านวนมาก เชน่ ตุ๊กตามาตรี
ออซคา หรอืตุก๊ตาแม่ลกูดก กลอ่งจวิเวอรร์ี ่ จากฝีมอืของชา่งชาวรัสเซยี , ไขฟ่าแบรเ์ช , ผา้คลมุไหล่

Orenburg เป็นตน้ 
จากนัน้นําทา่นชม ไทห่ยางเตา่ หรอื เกาะพระอาทติย  ์เกาะขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
แม่น้ําซงฮัว เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจทีใ่หญท่ีส่ดุของเมืองฮารบ์ิน้ ซึง่ปัจจุบันเกาะแหง่น้ีไดม้ีการจัด
แสดงการแกะสลักหมิะเป็นประจําทุกปี ซึง่หมิะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระราชวังกูก้ง 
กําแพงเมืองจีน หอฟ้าเทยีนถาน และอื่นๆ อีกมากมาย (กําหนดการจัดงานปีน้ี 31th International Snow 

Sculpture Art Expo ประมาณวันที ่20 ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019) 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม สวนเสอืไซบเีรยี หรอื HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์เสือ
โครง่ไซบีเรยี ซึง่มีอยูป่ระมาณ 150 ตัว เป็นพันธุ์เสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดและกําลังใกลจ้ะสูญพันธุ์ และ
บรเิวณภายในสวนแหง่น้ีไม่ไดม้ีแต ่เสอืโครง่ไซบีเรยีเพียงอย่างเดียว ยังมีสงิโต และเสือขาวไซบีเรีย 
สงิโตขาว หรอืคนไทยมักชอบเรยีกว่าสงิโตเผือก ท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตของเสือที่น่ี ซึง่จะมีการแบ่ง
ออกเป็นโซนตา่งๆมากมาย 
จากนัน้นําทา่นชม เทศกาลโคมไฟนํา้แข็งฮารบ์ ิน้ หรอืปิงเสวี่ยตา้ซื่อเจี้ย จัดขึน้ที่ฝ่ังตะวันออกของ
เกาะพระอาทติย ์โดยมีพื้นทีจั่ดงานทีก่วา้งถงึ 750,000 ตารางเมตร โดยงานน้ีจะมีการนําน้ําแข็งกอ้น
ใหญยั่กษ์รวมกันกว่า 300,000 ลกูบาศกเ์มตร มาแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆ ผสมผสานกับแสงไฟ
สสีรรคต์า่งๆ ทีจ่ะทําใหเ้กดิความสวยงามสดุมหศัจรรย ์ใหท้า่นชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามคํา่
คนืตามอัธยาศัย (กําหนดการจัดงานปีน้ี 45th Harbin Ice Lantern Art Fair ประมาณวันที ่20ธ.ค. 2018 
– ก.พ. 2019)  

 
 



 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุก ีห้มอ้ไฟ  
พกัที ่ YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ ฮารบ์ ิน้ – จีห๋วั สกรีสีอรท์ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่จีห๋วั สกรีสีอรท์ (Jihua Changshou Mountain Ski Resort) ทีน่ี่เป็นถือว่าเป็นลาน
สกขีนาดใหญท่ีไ่ดม้าตรฐาน ถงึกับเคยไดรั้บเลอืกใหจั้ดการแขง่ขันสกรีะดับโลกมาแลว้ ทีสํ่าคัญทีตั่ง้ยัง
อยูไ่ม่ไกลจากตัวเมืองฮารบ์ิน้เพียงแค ่60 ก.ม.เทา่นัน้ สกรีสีอรท์แหง่น้ีเป็นรสีอรท์ทีม่ีทวิทัศน์ของภูเขา
สดุลกูหลูกูตา ในแตล่ะปีจะมีหมิะปกคลมุยาวนานถงึประมาณ 150 วัน มีลานสกทีัง้หมด 15 แห่งเหมาะ

สําหรับมือสมัครเลน่จนถงึนักเลน่สกขัีน้สงู สําหรับนักเลน่สกทีีไ่ม่มีประสบการณ์หรอืเลน่สกคีรัง้แรก ที่น่ี
จะมีโรงเรยีนสอนสกทีีม่ีอาจารย ์80 คนคอยใหคํ้าแนะนํา สําหรับแตล่ะบทเรยีนจนกว่าคณุจะม่ันใจไดว้่า
จะขึน้เนนิเขาดว้ยตัวเอง นอกจากการเลน่สกแีลว้ยังมีกจิกรรมหมิะอื่น ๆ เชน่เลือ่นหมิะเจ็ตสกี และห่วง
ยางหมิะ ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นเพื่อทํากจิกรรมตา่งๆภายในลานสกกีันตามอัธยาศัย  
(ราคาทัวรยั์งไม่รวมคา่เชา่ชดุเลน่สก ีและอุปกรณ์เลน่สกปีระเภทตา่งๆ รวมถงึกจิกรรมอื่นๆภายในสกีรี

สอรท์)  

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสกรีสีอรท์ 

หลังอาหารกลางวันใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมตา่งๆภายในสกรีสีอรท์กันตอ่  
จนไดเ้วลาอันสมควรนําทกุทา่นเดนิทางกลับทีพั่กในเมืองฮารบ์ิน้  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่  YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ รา้นสิน้คา้พืน้เมอืง – โบสถเ์ซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรยีฝ์ั่งหงส ์- สวนสตาลนิ  
                        ถนนโบราณกวนตง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นช็อบป้ิง รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงฮารบ์ิน้ตามอัธยาศัย  

จากนัน้นําทา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซึง่ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี เมื่อกอ่นเคยใช ้
เป็นสถานทีป่ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญตา่งๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกทาํลายตอนปฏวัิติ
วัฒนธรรม และไดม้ีการสรา้งขึน้มาใหม่อีกครัง้โดยพยายามรักษารปูแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด ซึง่ใช ้
เวลาถงึ 9 ปี โดยเร ิม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้่าเป็นโบสถ์ Greek 

Orthodox ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวันออกตัวโบสถส์งู 53 เมตร มีโถงหลักทีม่ีหลังคารปูหัวหอมสรา้งขึน้ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คลา้ยกับสถาปัตยกรรม ของจัตรุัสแดงในกรงุมอสโคว แตใ่นปัจจุบันได ้
ปรับเปลีย่นมาเป็นศนูยศ์ลิปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถา่ยขาวดําเกีย่วกับประวัตศิาสตรเ์มอืงฮารบ์นิ 
จากนัน้นําทา่นชม ถนนจงยาง เป็นถนนทีเ่กา่แกม่ปีระวัตนัิบรอ้ยปีของเมอืงฮารบ์ิน้ โดยมกีารเร ิม่สรา้ง
ขึน้เมื่อปี 1898 เดมิมีชือ่วา่ “จงกว๋อตา้เจียน” อาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปมากถงึ 71 แหง่ซึง่สว่นใหญ่
สรา่งขึน้ระหว่างปี 1903 ถงึ ปี 1927 มีลักษณะพเิศษทีน่่าสนใจอยา่งยิง่ ถนนจงยางเป็นถนนทีม่ีการปูพื้น
ดว้ยหนิสเีขยีวอ่อนทัง้สาย เป็นถนนการคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงฮารบ์ิน้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 
นําท่านชม สวนสตาลนิ หรอื ซื่อตา้หลนิกงหยวน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 สวนแห่งน้ี เป็นสวน
พฤกษาชาตทิีไ่ดม้ีการ ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งดว้ยตน้ไม ้แปลงดอกไม ้และชุดสลัก
หนิ นอกจากนัน้ยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ําซงฮัวซึง่ถอืว่าเป็นจุดชมววิทีง่ดงาม อีกแหง่หนึง่ดว้ย 
และบรเิวณตรงใจกลางของสวนแหง่น้ีก็ยังคงเป็นทีตั่ง้ของ อนุสาวรยีฝ์ังหงสจ์ีเ้น ีย่นถ่า ซึง่ตัง้อยู่ ณ 
บรเิวณชายฝ่ังแม่น้ําซงฮัวเป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายาม ของชาวเมือง ฮารบ์ิน ที่พยายามต่อสูก้ับ
อุทกภัยครัง้ใหญเ่มื่อปี ค.ศ.1957  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณกวนตง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ อาทเิชน่ อาหารพื้นเมือง 
ของทีร่ะลกึ ของใช ้ตามอัธยาศัย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก รถไฟความเร็วสูงสูเ่มอืงเสิน่หยาง – บา้นนายพลตระกูลจาง – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนจงเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมืองฮารบ์ิน้ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มืองเสิน่หยาง ขบวนที ่D26 
(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
(หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทกุทา่นตอ้งนํากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้ขบวน
รถ หา้มนําไฟแช็ค และสิง่ของมีคมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดังกลา่ว จะตอ้ง

ทิง้อยา่งเดยีว) 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นนายพลตระกูลจาง ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากพระราชวังกูก้งเสิน่หยาง เป็นอีกสถานที่
ทางประวัตศิาสตร์ของเมืองเสิน่หยาง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1914 บนพื้นที ่36,000 ตารางเมตร  
เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งสวนจนีโบราณและบา้นสไตล์ยโุรป โดยมี นายพลจางจัว้หลนิ และลกูชาย
นายพลจางเสวียเหลยีน ทัง้สองเป็นทหารระดับนายพลก๊ก-มนิต๋ังถอืเป็นนายทหารที่รักชาตมิีส่วนสําคัญ
ในสงครามขับไล่ญี่ปุ่ น จนไดร้ับการจารกึในหนา้ประวัตศิาสตร์ นับตัง้แต่ญี่ปุ่ นไดบุ้กยดึเสิน่หยาง ในปี
ค.ศ. 1894  และรัฐบาลก๊กมนิต๋ังตอ้งเผชญิหนา้กับสถานการณ์ทีย่ากลําบาก เพราะญีปุ่่ นรกุรานมาจาก
ทางเหนือ และพรรคคอมมิวนิสต์คืบคลานมาจากทางใต ้จนกระทั่งจางเสยีว์เหลยีงซึง่เป็นผูบั้ญชาการ
ทหารภาคตะวันตกเฉียงเหนือตัดสนิใจยอมรับความรว่มมือจากคอมมวินสิตใ์นการต่อตา้นการร ุกรานจาก
ญี่ปุ่ น และนําเรื่องเสนอตอ่เจียงไคเช็ค จนกระท่ังในทีส่ดุภายหลังการหารือทําใหรั้ฐบาลก๊กมินต๋ังกับ
พรรคคอมมวินสิตไ์ดบ้รรลขุอ้ตกลงรว่มมือกันตอ่ตา้นญีปุ่่ น 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นชอ้ปป้ิงถนนจงเจยี นับเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเสิน่หยาง ถนนคน
เดนิแหง่น้ีเป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิทีสํ่าคัญ เป็นย่านการคา้ที่รวมเอารา้นรวงต่างๆ ทัง้หา้งสรรพสนิคา้

ทัง้หลายมารวมไวท้ีน่ี่ คณุจะไดเ้ลอืกซือ้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ สนิคา้อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ จากจีนไดท้ี่น่ี 
รวมถงึรา้นอาหารตา่งๆมากมาย 

พกัที ่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ป้ิงยา่ง 



 

 

วนัทีเ่จ็ด เสิน่หยาง – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหารเชา้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเสิน่หยาง 
10.05น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่XW877 

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี     
14.40น.  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

********************************************* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการ 
ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ
คํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้
ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไมม่ีการบังคับลกูทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ หรอื เด็ก 

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

18 - 24 ธนัวาคม 2561 31,999 6,000 21,900 

25 – 31 ธนัวาคม 2561 32,999 6,000 21,900 

28 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62 35,999 7,500 25,900 

30 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62 35,999 7,500 25,900 

11 - 17 มกราคม 2562 31,999 6,000 21,900 

15 – 21 มกราคม 2562 31,999 6,000 21,900 

18 – 24 มกราคม 2562 31,999 6,000 21,900 

22 – 28 มกราคม 2562 31,999 6,000 21,900 

25 - 31 มกราคม 2562 31,999 6,000 21,900 

15 - 21 กมุภาพนัธ ์2562 32,999 6,000 21,900 



 

 

19 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 31,999 6,000 21,900 

22 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 31,999 6,000 21,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์ 
ทา่นละ 240 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นขายเสือ้

กนัหนาว, รา้นศลิปะรสัเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่

ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น้ําหนักไม่เกนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วีซา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,000 บาท   

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เดีย่วเขา้ประเทศจีน **ในกรณีทีท่างรฐับาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวีซา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 240 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื่อสํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงินค่าบร ิการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชาํระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่
ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



 

 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุด
บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ 
การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ต๋ัวเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมื่อจองและจ่ายมัดจํา

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หากมีการยกิเลกิหรอืขอเลือ่น
การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรือ่งขอคนืคา่ต๋ัวหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  
และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่  แตห่ากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะชําระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่มิไดส้่งหนา้หนังสือ
เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิได ้
เกดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุ
สดุวสัิยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ีอํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อช ิน้ 

และรวมกันทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมา

ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมีขนาด
บรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



 

 

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการ
จํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคน
ละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

***************************************** 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 

การทาํวซีา่กรุ๊ปทอ่งเท ีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


