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โปรแกรมทวัร์ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - - - .
2 สนามบินเส่ินหยาง-พระราชวงักูก้งเส่ินหยาง-นัง่รถไฟความเร็วสูง

ไปฮาร์บ้ิน-ร้านเส้ือกนัหนาว-ถนนคนเดินจงยางตา้เจีย 
- √ √ ฮาร์บ้ิน

3 ลานสกี(ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี)-หมู่บา้นหิมะ(รวมค่าเขา้+รถรับส่ง)-
ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินแส่ยุน่เจีย

√ √ √ ฮาร์บ้ิน

4 DREAM HOME(รวมค่าเขา้)-สวนเสือไซบีเรีย-ร้านสินคา้พ้ืนเมือง √ √ √ ฮาร์บ้ิน 
5 สวนสตาลิน-อนุสาวรียฝ่ั์งหงส์จ้ีเน่ียนถ่า- แวะถ่ายรูปหนา้โบสถเ์ซ็น

โซเฟีย-ผา่นชมโอเปร่าเฮา้ส์-เกาะพระอาทิตย(์รวมรถราง)-ชมเทศ 
กาลโคมไฟน ้าแขง็

√ √ √ ฮาร์บ้ิน 

6 ร้านศิลปะรัสเซีย-นัง่รถไฟความเร็วสูงกลบัเส่ินหยาง-บา้นนายพล
ตระกลูจาง-ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินจงเจีย 

√ √ √ เส่ินหยาง

7 สนามบินเส่ินหยาง-สนามบินดอนเมือง √ - -

สายการบิน NOK SCOOT (XW)

ไฟล์ทบิน เส้นทาง เวลาบิน

ไฟลท์ขาไป XW878 DMK-SHE 02.20-08.35 

ไฟลท์ขากลบั XW877 SHE-DMK 10.05-14.40 

ทางสายการบินอนุญาตใิห้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
 
หมายเหตุ   : หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือบตัรโดยสารประเภทอ่ืนๆเพ่ือเดินทางมายงักรุงเทพฯ 
    และกลบัจงัหวดัท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของท่าน กรุณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทวัร์น้ีท่ีเจา้หนา้ท่ี 
    บริษทัทวัร์ก่อนท าการจองตัว๋ต่างๆ หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การ 
    ยกเลิกเท่ียวบิน การยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณา 
     สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั 
    เป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยูเ่หนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้าย 
    ต่างๆไดใ้นทุกกรณี 
 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง 

23.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 5-7 เคานเ์ตอร์ 5-7 สายการบิน  
  นกสกู๊ต (XW) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
02.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเทียนสิน ประเทศจีน โดยสายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW878 (บินประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 
  (บนเคร่ืองไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืมฟรี แต่มีจ าหน่ายบนเคร่ือง)  

   
 

วนัที่สอง สนามบินเส่ินหยาง - พระราชวงักู้กงเส่ินหยาง - น่ังรถไฟความเร็วสูงไปฮาร์บิน้ - ร้านเส้ือกนัหนาว -  
  ถนนคนเดนิจงยางต้าเจยี 

08.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานเส่ินหยาง (TAO XIAN INTERNATIONAL)  เมืองเส่ินหยาง เป็นเมืองหลวงของ 
  มณฑลเหลียวหนิง มีช่ือในภาษาจีนแมนจูวา่ “มุกเดน” เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดทางฝ่ังตะวนัออกเฉียง- 
  เหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของประเทศรัสเซียจนถึงปี ค.ศ.1931 จึงตก 
  เป็นของประเทศญ่ีปุ่น และกลบัมาอยูภ่ายใตก้ารดูแลของประเทศรัสเซียอีกคร้ังในปี ค.ศ.1945 ปัจจุบนัได ้
   พฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของภูมิ- 
  ภาคตวนัออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน  
 (เวลาท้องถ่ินท่ีเร็วกว่าไทย 1 ช.ม. เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน)     
  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางไปยงั พระราชวงักู้กงเส่ินหยาง เป็นพระราชวงัท่ี 
  ออกแบบคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งท่ีเมืองปักก่ิง ก่อสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1625 ภายหลงัจากท่ีราชวงศ ์
  แมนจูไดส้ถาปนาใหเ้มืองเส่ินหยางเป็นเมืองหลวง สร้างเสร็จในปี 1936  ภายในมีพ้ืนท่ีกวา่ 60,000 ตาราง 
  เมตร และมีหอ้งต าหนกัต่างๆมากกวา่ 300 หอ้ง โดยสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบแมนจูและมองโกลผสมผสาน 
  กนั จึงมีเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนพระราชวงัอ่ืนๆ ภายหลงัจากท่ีราชวงศห์มิงถูกโค่นลม้ลง ในปีค.ศ.1368-1644  

http://bit.ly/2NMk5YE


  ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศชิ์งข้ึน ไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่เมืองปักก่ิง และใชเ้ส่ินหยางเป็นเมืองหลวง 
  แห่งท่ีสอง รวมทั้งใชพ้ระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัขององคจ์กัรพรรดิเม่ือคร้ังเสดจ็เยือนทางเหนือ ปัจจุบนั 
  พระราชวงักูก้งเส่ินหยางไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก  

  
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1)   
  จากนั้นน าท่าน น่ังรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเดินทางไปยงัเมืองฮาร์บ้ิน ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง จากนั้นให ้
  ท่านไดเ้ลือกซ้ือเส้ือกนัหนาว ที่ร้านขายเส้ือกนัหนาว เน่ืองจากอากาศท่ีฮาร์บ้ินหนาวเยน็ดงันั้นเส้ือผา้ท่ีฮาร์ 
  บ้ินจะมีความหนา ใหค้วามอบอุ่นไดม้ากกวา่เส้ือผา้ท่ีเมืองอ่ืนๆ จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจงยางต้าเจีย ให ้
  ท่านเพลิดเพลินกบัสินคา้ของท่ีระลึกฮาร์บ้ิน 

  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2)  
ค ่า น าท่านเข้าที่พกั YOURONG HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วนัที่สาม ลานสก ี(ไม่รวมค่าอุปกรณ์สก)ี - หมู่บ้านหิมะ(รวมค่าเข้า+รถรับส่ง) - ช้อปป้ิงถนนคนเดนิแส่ยุ่นเจยี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
  น าท่านเดินทางสู่ ลานสก ี(ไม่รวมค่าอุปรณ์สกี) ใหท่้านเตม็อ่ิมกบัการเล่นสกี ลานสกีขนาดใหญ่ท่ีไดรั้บ 
  มาตราฐาน นอกจากน้ีท่ีลานสกีแห่งน้ียงัมีกิจกรรมใหท่้านไดซ้ื้อกิจกรรมเพ่ิม อาทิเช่น นัง่รถมา้ลากเล่ือน,  
  SNOW TUBING, SNOW SLED อิสระใหท่้านเลือกท ากิจกรรมท่ีน่ี (ราคาทวัร์ยงัไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสกี  
  และอุปกรณ์เล่นสกีประเภทต่างๆ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆภายในสกีรีสอร์ท)  
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4)   
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (THE CHINA SNOW TOWN) (รวมค่าเขา้+รถรับส่ง)ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีหิมะ 
   ปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ความหนาท่ีปกคลุมอยู่ประมาณ 1-2 เมตร หนา้หนาวหิมะเร่ิมตกจากตุลาคมถึง 
  พฤษภาคม 

   



 จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจยี เป็นถนนคนเดินท่ีอยูใ่นหมู่บา้นหิมะ 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 5)  

ค ่า น าท่านเข้าที่พกั YOURONG HOTEL หรือเทียบเท่า                                                                            

  โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 

วนัที่ส่ี DREAM HOME(รวมค่าเข้า) - สวนเสือไซบีเรีย - ร้านสินค้าพื้นเมือง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
  น าท่านเดินทางสู่ DREAM HOME (รวมค่าเข้า) เป็นท่ีถ่ายท ารายการและหนงั-ละครทีวีมากมาย เป็นบา้น 
  เลก็ๆท่ีตั้งติดกนัโดยมีหิมะปกคลุมซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยเห็ดจึงตั้งช่ือ “เห็ดหิมะ”  

   
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7)  
  จากนั้นน าท่าน สวนเสือไซบีเรีย เป็นสวนเสือท่ีเพาะเล้ียงเสือโคร่งไซบีเรีย ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 150 ตวั เป็น 
  พนัธ์ุเสือโคร่งท่ีใหญ่ท่ีสุดและใกลสู้ญพนัธ์ุ ภายในบริเวณสวนแห่งน้ียงัมีสิงโต และเสือขาวไซบีเรีย สิงโต 
  ขาว หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ “สิงโตเผือก” จากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ร้านสินค้าพื้นเมือง อิสระใหท่้านไดเ้ลือก 
  ซ้ือพ้ืนเมือง จากนั้นน าท่านชม เทศกาลโคมไฟน ้าแขง็  

   
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 8)  
ค ่า น าท่านเข้าที่พกั XUE YUN GE HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วนัที่ห้า สวนสตาลิน – อนุสาวรีย์ฝ่ังหงส์จีเ้นี่ยนถ่า - แวะถ่ายรูปหน้าโบสถ์เซ็นโซเฟีย - ผ่านชมโอเปร่าเฮ้าส์ – เกาะ 
  พระอาทิตย์(รวมรถราง) - ชมเทศกาลโคมไฟน ้าแข็ง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
  น าท่านชม สวนสตาลิน ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าซงฮวั โดยสวนแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบท่ีรับ 
  อิทธิพลจากศิลปกรรมแบบรัสเซีบผสมแบบของทวีปยโุรป และตกแต่งดว้ยตน้ไม ้แปลงดอกไม ้และชุดสลกั 
  หิน ท่านจะไดเ้ห็นวิวหิมะธรรมชาติท่ีสวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น ้าซงฮวั จากนั้นชม อนุสาวรีย์ 
  ฝ่ังหงส์จีเ้น่ียนถ่า เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามต่อสูก้บัอุทกภยัคร้ังใหญ่ 
  เม่ือปีค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกร 



  ชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนกัศึกษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั จากนั้นแวะถ่ายรูปท่ีหนา้ โบสถ์เซนต์โซเฟีย ซ่ึง 
  เป็น 1 ในโบสถค์ริสต ์17 แห่ง ซ่ึงแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในฮาร์บ้ิน ออกแบบโดย 
  สถาปนิกชาวรัสเซีย เป็นโบสถนิ์กายออร์โธดอ็กซ์ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ 1907 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรม 
  ทางศาสนาของชาวรัสเซียท่ีเขา้มาประจ าการอยูท่ี่น่ี ภายหลงัจากท่ีทหารรัสเซียตอ้งประสบกบัความพ่ายแพ ้
  ในสงครามรัสเซีย-ญ่ีปุ่น (ค.ศ.1904-1905) ไดถู้กท าลายตอนปฏิวติัวฒันธรรม และไดมี้การสร้างข้ึนมาใหม่ 
  อีกคร้ังในปีค.ศ.1923 โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดแลว้เสร็จในปีค.ศ.1932 ซ่ึงใชเ้วลา 
  ถึง 9 ปีในการซ่อมแซม กลายเป็นโบสถอ์อร์โธดอ็กซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคพ้ืนเอเซียตะวนัออก ตวัโบสถสู์ง 53  
  เมตร มีโถงหลกัท่ีมีหลงัคารูปหวัหอมสร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทนค์ลา้ยกบัสถาปัตยกรรม 
  ของจตุัรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนมาเป็นศูนยศิ์ลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพ 
  ถ่ายขาวด าเก่ียวกบัประวติัศาสตร์เมืองฮาร์บิน จากนั้นผา่นชม ฮาร์บินโอเปร่าเฮ้าส์ (HARBIN OPERA  
  HOUSE) ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ี 78 ตารางเมตร ในเมืองฮาร์บิน ทางตอนเหนือของจีน ภายในเป็นก าแพงสีขาวแบบ 
  ร่วมสมยั ตกแต่งดว้ยสีฟ้าใหแ้ลดูสวา่งข้ึน และยงัมีโครงไมน้ ้ าหนกัหลายตนัเป็นส่วนประกอบในการก่อ 
   สร้างดว้ย 

  
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 10)       
  น าท่านชม เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) เป็นเกาะขนาดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้าซงฮวั มีเน้ือท่ี 
  ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮาร์บ้ิน แต่เดิมใชเ้ป็นสถานท่ีพกั 
  ฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมืองฮาร์บ้ิน ปัจจุบนัเกาะแห่งน้ีไดมี้การจดัแสดงการแกะสลกัหิมะเป็นประจ าทุก  
  ปี ซ่ึงหิมะจะถูกแกะสลกัเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระราชวงักูก้ง ก าแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอ่ืนๆ อีก 
  มากมาย (ก าหนดการจดังานปีน้ี 31th INTERNATIONAL SNOW SCULPTURE ART EXPO จะมีจดัข้ึน 
  ประมาณวนัท่ี 20ธ.ค. 2018 - ก.พ. 2019) 
   จากนั้นน าท่านชม เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮาร์บิน้ หรือปิงเสว่ียตา้ซ่ือเจ้ีย จดัข้ึนท่ีฝ่ังตะวนัออกของเกาะพระ- 
  อาทิตย ์มีพ้ืนท่ีกวา้งถึง 750,000 ตารางเมตร โดยน าน ้าแขง็กอ้นใหญ่ยกัษร์วมกนักวา่ 300,000 ลูกบาศกเ์มตร  
  มาแกะสลกัออกมาเป็นรูปต่างๆ ผสมผสานกบัแสงไฟสีสรรคต่์างๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดความสวยงามสุดมหศัจรรย ์ 
  ใหท่้านชมความงดงามของโคมไฟน ้าแขง็ยามค ่าคืนตามอธัยาศยั (ก าหนดการจดังานปีน้ี 45th HARBIN ICE  
  LANTERN ART FAIR ประมาณวนัท่ี 20ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019)  
 

   



เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 11)  
ค ่า น าท่านเข้าที่พกั YOURONG HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วนัที่หก ร้านศิลปะรัสเซีย - น่ังรถไฟความเร็วสูงกลบัเส่ินหยาง - บ้านนายพลตระกลูจาง - ช้อปป้ิงถนนคนเดินจงเจยี 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
  น าท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย ในอดีตฮาร์บ้ินเคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของประเทศรัสเซีย ท าใหฮ้าร์บิน 
  ยงัคงไดรั้บวฒันธรรมรัสเซีย ซ่ึงปัจจุบนัเมืองฮาร์บ้ินเป็นศูนยก์ลางคา้ของรัสเซีย ท าใหมี้สินคา้จากรัสเซียขาย 
  อยูจ่  านวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจิวเวอร์ร่ี ไข่ฟาแบร์เช ผา้คลุมไหล่ ฯลฯ  
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 13)       
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเส่ินหยาง โดยรถไฟความเร็วสูง ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง จากนั้น 
  เดินทางสู่ บ้านนายพลตระกลูจาง เป็นสถานท่ีส าคฐัญแห่งหน่ึงของเมืองเส่ินหยาง สร้างข้ึนในปีค.ศ. 
  1914  มีพ้ืนท่ี 36,000 ตารางเมตร ตกแต่งสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งจีนโบราณและสไตลย์โุรป โดยมี  
  นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน เป็นทหารระดบันายพลก๊กมินตัง๋ มีส่วนส าคญัในสง- 
  ครามขบัไล่ญ่ีปุ่นจนไดรั้บการจารึกในหนา้ประวติัศาสตร์ นบัตั้งแต่ญ่ีปุ่นไดบุ้กยึดเมืองเส่ินหยางในปี 
  ค.ศ.1894  และรัฐบาลก๊กมินตัง๋ตอ้งเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ท่ียากล าบาก เพราะญ่ีปุ่นรุกรานมาจากทาง 
  เหนือ และพรรคคอมมิวนิสต์คืบคลานมาจากทางใต ้จนกระทัง่จางเสียวเ์หลียงซ่ึงเป็นผูบ้ญัชาการทหาร 
  ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือตดัสินใจยอมรับความร่วมมือจากคอมมิวนิสตใ์นการต่อตา้นการรุกรานจากญ่ีปุ่นและ 
  น าเร่ืองเสนอต่อเจียงไคเช็ค จนกระทัง่ในท่ีสุดภายหลงัการหารือท าใหรั้ฐบาลก๊กมินตัง๋กบัพรรคคอมมิวนิสต ์
  ไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมมือกนัต่อตา้นญ่ีปุ่น 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 14)  
  จากนั้นอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง  ถนนคนเดนิจงเจยี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเส่ินหยาง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง 
  เศรษฐกิจท่ีส าคญั เป็นยา่นการคา้หา้งสรรพสินคา้มากมาย สามารถเลือกซ้ือ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั สินคา้ 
  อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ จากจีนไดท่ี้น่ี รวมถึงร้านอาหารต่างๆมากมาย 
ค ่า น าท่านเข้าที่พกั VIENNA INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วนัที่เจด็ สนามบินเส่ินหยาง - สนามบินดอนเมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ แบบ BOX SET (ม้ือท่ี 15) 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสนามบิน 
10.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต  เท่ียวบินท่ี XW877 
14.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…….. 

 

 

 

 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขบัรถ ท่านละ 300 หยวน ( 1,800 บาท) เดก็เกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่ 
ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจ 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่าน 

เดก็ อายุ 2-20 ปี เดก็ 
INF 

(0-2ปี) 
พกัเดีย่ว 

จอย
แลนด์ 

ผู้ใหญ่ 1 
+ เดก็ 1 

มีเตียง
เสริม 

ไม่มี
เตียง 

16-22 ธนัวาคม 2561 31,500 32,500 32,500 32,500 6,900 6,900 21,900 
13-19 มกราคม 2562 31,500 32,500 32,500 32,500 6,900 6,900 21,900 

17-23 กมุภาพนัธ์ 2562 31,500 32,500 32,500 32,500 6,900 6,900 21,900 
 ราคาน้ีเป็นราคาเฉพาะกรุ๊ปหนา้ร้านเท่านั้น หากเป็นกรุ๊ปเหมาสอบถามราคาอีกคร้ัง 

ราคาน้ีเฉพาะลูกคา้ท่ีคนไทยถือพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น 
 

ประกาศ 
1. พาสสปอร์ตต้องมอีายุก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. ในกรณีที่ท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆกต็าม หรือได้รับการปฏิเสธการออกนอก- 
    เข้าประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเข้า-ออกประเทศจนี ทางบริษทัฯขอสงวนสทธิการคืนเงนิส่วนใดๆรวมทั้งค่า  
    เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
3. ทัวร์นีจ้ดัให้ลูกค้าที่มคีวามประสงค์ท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวนัเท่าน้ัน หากท่านที่ไม่สามารถเดนิทางร่วมกับ 
    ทัวร์ทุกวนั (หมายถึงลูกค้าต้องการใช้แค่ตัว๋เคร่ืองบินกบัที่พกั) โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบบริษทัทราบก่อนเดนิทาง ทางบริษทั 
    ขอเกบ็เพิม่ท่านละ 500 USD 
4. การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีเ้น่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ 
   สถานการณ์ในการเดนิทางขณะนั้นแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดนิทางและผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  
   โดยไม่ท าให้มาตราฐานการบริการลดน้อยลง 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้

นักท่องเทีย่วได้รู้จักคือ ร้านยาจีน, ร้านหยก, ร้านชาจีน, ร้านผ้าไหม, ร้านไข่มุก, ร้านผเิซียะ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุใน

โปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ ประมาณ 50-90 นาท ี(หากท่านออกก่อนเวลาทีก่ าหนด จะต้องเสียค่าปรับ 500 หยวน/

ร้าน และหากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 500 หยวน/ร้าน)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งส้ิน  
 



 
 
 
 

ส าคญัมาก!!! กรุณาอ่านและท าความเข้าใจ 

ลูกค้าทีม่ีวซ่ีาจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวนัเดินทางทีร่ะบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ห้รับทราบก่อนการ
ท าการจองทวัร์ แต่ทั้งนีบ้ริษัทไม่มีการลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกค้าทีม่ีวซ่ีาจีนทุกกรณ ี

 

 
 

 

เน่ืองด้วยทางประเทศจนีมกีารเข้มงวดเกีย่วกบับุคคลที่เกีย่วกบัการเผยแพร่ศาสนา ไม่ว่าจะเป็น พระ, นักบวช, แม่ชี, หรือผู้ถือศีลที่มี
การโกนผม โกนคิว้ หรือแต่งกายผ้าเหลือง,ผ้าขาว ที่แสดงออกถึงการเป็นผู้น าศาสนา ซ่ึงทางจนีจะเข้มงวดในการเข้าประเทศ และ
หลายเคสที่ไม่สามารถเข้าประเทศจนีได้ ดงัน้ันทางบริษทัฯขออนุญาติไม่รับบุคคลดงักล่าว 

 

 

 



เอกสารทีใ่ช้ส าหรับท าวซ่ีากรุ๊ปจนี ดงันี ้

1. ส าเนาหน้าพาส  รบกวนสแกนหน้าพาสแบบเต็มหน้ารายละเอยีดครบถ้วน ชดัเจน ไม่เบลอ ไม่ด า หรือมีแสงสวา่ง 

  คาดโดนขอ้ความ) 

2. รูปถ่าย 2 นิว้  รูปถ่ายพื้นหลงัต้องเป็นสีขาว (รบกวนสแกนแบบชดั) และรบกวนถือไปสนามบินเอง ณ วนัเดินทาง 

3. เล่มพาสสปอร์ต  พาสปอร์ตตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ รบกวนถือไปสนามบิน 

  เอง ณ วนัเดินทาง และตอ้งเป็นเล่มเดียวกบัท่ีส่งใหท้างบริษทัออกตัว๋และท าวีซ่ากรุ๊ป  

  (หมายเหตุ : หากท่านไดน้ าพาสสปอร์ตมาคนละเล่มกบัท่ีส่งใหท้างบริษทั และทางสายการบินไม่ 

  ออก BOARDING PASS หรือทางต.ม.จีนไม่อนุญาติใหเ้ขา้ประเทศได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใน 

  การคืนค่าทวัร์)  

ตวัอย่างเอกสารทีส่่งให้บริษทัทวัร์ 

 
 
 
 
 



ราคาทัวร์นีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพร้อมกรุ๊ป รวมน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 
กโิลกรัม/ท่าน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 โรงแรมระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

(หมายเหตุ : โรงแรมท่ีประเทศจีนจะไม่มีหอ้งTRP ในกรณีท่ีลูกคา้จองหอ้งTRP มา ลูกคา้จะไดเ้ป็นหอ้งท่ีเป็นเตียง DBL 
1 เตียง + เตียงเสริม 1 เตียง) 

 บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียว พร้อมหวัหนา้ทวัร์ช านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  หยวน หรือเป็นเงนิไทย บาท ต่อท่านตลอดทริปไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ซ่ึงทิปหัวหน้า
ทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจ 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ประมาณ 5-10 หยวน/ใบ/คร้ัง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน  
 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจนี ส าหรับผูถื้อพาสฯไทยและถือเล่มบุคคลธรรมดาสามารถท าวีซ่ากรุ๊ป

ได ้ท่ีเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น หากให้ทางบริษทัท าวีซ่ากรุ๊ปให้ เกบ็ 1,000 บาท/คน (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นพระ 
นกับวช แม่ชี หรือผูเ้ผยแพร่ศาสนาทางบริษทัขออนุญาติเกบ็ค่าวีซ่า 2,200 บาท) 

 (กรณีท่ีทางประเทศจีนไดป้ระกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ทางบริษทัขออนุญาตเปล่ียนเป็นท าวีซ่าเด่ียว และขอเกบ็ค่าวีซ่าเด่ียว 
1,800 บาท) 

 ค่าวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วหรือชาวต่างชาติ (กรณีชาวต่างชาติ ขอเกบ็ค่าทวัร์เพ่ิม 1,000 หยวน และลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูด้  าเนินการขอวีซ่าเอง)  

 ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเด่ียว (หากลูกคา้ตอ้งการขอวีซ่าเด่ียว ลูกคา้ตอ้งเป็นผูด้  าเนินการเอง)  
 ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเด่ียว (กรณีท่ีทางประเทศจีนไดป้ระกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ทางบริษทัขออนุญาตเปล่ียนเป็นท าวีซ่าเด่ียว 

และขอเกบ็ค่าวีซ่าเด่ียว 800 บาท) 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 
 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความ

เป็นจริง 
 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้



 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือ
เหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 
การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนั
เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุม
ของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ กต็ามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุไว ้ 
เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดกต็าม  

 กรณีท่ีท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 1 วนั (ส าหรับวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ขอเกบ็มดัจ าท่านละ 
10,000 บาท) 

 ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนั ก่อนออกเดินทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เง่ือนไขการยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบั

ทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดั
จ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าให้เดนิทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของสาย
การบิน 
 
 
 

ข้อแนะน าเพิม่เตมิ ส าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจนี 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนกัศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ
ติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
หรือใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายใุหพ้กหนงัสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบาง
กรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทวัร์ใน
ละเอียดชดัเจน ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว,เท่ียวบิน,วนัเดินทาง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเองในกรณีท่ีตอ้งตอบค าถามท่ีด่าน
ตรวจคนเขา้เมือง 

 

 


