
 
 

 

 

 

 
 
 



วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 แถว 6 สายการบนินกสกูต๊ ซึง่จะมเีจา้หนา้ที่

คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง เส ิน่หยาง - พระราชวงักูก้งเส ิน่หยาง – ถนนคนเดนิหมา่นชงิ – น ัง่รถไฟความเร็วสงู 

                   สูฮ่ารบ์ ิน้ – รา้นขายเสือ้กนัหนาว 

02.20 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงเส ิน่หยาง ประเทศจนี โดยสายการบนิ สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW878 (ใช้

ระยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเสิน่หยาง ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเส ิน่หยาง เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนิง เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุทาง

ฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจนี ปัจจุบันถูกพัฒนาใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง 
เศรษฐกจิ และวฒันธรรม รวมถงึเป็นฐานอตุสาหกรรมทีส่ าคญั 

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงักูก้งเส ิน่หยาง ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1625 หลงั
สถาปนาเมอืงเสิน่หยางเป็นเมอืงหลวง เป็นพระราชวังตอ้งหา้ม 

กูก้งทีต่ัง้อยู่นอกมหานครปักกิง่ และสรา้งเสร็จในปี 1936 มขีนาดใหญ่มากกวา่ 60,000 ตารางเมตร 

และมจี านวนหอ้งมากกวา่ 300 หอ้ง โดยสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบแมนจูและมองโกลผสมผสานกัน จงึมี
เอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนพระราชวงัอืน่ๆ ปัจจบุนัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกแลว้ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหมา่นชงิ เป็นถนนคนเดนิในสไตลบ์า้นจนีโบราณ ท าใหย้อ้นบรรยากาศ
กลบัไปถงึสมัยอดตีของจนี ทีน่ีจ่ะมรีา้นคา้ตา่งๆ และอาหารทอ้งถืน่มากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตกินั  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงเสิน่หยาง เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงฮารบ์ิน้  

ขบวนที ่D25 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
(หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทกุทา่นตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้ขบวน

รถ หา้มน าไฟแช็ค และสิง่ของมคีมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดงักลา่ว จะตอ้ง
ทิง้อยา่งเดยีว) 

เดนิทางถงึเมอืงฮารบ์ิน้ น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นเสือ้กนัหนาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เสือ้กนัหนาวกนัเพิม่เตมิ

ตามอธัยาศยั โดยอณุหภมูเิฉลีย่นในเดอืนธันวาคม-กมุภาพันธนั์น้อยู่ที ่-10 ถงึ –30 องศาเซลเซยีส  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

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

ชมเทศกาลโคมไฟน า้แข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ รา้นศลิปะรสัเซยี ในอดตีฮารบ์ิน้เคยเป็นเมอืงภายใตก้ารควบคมุของรัสเซยีมากอ่น 

ท าใหท้กุวนันี้ฮารบ์นิยังคงมกีลิน่อายของวัฒนธรรมรัสเซยีเหมอืนเมือ่ครัง้อดตี ปัจจบุนัยังเป็นศนูยก์ลาง
การตดิตอ่คา้ขายกับรัสเซยี ท าใหม้สีนิคา้ทีก่ลิน่อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยูจ่ านวนมาก เชน่ ตุก๊ตามาตรี

ออซคา หรอืตุก๊ตาแมล่กูดก กลอ่งจวิเวอรร์ี ่ จากฝีมอืของชา่งชาวรัสเซยี , ไขฟ่าแบรเ์ช , ผา้คลมุไหล่
Orenburg เป็นตน้ 

จากนั้นน าท่านชม ไทห่ยางเต่า หรอื เกาะพระอาทติย ์เกาะขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

แม่น ้าซงฮัว เป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงฮาร์บิน้ ซึง่ปัจจุบันเกาะแห่งนี้ไดม้กีารจัด
แสดงการแกะสลักหิมะเป็นประจ าทุกปี ซึง่หมิะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระราชวังกูก้ง 

ก าแพงเมอืงจนี หอฟ้าเทยีนถาน และอืน่ๆ อกีมากมาย (ก าหนดการจัดงานปีนี้ 31th International Snow 
Sculpture Art Expo ประมาณวนัที ่20 ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019) 



 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม สวนเสอืไซบเีรยี หรือ HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานทีเ่พาะเลีย้งและอนุรักษ์พันธุเ์สอื

โคร่งไซบเีรีย ซึง่มอียู่ประมาณ 150 ตัว เป็นพันธุเ์สอืโคร่งทีใ่หญ่ทีส่ดุและก าลังใกลจ้ะสญูพันธุ ์และ

บรเิวณภายในสวนแห่งนี้ไม่ไดม้แีต่ เสอืโคร่งไซบเีรียเพียงอย่างเดยีว ยังมสีงิโต และเสอืขาวไซบเีรีย 
สงิโตขาว หรือคนไทยมักชอบเรียกว่าสงิโตเผือก ท่านจะไดเ้ห็นวถิีชวีติของเสอืทีน่ี่ ซึง่จะมีการแบ่ง

ออกเป็นโซนตา่งๆมากมาย 
จากนั้นน าท่านชม เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้ หรือปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้ จัดขึน้ทีฝ่ั่งตะวันออกของ

เกาะพระอาทติย ์โดยมพีื้นทีจ่ัดงานทีก่วา้งถงึ 750,000 ตารางเมตร โดยงานนี้จะมกีารน าน ้าแข็งกอ้น
ใหญ่ยักษ์รวมกันกว่า 300,000 ลูกบาศกเ์มตร มาแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆ ผสมผสานกับแสงไฟ

สสีรรคต์า่งๆ ทีจ่ะท าใหเ้กดิความสวยงามสดุมหัศจรรย ์ใหท้า่นชมความงดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค า่

คนืตามอธัยาศยั (ก าหนดการจัดงานปีนี้ 45th Harbin Ice Lantern Art Fair ประมาณวันที ่20ธ.ค. 2018 
– ก.พ. 2019)  

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีห้มอ้ไฟ  
พกัที ่ YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ ฮารบ์ ิน้ – จีห๋วั สกรีสีอรท์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่จีห๋วั สกรีสีอรท์ (Jihua Changshou Mountain Ski Resort) ทีน่ี่เป็นถอืวา่เป็นลาน
สกขีนาดใหญท่ีไ่ดม้าตรฐาน ถงึกับเคยไดรั้บเลอืกใหจั้ดการแขง่ขันสกรีะดับโลกมาแลว้ ทีส่ าคัญทีต่ัง้ยัง

อยู่ไม่ไกลจากตัวเมอืงฮารบ์ิน้เพยีงแค ่60 ก.ม.เทา่นัน้ สกรีสีอรท์แห่งนี้เป็นรสีอรท์ทีม่ทีวิทัศน์ของภูเขา
สดุลกูหูลกูตา ในแตล่ะปีจะมหีมิะปกคลมุยาวนานถงึประมาณ 150 วัน มลีานสกทีัง้หมด 15 แห่งเหมาะ

ส าหรับมอืสมัครเลน่จนถงึนักเลน่สกขีัน้สงู ส าหรับนักเลน่สกทีีไ่ม่มปีระสบการณ์หรือเลน่สกคีรัง้แรก ทีน่ี่
จะมโีรงเรยีนสอนสกทีีม่อีาจารย ์80 คนคอยใหค้ าแนะน า ส าหรับแตล่ะบทเรยีนจนกวา่คณุจะมั่นใจไดว้า่

จะขึน้เนินเขาดว้ยตัวเอง นอกจากการเล่นสกแีลว้ยังมกีจิกรรมหมิะอืน่ ๆ เชน่เลือ่นหมิะเจ็ตสก ีและห่วง

ยางหมิะ ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นเพือ่ท ากจิกรรมตา่งๆภายในลานสกกีนัตามอธัยาศยั  
(ราคาทัวร์ยังไม่รวมคา่เชา่ชดุเล่นสก ีและอุปกรณ์เลน่สกปีระเภทต่างๆ รวมถงึกจิกรรมอืน่ๆภายในสกรีี

สอรท์)  



 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสกรีสีอรท์ 

หลงัอาหารกลางวนัใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมตา่งๆภายในสกรีสีอรท์กนัตอ่  
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางกลับทีพั่กในเมอืงฮารบ์ิน้  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ รา้นสิน้คา้พืน้เมอืง – โบสถเ์ซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรยีฝ์ั่งหงส ์- สวนสตาลนิ  
                        ถนนโบราณกวนตง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นชอ็บป้ิง รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงฮารบ์ิน้ตามอธัยาศยั  
จากนัน้น าทา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซึง่ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี เมือ่กอ่นเคยใช ้

เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีส่ าคัญต่างๆ ของชาวรัสเซยี แตม่าถูกท าลายตอนปฏวิัติ
วัฒนธรรม และไดม้กีารสรา้งขึน้มาใหม่อกีครัง้โดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ ซึง่ใช ้

เวลาถงึ 9 ปี โดยเริม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้่าเป็นโบสถ ์Greek 
Orthodox ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวนัออกตวัโบสถส์งู 53 เมตร มโีถงหลักทีม่หีลังคารูปหัวหอมสรา้งขึน้ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทมค์ลา้ยกับสถาปัตยกรรม ของจัตรัุสแดงในกรุงมอสโคว แตใ่นปัจจุบนัได ้

ปรับเปลีย่นมาเป็นศนูยศ์ลิปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถา่ยขาวด าเกีย่วกับประวตัศิาสตรเ์มอืงฮารบ์นิ 
จากนัน้น าทา่นชม ถนนจงยาง เป็นถนนทีเ่กา่แกม่ปีระวตันัิบรอ้ยปีของเมอืงฮารบ์ิน้ โดยมกีารเริม่สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี 1898 เดมิมชีือ่วา่ “จงกวอ๋ตา้เจยีน” อาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปมากถงึ 71 แหง่ซึง่สว่นใหญ่
สร่างขึน้ระหวา่งปี 1903 ถงึ ปี 1927 มลีกัษณะพเิศษทีน่่าสนใจอย่างยิง่ ถนนจงยางเป็นถนนทีม่กีารปพูืน้

ดว้ยหนิสเีขยีวออ่นทัง้สาย เป็นถนนการคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงฮารบ์ิน้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 



 
น าท่านชม สวนสตาลนิ หรอื ซือ่ตา้หลนิกงหยวน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 สวนแห่งนี้ เป็นสวน
พฤกษาชาตทิีไ่ดม้ีการ ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งดว้ยตน้ไม ้แปลงดอกไม ้และชุดสลัก

หนิ นอกจากนัน้ยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น ้าซงฮัวซึง่ถอืวา่เป็นจุดชมววิทีง่ดงาม อกีแห่งหนึง่ดว้ย 

และบรเิวณตรงใจกลางของสวนแห่งนี้ก็ยังคงเป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีฝ์ังหงสจ์ ีเ้นีย่นถา่ ซึง่ตัง้อยู่ ณ 
บรเิวณชายฝ่ังแม่น ้าซงฮัวเป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายาม ของชาวเมอืง ฮาร์บนิ ทีพ่ยายามตอ่สูก้ับ

อทุกภัยครัง้ใหญเ่มือ่ปี ค.ศ.1957  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณกวนตง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ อาทเิชน่ อาหารพืน้เมอืง 

ของทีร่ะลกึ ของใช ้ตามอธัยาศยั 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ YOURONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก รถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงเส ิน่หยาง – บา้นนายพลตระกลูจาง – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนจงเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงฮารบ์ิน้ เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงเสิน่หยาง ขบวนที ่D26 

(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

(หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทกุทา่นตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้ขบวน
รถ หา้มน าไฟแช็ค และสิง่ของมคีมทกุชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดงักลา่ว จะตอ้ง

ทิง้อยา่งเดยีว) 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นนายพลตระกลูจาง ตัง้อยูไ่มไ่กลจากพระราชวังกูก้งเสิน่หยาง เป็นอกีสถานที่
ทางประวัตศิาสตร์ของเมืองเสิน่หยาง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1914 บนพืน้ที ่36,000 ตารางเมตร  

เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งสวนจนีโบราณและบา้นสไตลย์โุรป โดยม ีนายพลจางจัว้หลนิ และลกูชาย

นายพลจางเสวยีเหลยีน ทัง้สองเป็นทหารระดับนายพลก๊ก-มนิตั๋งถอืเป็นนายทหารทีรั่กชาตมิสีว่นส าคัญ
ในสงครามขับไล่ญีปุ่่ น จนไดรั้บการจารกึในหนา้ประวัตศิาสตร์ นับตัง้แต่ญี่ปุ่ นไดบุ้กยดึเสิน่หยาง ในปี

ค.ศ. 1894  และรัฐบาลก๊กมนิตั๋งตอ้งเผชญิหนา้กับสถานการณ์ทีย่ากล าบาก เพราะญีปุ่่ นรุกรานมาจาก
ทางเหนอื และพรรคคอมมวินิสตค์บืคลานมาจากทางใต ้จนกระทั่งจางเสยีวเ์หลยีงซึง่เป็นผูบ้ัญชาการ

ทหารภาคตะวันตกเฉียงเหนือตัดสนิใจยอมรับความร่วมมอืจากคอมมวินสิตใ์นการต่อตา้นการรุกรานจาก

ญีปุ่่ น และน าเรื่องเสนอต่อเจยีงไคเช็ค จนกระทั่งในทีส่ดุภายหลังการหารือท าใหรั้ฐบาลก๊กมนิตั๋งกับ
พรรคคอมมวินสิตไ์ดบ้รรลขุอ้ตกลงร่วมมอืกนัตอ่ตา้นญีปุ่่ น 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นชอ้ปป้ิงถนนจงเจยี นับเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงเสิน่หยาง ถนนคน
เดนิแห่งนี้เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญ เป็นย่านการคา้ทีร่วมเอารา้นรวงต่างๆ ทัง้หา้งสรรพสนิคา้

ทัง้หลายมารวมไวท้ีน่ี่ คณุจะไดเ้ลอืกซือ้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ สนิคา้อเิล็กทรอนกิสต์่างๆ จากจนีไดท้ีน่ี ่

รวมถงึรา้นอาหารตา่งๆมากมาย 
พกัที ่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ป้ิงยา่ง 



วนัทีเ่จ็ด เส ิน่หยาง – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลงัอาหารเชา้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเส ิน่หยาง 

10.05น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW877 
(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี     

14.40น.  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
********************************************* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้
ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

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

21 – 27 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 มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์ 
ทา่นละ 240 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นขายเสือ้

กนัหนาว, รา้นศลิปะรสัเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่

ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่
วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 



 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุด

บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้
จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ 

การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น
การเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 



5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ 

และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา

ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาด
บรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีาร

จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคน

ละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


