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เดนิทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เคร่ืองล าใหญ่ บนิตรง 
น่ังรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ฮาร์บิน้ เที่ยวได้อย่างเตม็อิม่ ไม่เหน่ือยน่ังรถ 
ชมความยิง่ใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน า้แขง็ 1 ปีมีคร้ังเดยีวที่ฮาร์บิน้ 
สนุกสนานอย่างเตม็อิม่ เล่นสกบีนหิมะขาวโพลน ณ จีห๋ัว สกรีีสอร์ท 
ชมมรดกโลกพระราชวงัต้องห้ามกู้กง ที่ตั้งอยู่นอกมหานครปักกิง่ 

ช้อปป้ิงจุใจถนนโบราณกวนตง และ ย่านช้อปป้ิงถนนจงเจยี เส่ินหยาง 



 
23.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าที่

คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

 
02.20 น. เดินทางสู่ เมืองเส่ินหยาง ประเทศจีน โดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต เทีย่วบินที ่XW878 (ใช้ระยะเวลา

บนิประมาณ 5 ช่ัวโมง 5 นาที) 
08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเส่ินหยาง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเส่ินหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดทางฝ่ัง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบนัถูกพฒันาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมท่ีส าคญั จากนั้นน าท่านชม พระราชวังกู้กงเส่ิน
หยาง ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมือง ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1625 หลงัสถาปนาเมืองเส่ินหยางเป็นเมืองหลวง เป็น
พระราชวงัตอ้งห้าม กู ้กงที่ตั้งอยู่นอกมหานครปักกิ่ง และสร้างเสร็จในปี 1936 มีขนาดใหญ่มากกว่า 
60,000 ตารางเมตร และมีจ านวนห้องมากกวา่ 300 ห้อง โดยสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบแมนจูและมองโกล
ผสมผสานกัน จึงมีเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนพระราชวงัอ่ืนๆ ปัจจุบันได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
ยเูนสโกแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหม่านชิง เป็นถนนคนเดินในสไตล์บา้นจีนโบราณ ท าใหย้อ้น
บรรยากาศกลบัไปถึงสมยัอดีตของจีน ท่ีน่ีจะมีร้านคา้ต่างๆ และอาหารทอ้งถ่ินมากมายให้ท่านไดล้ิ้มลอง
รสชาติกนั  

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองเส่ินหยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮาร์บิน้ ขบวนที ่
G715 (ใช้เวลาในการเดินทางเพยีง 2 ช่ัวโมง 45 นาท)ี  
 (หมายเหตุ: การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน หา้มน าไฟแช็ค และของมีคมทุกชนิดเขา้ไปในขบวนรถ 
ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนข้ึนขบวนรถ หากพบส่ิงของตอ้งห้าม จะตอ้งทิ้งอยา่งเดียว) 
เดินทางถึงเมืองฮาร์บิ้น น าท่านเดินทางสู่ ร้านเส้ือกันหนาว ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเส้ือกนัหนาวกนัเพิ่มเติม
ตามอธัยาศยั โดยอุณหภูมิเฉล่ียนในเดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ์นั้นอยูท่ี่ -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส  
 

วนัทีส่อง เส่ินหยาง - พระราชวงักู้กงเส่ินหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – น่ังรถไฟความเร็วสูง 
                   สู่ฮาร์บิน้ – ร้านขายเส้ือกนัหนาว 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า  

 
เช้า  รับแระทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย ในอดีตฮาร์บิ้นเคยเป็นเมืองภายใตก้ารควบคุมของรัสเซียมาก่อน ท า
ใหทุ้กวนัน้ีฮาร์บินยงัคงมีกล่ินอายของวฒันธรรมรัสเซียเหมือนเม่ือคร้ังอดีต ปัจจุบนัยงัเป็นศูนยก์ลางการ
ติดต่อคา้ขายกบัรัสเซีย ท าให้มีสินคา้ท่ีกล่ินอายวฒันธรรมจากรัสเซียอยูจ่  านวนมาก เช่น ตุก๊ตามาตรีออซ
คา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจิวเวอร์ร่ี จากฝีมือของช่างชาวรัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช , ผ ้าคลุมไหล่
ORENBURG เป็นตน้ จากนั้นน าท่านชม ไท่หยางเต่า หรือ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ทาง
ตอนเหนือของแม่น ้าซงฮวั เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮาร์บิ้น ซ่ึงปัจจุบนัเกาะแห่ง
น้ีได้มีการจดัแสดงการแกะสลักหิมะเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงหิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น 
พระราชวงักู้กง ก าแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอ่ืนๆ อีกมากมาย (ก าหนดการจัดงานปีนี้ 30TH 
INTERNATIONAL SNOW SCULPTURE ART EXPO ประมาณวนัที ่20 ธ.ค. 2017 – ก.พ. 2018) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม สวนเสือไซบีเรีย หรือ HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานท่ีเพาะเล้ียงและอนุรักษ์พนัธ์ุเสือ
โคร่งไซบีเรีย ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 150 ตวั เป็นพนัธ์ุเสือโคร่งท่ีใหญ่ท่ีสุดและก าลงัใกล้จะสูญพนัธ์ุ และ
บริเวณภายในสวนแห่งน้ีไม่ได้มีแต่ เสือโคร่งไซบีเรียเพียงอย่างเดียว ยงัมีสิงโต และเสือขาวไซบีเรีย 
สิงโตขาว หรือคนไทยมกัชอบเรียกว่าสิงโตเผือก ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของเสือท่ีน่ี ซ่ึงจะมีการแบ่ง
ออกเป็นโซนต่างๆมากมาย จากนั้นน าท่านชม เทศกาลโคมไฟน ้าแข็งฮาร์บิ้น หรือปิงเสวี่ยตา้ซ่ือเจ้ีย จดั
ข้ึนท่ีฝ่ังตะวนัออกของเกาะพระอาทิตย ์โดยมีพื้นท่ีจดังานท่ีกวา้งถึง 750,000 ตารางเมตร โดยงานน้ีจะมี
การน าน ้ าแข็งก้อนใหญ่ยกัษ์รวมกันกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร มาแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆ 
ผสมผสานกบัแสงไฟสีสรรคต่์างๆ ท่ีจะท าให้เกิดความสวยงามสุดมหศัจรรย ์ใหท้่านชมความงดงามของ
โคมไฟน ้ าแข็งยามค ่าคืนตามอธัยาศยั (ก าหนดการจัดงานปีนี้ HARBIN INTERNATIONAL ICE AND 
SNOW WORLD 2018 ประมาณวนัที ่20 ธ.ค. 2017 – ก.พ. 2018)  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม  ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – 
ชมเทศกาลโคมไฟน า้แขง็ HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จ๋ีหัว สกีรีสอร์ท (JIHUA CHANGSHOU MOUNTAIN SKI RESORT) ท่ีน่ีเป็นถือ
ว่าเป็นลานสกีขนาดใหญ่ท่ีได้มาตรฐาน ถึงกบัเคยได้รับเลือกให้จดัการแข่งขนัสกีระดบัโลกมาแลว้ ท่ี
ส าคญัท่ีตั้ งยงัอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองฮาร์บิ้นเพียงแค่ 60 ก.ม.เท่านั้น สกีรีสอร์ทแห่งน้ีเป็นรีสอร์ทท่ีมี
ทิวทัศน์ของภูเขาสุดลูกหูลูกตา ในแต่ละปีจะมีหิมะปกคลุมยาวนานถึงประมาณ 150 วนั มีลานสกี
ทั้งหมด 15 แห่งเหมาะส าหรับมือสมคัรเล่นจนถึงนกัเล่นสกีขั้นสูง ส าหรับนกัเล่นสกีท่ีไม่มีประสบการณ์
หรือเล่นสกีคร้ังแรก ท่ีน่ีจะมีโรงเรียนสอนสกีท่ีมีอาจารย ์80 คนคอยให้ค  าแนะน า ส าหรับแต่ละบทเรียน
จนกว่าคุณจะมัน่ใจไดว้่าจะข้ึนเนินเขาดว้ยตวัเอง นอกจากการเล่นสกีแลว้ยงัมีกิจกรรมหิมะอ่ืน ๆ เช่น
เล่ือนหิมะเจ็ตสกี และห่วงยางหิมะ ให้เวลาอิสระแก่ท่านเพื่อท ากิจกรรมต่างๆภายในลานสกีกนัตาม
อธัยาศยั  
(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสกี และอุปกรณ์เล่นสกีประเภทต่างๆ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆภายในสกีรี
สอร์ท)  

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารภายในสกรีีสอร์ท 

หลงัอาหารกลางวนัใหท้่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ทกนัต่อ จนไดเ้วลาอนัสมควร
น าทุกท่านเดินทางกลบัท่ีพกัในเมืองฮาร์บิน้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านช็อบป้ิง ร้านสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองฮาร์บิ้นตามอธัยาศยัจากนั้นน าท่าน
ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ซ่ึงออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เม่ือก่อนเคยใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคญัต่างๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกท าลายตอนปฏิวติัวฒันธรรม และได้
มีการสร้างข้ึนมาใหม่อีกคร้ังโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใ้ห้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงใช้เวลาถึง 9 ปี โดย
เร่ิมตน้สร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือไดว้า่เป็นโบสถ ์Greek Orthodox ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ตะวนัออกตวัโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลกัที่มีหลงัคารูปหวัหอมสร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบแซน

วนัทีห้่า  ร้านส้ินค้าพืน้เมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝ่ังหงส์  
                 สวนสตาลนิ - ถนนโบราณกวนตง 

วนัทีส่ี่ ฮาร์บิน้ – จี๋หัว สกรีีสอร์ท 



ไทมค์ลา้ยกบัสถาปัตยกรรม ของจตุัรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนมาเป็นศูนยศิ์ลปะ
และสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวด าเก่ียวกบัประวติัศาสตร์เมืองฮาร์บิน จากนั้นน าท่านชม ถนนจง
ยาง เป็นถนนท่ีเก่าแก่มีประวติันับร้อยปีของเมืองฮาร์บิ้น โดยมีการเร่ิมสร้างข้ึนเม่ือปี 1898 เดิมมีช่ือว่า 
“จงกว๋อตา้เจียน” อาคารบา้นเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง 71แห่งซ่ึงส่วนใหญ่สร่างข้ึนระหวา่งปี 1903 ถึง ปี 
1927 มีลกัษณะพิเศษท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง ถนนจงยางเป็นถนนท่ีมีการปูพื้นดว้ยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็น
ถนนการคา้ท่ีข้ึนช่ือของเมืองฮาร์บิ้น 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม สวนสตาลิน หรือ ซ่ือต้าหลินกงหยวน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1953 สวนแห่งน้ี เป็นสวนพฤกษา
ชาติท่ีได้มีการ ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน 
นอกจากนั้นยงัเป็นจุดชมทศันียภาพของแม่น ้ าซงฮวัซ่ึงถือวา่เป็นจุดชมวิวท่ีงดงาม อีกแห่งหน่ึงดว้ย และ
บริเวณตรงใจกลางของสวนแห่งน้ีก็ยงัคงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรียฝั์งหงส์จ้ีเน่ียนถ่า ซ่ึงตั้งอยู ่ณ บริเวณ
ชายฝ่ังแม่น ้าซงฮวัเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมือง ฮาร์บิน ท่ีพยายามต่อสู้กบัอุทกภยัคร้ัง
ใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ อาทิ
เช่น อาหารพื้นเมือง ของท่ีระลึก ของใช ้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฮาร์บิน้ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเส่ินหยาง ขบวนที ่G710 
(ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ี  
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน หา้มน าไฟแช็ค และของมีคมทุกชนิดเขา้ไปในขบวนรถ 
ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนข้ึนขบวนรถ หากพบส่ิงของตอ้งหา้ม จะตอ้งทิ้งอยา่งเดียว) 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวงักู ้กงเส่ินหยาง เป็นอีกสถานท่ี
ทางประวตัิศาสตร์ของเมืองเส่ินหยาง สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1914 บนพื้นท่ี 36,000 ตารางเมตร เป็น
สถาปัตยกรรมผสมระหวา่งสวนจีนโบราณและบา้นสไตล์ยุโรป โดยมี นายพลจางจั้วหลิน และลูกชาย
นายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดบันายพลก๊ก-มินตัง๋ถือเป็นนายทหารท่ีรักชาติมีส่วนส าคญั
ในสงคราม ขบัไล่ญ่ีปุ่น จนไดรั้บการจารึกในหน้าประวติัศาสตร์ นับตั้งแต่ญ่ีปุ่นได้บุกยึดเส่ินหยาง ใน

วนัทีห่ก รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเส่ินหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปป้ิงย่านถนนจงเจีย 



ปีค.ศ. 1894  และรัฐบาลก๊กมินตัง๋ตอ้งเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ท่ียากล าบาก เพราะญ่ีปุ่นรุกรานมาจาก
ทางเหนือ และพรรคคอมมิวนิสต์คืบคลานมาจากทางใต ้จนกระทัง่จางเสียวเ์หลียงซ่ึงเป็นผูบ้ญัชาการ
ทหารภาคตะวนัตกเฉียงเหนือตดัสินใจยอมรับความร่วมมือจากคอมมิวนิสตใ์นการต่อตา้นการรุกรานจาก
ญี่ปุ่น และน าเร่ืองเสนอต่อเจียงไคเช็ค จนกระทัง่ในท่ีสุดภายหลงัการหารือท าให้รัฐบาลก๊กมินตัง๋กบั
พรรคคอมมิวนิสต์ไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมมือกนัต่อตา้นญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ย่านช้อปป้ิงถนน
จงเจีย นับเป็นแหล่งช้อปป้ิงใจกลางเมืองเส่ินหยาง ถนนคนเดินแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญั 
เป็นยา่นการคา้ท่ีรวมเอาร้านรวงต่างๆ ทั้งหา้งสรรพสินคา้ทั้งหลายมารวมไวท่ี้น่ี คุณจะไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้ 
เคร่ืองประดบั สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากจีนไดท่ี้น่ี รวมถึงร้านอาหารต่างๆมากมาย 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม MINSHAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหารเช้า ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเส่ินหยาง 
10.15น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที ่XW877 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ช่ัวโมง 45 

นาท)ี     
15.10น.  เดินถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั** 
คณะยืนยนัการเดินทางที ่15 ท่านมีหัวหน้าทวัร์ 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ***   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด        เส่ินหยาง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

2-3 ท่าน (ไม่มีราคาเดก็) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

19 – 25 ธันวาคม 2560 32,777 6,000 21,777 

26 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61 35,777 7,500 23,777 

09 – 15 มกราคม 2561 31,777 6,000 21,777 

23 – 29 มกราคม 2561 31,777 6,000 21,777 

06 – 12 กมุภาพนัธ์ 2561 31,777 6,000 21,777 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์ 
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเส้ือกันหนาว, 

ร้านศิลปะรัสเซีย, ร้านสินค้าพืน้เมือง ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยาก

เรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของ

ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300

หยวน/ท่าน/ร้าน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น
หลกั 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้
แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

ลูกค้าทีเ่คยเดินทางไป 5 ประเทศดังต่อไปนี้   1.อฟักานิสถาน  2.ตุรกี  3.ปากสีถาน  4.อรัีก  5.ซีเรีย 
ตั้งแต่วนัที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน !! 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ช้ิน น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.      
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     



  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพร้อม

คณะเท่านั้น)   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียว ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
 ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่า
กวา่ 6 เดือน 

 นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิก
การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน



ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 -ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว 
 -ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว 
 -ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการทีช่ าระแล้วทั้งหมด 
ทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ 

ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือน
การเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 
 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 MAH หรือนอ้ยกวา่ 100 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดั

จ านวน 
 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 2 

กอ้น 
 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 
 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  
 ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียวนัน่ใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอตท่ี์ชดัเจนเท่านั้น !!  

ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


