


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินไปหวิน	หรือ	สนามบินกวางเจา	หรือ
ทาอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป -ยฺหวิน	-	ทาอากาศยานเมืองฮาร
บิ้น	-	เมืองฮารบิน

พักที่	Weijing
Holiday	Hotel
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 โบสถเซ็นโซเฟียฮารบิน	-	จงยางป ูสิงเจีย	-	สวนเสือไซบีเรียน	-
อนุสาวรียฝ่ังหง	-	สวนสตาลิน

พักที่	Weijing
Holiday	Hotel
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 โชววายน้ําแข็ง	-	ตลาดรัสเซีย	-	เกาะพระอาทิตย	-	เทศกาลโคมไฟ
น้ําแข็ง

พักที่	Weijing
Holiday	Hotel
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 โรงงานเบียรฮารบิ้น	-	คฤหาสนวอลการ
พักที่	Harbin
Volga	Manor
Hotel	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

5 ทาอากาศยานเมืองฮารบิ้น	-	สนามบินไปหวิน	หรือ	สนามบินกวางเจา
หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป -ยฺหวิน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

5	ม.ค.	61	-	9	ม.ค.	61 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿6,000



ชวงเชา
06.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้	4	ประตู	9

เคานเตอร	U	สายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	(CZ)โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
08.40	น.	ออกเดินทางสู	กวางเจาโดยสายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	เที่ยวบินที่	CZ362

ชวงบาย
12.20	น.	เดินทางถึงสนามบินเมืองกวางเจา	จากน้ันนําทานรอตอเครื่องเพื่อเดินทางสูเมืองฮารบิ้น
14.00	น.	ออกเดินทางสู	ฮารบิ้น	โดยสายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	เที่ยวบินที่	CZ3905

ชวงคํ่า
18.15	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเมืองฮารบิ้น	เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง	ตั้งอยูทางทิศ

เหนือ	สุดของประเทศจีนมีพรมแดนตั้งแตทิศเหนือไลลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ํา
แข็งของประเทศ	ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว	การแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
แลว	จากน้ันนําทานไปดูเสื้อกันหนาวจีน
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Weijing	Holiday	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(ฮารบิ้น)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป -ยฺหวิน	(อังกฤษ:	Guangzhou	Baiyun
International	Airport)	(IATA:	CAN,	ICAO:	ZGGG)	เป็นทาอากาศยานหลัก
ของนครกวางโจว	เมืองเอกของมณฑลกวางตุงในประเทศจีน	จากสถิติในปี
2014	สนามบินแหงน้ีมีปริมาณผูโดยสารมากสุดเป็นอันดับสองของจีนรองจาก
ทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และเป็นอันดับ	16	ของโลก

เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง	ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน	มีชวง
ฤดูหนาวมากกวาฤดูรอน	และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ําแข็งของประเทศ	ซึ่ง
มีการจัดเทศกาลฤดูหนาวการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Weijing	Holiday	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางสู	โบสถเซ็นตโซเฟีย	ซึ่งออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย	เมื่อกอนเคยใชเป็น

สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญตางๆ	ของชาวรัสเซียแตมาถูกทําลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม	และได
มีการสรางขึน้มาใหมอีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมาก	ที่สุด	ซึ่งใชเวลาถึง	9	ปี	โดยเริ่มตนสราง
ในปี	ค.ศ.1923	เสร็จสมบูรณในปี	ค.ศ.1932	ถือไดวาเป็นโบสถ	Greek	Orthodox	ที่ใหญที่สุดในตะวันออก
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	จงยางป ูสิงเจี้ย	หรือ	ถนนจงยางตาเจีย	เชิญทานอิสระชอปป้ิงสินคาของฝาก

และของที่ระลึก	ณ	ยานการคาของเมืองฮารบิ้น	จากน้ันนําทานชม	สวนเสือไซบีเรีย	(สัตวอนุรักษที่มีคาชนิด
หน่ึงของประเทศจีน	)	สวนเสือตั้งอยูทางเหนือของแมน้ําซงฮัว	มีพื้นที่	196.53	เอเคอร	และมีเสือไซบีเรียน	สัตว
อนุรักษที่มีความสวยงาม	นารัก	และเป็นเสือที่ไมดุรายอาศัยอยูกวา	100	ตัว
รับประทานอาหารกลางวัน	ทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	อนุสาวรียฝ่ังหง	ซึ่งตั้งอยู	ณ	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําซงฮัว	เป็นอนุสรณระลึกถึงความพยายามของ

ชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี	ค.ศ.1957	อนุสาวรียเป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน	สูง	13
เมตร	บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา	ทหาร	ขาราชการ	และนักศึกษาที่รวมใจรวมแรงกัน
แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึน้ในตอนน้ันฐานของอนุสาวรียสรางเป็นสระรูปพระจันทรเสี้ยว	3	ชั้น	ซึ่งแสดงถึง
ความสามัคคีของชาวเมืองฮารบิ้น
ชม	สวนสตาลิน	หรือ	ซื่อตาหลินกงหยวน	ริมฝ่ังแมน้ําซงฮัว	โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1953	ซึ่งมี

รูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป	แตมีความสมบูรณแบบกวาและมีเอกลักษณที่หาวหาญ	ซึ่ง
เปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน	เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีตอกัน	ระหวางสองชาติ
มหาอํานาจแหงโลก	จากน้ัน	นําทานเขาชม	โรงละครจงยัง(แถมโชว)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ทีภ่ัตตาคาร
พักที	่Weijing	Holiday	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(ฮารบิ้น)

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

โบสถเซ็นโซเฟียฮารบิน	ซึ่งเป็น	1	ในโบสถคริสต	17	แหง	ซึ่งแสดงถึง
วัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธพลในฮารบิ้น	โบสถโซเฟีย	เป็นโบสถนิกา
ยออรโธด็อกซที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ	1907	เป็นโบสถออรโธด็อกซ	ที่ใหญที่สุดใน
ภาคพื้นเอเซียตะวันออก



เป็นศูนยกลางสินคาจากยุโรป	เชน	เครื่องหนังจากรัสเซีย	เสื้อผาขนสัตวจาก
อังกฤษ	น้ําหอมจากฝรั่งเศส	ยาจากเยอรมัน	น่ันคือภาพสะทอนของอาคาร
ตางๆ	บนถนนจงหยาง	ซึ่งปัจจุบันยานช็อปป้ิง	โรมแรมรานอาหารที่ทอดยาว
ไปจนถึงจัตตุรัสสตาลิน	อันเป็นสวนหยอมที่แวดลอมอนุสาวรีย

สวนเสือไซบีเรีย	เป็นสัตวอนุรักษที่มีคาชนิดหน่ึงของประเทศจีน	สวนเสือตั้งอยู
เหนือของแมน้ํา	ซงฮวา	มีพื้นที่196.53	เอเคอรและมีเสือไซบีเรียน	สัตวอนุรักษ
ที่มีความสวยงาม	นารักและเป็นเสือที่ไมดุรายอาศัยอยูกวา100	ตัว

	รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
	พักที่	Weijing	Holiday	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเที่ยวชม	การแสดงวายน้ําทีแ่มน้ําซงฮัว	การแขงขันวายน้ําโดยทนกับอุณหภูมิหนาวจัด	-40	องศา

นําทานชม	รานสินคารัสเซีย	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	ของชาวรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน	ทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ไทหยางตาว	(	เกาะพระอาทิตย	)	เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัว

เจียง	มีเน้ือที่ประมาณ	3,800	เฮคเตอร	เดิมเป็นสถานที่พักฟ้ืนของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น	สถานที่
สวยงามรมรื่น	ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนตเสนห	นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด
นอกจากน้ันยังมีเรือ,	จักรยาน	และรถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย	(ราคาทัวรไมรวมคาเชา



ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ

อุปกรณตางๆ)
นําทานชม	เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง	หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําปีของฮารบิ้น

ปิงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย	ที่เมืองฮารบิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน	สภาพอากาศเย็นจัดทําใหแมน้ําซงฮัว	กลายเป็นลาน
น้ําแข็งที่ทั้งหนาและกวางใหญ	ที่ผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร	ลากเลื่อนและกีฬาตางๆ	มีการนําน้ําแข็งกอนโต
มาแกะสลักเป็นรูปตางๆ	ใหทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ทีภ่ัตตาคาร
พักที	่Weijing	Holiday	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(ฮารบิ้น)

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

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

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ที่ภัตตาคาร

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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ที่ภัตตาคาร
	พักที่	Weijing	Holiday	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางชม	โรงงานเบียรฮารบิ้น	สรางขึน้เมื่อ	ค.ศ.	1900	มีประวัติศาสตรกวา	100	ปีแลว	ปัจจุบัน

ผลิตเบียรมากกวา	3	แสนตันตอปี	ปริมาณการดื่มเบียรโดยเฉลี่ยของชาวฮารบินจัดอยูอันดับที่หน่ึงของจีน
รับประทานอาหารกลางวัน	ทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทุกทานเดินทางสูคฤหาสนวอลการ	(VOLGA	MANOR	)เมื่อไปถึงจะมีเจาหนาที่แตงกายเป็นชุดประจํา

ชาติรัสเซียคอยใหการตอนรับผูที่มาเยือนคฤหาสนวอลการ	โดยที่บริเวณแหงน้ีมีพื้นที่	6	แสนกวาตารางเมตรใช
ทุนสรางถึงหน่ึงรอยหาสิบกวาลานหยวน
จากน้ันอิสระใหทานไดเลนสกี	ณ	ลานสกีภายในคฤหาสนวอลการ	(ฟรีสกีลอยาง	คนละ1	รอบ)	สกีของ

ที่น่ีจะแตกตางจากที่อื่นเลนงายกวาเป็นสกีที่ผูกติดกับรองเทาทําใหผูที่ไมมีประสบการณในการเลนมากอนก็
สามารถลองเลนดูได	หรือทานอาจเลือกถายรูป	ความงดงามของสถานที่ทองเที่ยวตามอัธยาศัย
พิเศษ!!	ทานจะไดรวมเลนกิจกรรมวาดภาพ	ตุกตา	D.I.Y.	ดวยฝีมือของทานเอง	พรอมสามารถนํา

ภาพวาดนัน้	กลับมาเป็นทีร่ะลึกได

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ทีภ่ัตตาคาร
พักที	่Harbin	Volga	Manor	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(ฮารบิ้น)

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

โรงงานเบียรฮารบิ้น	สรางขึน้เมื่อ	ค.ศ.	1900	มีประวัติศาสตรกวา	100	ปีแลว
ปัจจุบันผลิตเบียรมากกวา	3	แสนตันตอปี	ปริมาณการดื่มเบียรโดยเฉลี่ยของ
ชาวฮารบินจัดอยูอันดับที่หน่ึงของจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ที่ภัตตาคาร

คฤหาสนวอลการ	มีพื้นที่	6	แสนกวาตารางเมตร	ใชทุนสรางหน่ึงรอยหาสิบ
กวาลานหยวน	ไดจําลองโบสถSt.	Nicholas	ซึ่งเป็นโบสถ	ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ประวัติศาสตรของเมืองฮารบิน	สกีของที่น่ีจะแตกตางจากที่อื่นเลนงายกวา
เป็นสกีที่ผูกติดกับรองเทา	ทําใหผูที่ไมมีประสบการณในการเลนมากอนก็
สามารถลองเลนดูได

	รับประทานอาหารเย็น	ที่ภัตตาคาร
	พักที่	Harbin	Volga	Manor	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม



ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสูสนามบิน

ชวงบาย
13.20	น.	ออกเดินทางกลับสู	เมืองกวางเจา	โดยสายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	เที่ยวบินที่

CZ3616

17.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินกวางเจา	จากน้ันนําทานรอตอเครื่องเพื่อกลับกรุงเทพฯ

ชวงคํ่า
19.45	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	เที่ยวบินที่	CZ361
21.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง	ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน	มีชวง
ฤดูหนาวมากกวาฤดูรอน	และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ําแข็งของประเทศ	ซึ่ง
มีการจัดเทศกาลฤดูหนาวการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง

ทาอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป -ยฺหวิน	(อังกฤษ:	Guangzhou	Baiyun
International	Airport)	(IATA:	CAN,	ICAO:	ZGGG)	เป็นทาอากาศยานหลัก
ของนครกวางโจว	เมืองเอกของมณฑลกวางตุงในประเทศจีน	จากสถิติในปี
2014	สนามบินแหงน้ีมีปริมาณผูโดยสารมากสุดเป็นอันดับสองของจีนรองจาก
ทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และเป็นอันดับ	16	ของโลก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน/คน/วัน
11.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้

มิเชนนัน้ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
13.	กรณีคณะออกเดินทางได

-	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
-	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	การยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนแบบธรรมดา	4	วันทําการ	(วีซาเดีย่ว)
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%



1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนักกิโลกรัมละ

500	บาท
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกด	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	คนขับรถ	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	และหัวหนาทัวร	วันละ	10

หยวนตอคน/วัน	เดินทางทัง้หมด	5	วัน	จายทิปทัง้หมด	150	หยวน/ตอคน

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการ

สงเอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสําเนาสูติบัตร	และสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมทีมี่ปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสาร

เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครัง้บริษทัทัวรไมทราบ
ลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

http://www.consular.go.th/


คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม	
1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

หมายเหตุ
กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกด	ทิปคนขับรถและคาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	150	หยวน	ทริป/ทาน
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	โปรแกรมการเดิน

ทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยว
บางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ไมรับจอยแลนด
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝาเทา,	ไขมุกหรือรานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตอง

บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	เพื่อเช็ค

ขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร	หากเกิดความผิดพลาด	ทางบริษทัไมรับผิด
ชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด



2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


