


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเสิ่นหยาง	-	เมืองเสิ่นหยาง	-	พระราชวังเสิ่นหยางกูกง	-
เมืองฮารบิน	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	ถนนโบราณหมานชิง	หรือ
ถนนแมนจู

พักที่	LONGDA
TIMES	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 เกาะพระอาทิตย	-	สวนเสือไซบีเรียน	-	HarbinIce	and	Snow
Festival	งานแกะสลักน้ําแข็งที่สวนเจาหลิน

พักที่	LONGDA
TIMES	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

4 จีห๋ัว	สกีรีสอรท	-	เมืองฮารบิน
พักที่	LONGDA
TIMES	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

5 โบสถเซ็นโซเฟียฮารบิน	-	ถนนจงยาง	-	สวนสตาลิน	-	อนุสาวรีย
ฝ่ังหง

พักที่	LONGDA
TIMES	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

6 รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	เมืองเสิ่นหยาง	-	บานนายพลตระกูลจาง	-
ถนนจงเจีย

พักที่	MINSHAN
HOTEL	เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว	หรือ
ระดับเดียวกัน

7 สนามบินเสิ่นหยาง	-	สนามบินดอนเมือง

9	ม.ค.	61	-	15	ม.ค.	61 ฿31,777 ฿31,777 ฿31,777 ฿6,000

6	ก.พ.	61	-	12	ก.พ.	61 ฿31,777 ฿31,777 ฿31,777 ฿6,000



23.00	น.	นัดหมายคณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานดอนเมือง	ชัน้	3	แถว	6	สายการบินนกสกูต	ซึ่งจะมี
เจาหนาที่คอยตอนรับ	และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง	พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
02.20	น.	เหินฟาสู	เมืองเสิน่หยาง	ประเทศจีน	โดยสายการบิน	สายการบินนกสกูต	เทีย่วบินที่

XW878	(ใชระยะเวลาบินประมาณ	5	ชั่วโมง	5	นาที)
08.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเสิน่หยาง	ประเทศเทศจีน	(เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย

1	ชัว่โมง)	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว	รับกระเปาสัมภาระ
นําทานเดินทางสู	เมืองเสิน่หยาง	เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง	เป็นเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดทางฝ่ังตะวัน

ออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ปัจจุบันถูกพัฒนาใหเป็นศูนยกลางทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และ
วัฒนธรรม	รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สําคัญ
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังกูกงเสิน่หยาง	ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง	กอสรางในปี	ค.ศ.	1625	หลังสถาปนา

เมืองเสิ่นหยางเป็นเมืองหลวง	เป็นพระราชวังตองหามกูกงที่ตั้งอยูนอกมหานครปักกิ่ง	และสรางเสร็จในปี	1936
มีขนาดใหญมากกวา	60,000	ตารางเมตร	และมีจํานวนหองมากกวา	300	หอง	โดยสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบ
แมนจูและมองโกลผสมผสานกัน	จึงมีเอกลักษณที่ไมเหมือนพระราชวังอื่นๆ	ปัจจุบันไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากยูเนสโกแลว
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินหมานชิง	เป็นถนนคนเดินในสไตลบานจีนโบราณ	ทําใหยอน

บรรยากาศกลับไปถึงสมัยอดีตของจีน	ที่น่ีจะมีรานคาตางๆ	และอาหารทองถื่นมากมายใหทานไดลิ้มลองรสชาติ
กัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองเสิ่นหยาง	เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสูเมืองฮารบิ้น	ขบวน

ที	่G715	(ใชเวลาในการเดินทางเพียง	2	ชัว่โมง	45	นาที)
เดินทางถึงเมืองฮารบิ้น	นําทานเดินทางสู	รานเสื้อกันหนาว	ใหทานไดเลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตาม

อัธยาศัย	โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธน้ันอยูที่	-10	ถึง	–30	องศาเซลเซียส

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่LONGDA	TIMES	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



สนามบินเสิ่นหยาง	สนามบินเสิ่นหยางมีชื่อเต็มๆ	วา	Shenyang	Taoxian
International	Airport	(��������อานวา	เสิ่นหยางเตาเซียนกั้วจี้จีฉาง)

เมืองเสิ่นหยาง	เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง	มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูวา
“มุกเดน”	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	เมืองที่ในอดีตเคยอยูใตการ
ปกครองของรัสเซียจนถึง	ปี	ค.ศ.	1931	จึงตกเป	นของญี่ป ุน	และกลับมาอยู
ภายใตการดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี	ค.ศ.	1945

พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกูกง	โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง	ที่ไดรับ
การดูแลรักษาเป็นอยางดีและมีลักษณะคลายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวง
ที่กรุงปักกิ่งแตมีขนาดเล็กกวา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถนนโบราณหมานชิง	หรือ	ถนนแมนจู	ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนํา
ทานกลับสูอดีตเมื่อสามรอยกวาปีที่แลว

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

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	LONGDA	TIMES	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน	หามนําไฟแช็ค	และของมีคมทุกชนิดเขาไปในขบวนรถ	ทุก
ทานตองนํากระเป าเดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ	หากพบสิง่ของตองหาม	จะตองทิ้งอยางเดียว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	รานศิลปะรัสเซีย	ในอดีตฮารบิ้นเคยเป็นเมืองภายใตการควบคุมของรัสเซียมากอน	ทําให

ทุกวันน้ีฮารบินยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต	ปัจจุบันยังเป็นศูนยกลางการติดตอ
คาขายกับรัสเซีย	ทําใหมีสินคาที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยูจํานวนมาก	เชน	ตุกตามาตรีออซคา	หรือ
ตุกตาแมลูกดก	กลองจิวเวอรรี่	จากฝีมือของชางชาวรัสเซีย	,	ไขฟาแบรเช	,	ผาคลุมไหลOrenburg	เป็นตน
จากน้ันนําทานชม	ไทหยางเตา	หรือ	เกาะพระอาทิตย	เกาะขนาดใหญที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ํา

ซงฮัว	เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่ใหญที่สุดของเมืองฮารบิ้น	ซึ่งปัจจุบันเกาะแหงน้ีไดมีการจัดแสดงการแกะ
สลักหิมะเป็นประจําทุกปี	ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงตางๆ	เชน	พระราชวังกูกง	กําแพงเมืองจีน	หอฟา
เทียนถาน	และอื่นๆ	อีกมากมาย	(กําหนดการจัดงานปีน้ี	30th	International	Snow	Sculpture	Art	Expo
ประมาณวันที	่20	ธ.ค.	2017	–	ก.พ.	2018)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สวนเสือไซบีเรีย	หรือ	HARBIN	TIGER	ZOO	เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงและอนุรักษพันธุเสือโครง

ไซบีเรีย	ซึ่งมีอยูประมาณ	150	ตัว	เป็นพันธุเสือโครงที่ใหญที่สุดและกําลังใกลจะสูญพันธุ	และบริเวณภายในสวน
แหงน้ีไมไดมีแต	เสือโครงไซบีเรียเพียงอยางเดียว	ยังมีสิงโต	และเสือขาวไซบีเรีย	สิงโตขาว	หรือคนไทยมักชอบ
เรียกวาสิงโตเผือก	ทานจะไดเห็นวิถีชีวิตของเสือที่น่ี	ซึ่งจะมีการแบงออกเป็นโซนตางๆมากมาย
จากน้ันนําทานชม	เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้น	หรือปิงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย	จัดขึน้ที่ฝ่ังตะวันออกของเกาะ

พระอาทิตย	โดยมีพื้นที่จัดงานที่กวางถึง	750,000	ตารางเมตร	โดยงานน้ีจะมีการนําน้ําแข็งกอนใหญยักษรวม
กันกวา	300,000	ลูกบาศกเมตร	มาแกะสลักออกมาเป็นรูปตางๆ	ผสมผสานกับแสงไฟสีสรรคตางๆ	ที่จะทําให
เกิดความสวยงามสุดมหัศจรรย	ใหทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย	(กําหนดการ
จัดงานปีน้ี	Harbin	International	Ice	and	Snow	World	2018	ประมาณวันที	่20	ธ.ค.	2017	–	ก.พ.	2018)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่LONGDA	TIMES	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปีของฮารบิ้น	เกาะสุริยันถือ
เป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุดของ	ประเทศจีนที่โดง
ดังไปทั่วโลก	ซึ่งปัจจุบันน้ีทานสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็ง
ในอาคารของเกาะ	สุริยันน้ีได	ชมการแกะสลักน้ําแข็งกําแพงเมืองจีน	สวนหิมะ
และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน	ทานสามารถถายรูปสถาน
ที่ทองเที่ยวตางๆ	เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ําแข็งอยาง
แทจริง	อยางที่เห็นในปัจจุบัน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	LONGDA	TIMES	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	จีห๋ัว	สกีรีสอรท	(Jihua	Changshou	Mountain	Ski	Resort)	ที่น่ีเป็นถือวาเป็นลานสกี

ขนาดใหญที่ไดมาตรฐาน	ถึงกับเคยไดรับเลือกใหจัดการแขงขันสกีระดับโลกมาแลว	ที่สําคัญที่ตั้งยังอยูไมไกล
จากตัวเมืองฮารบิ้นเพียงแค	60	ก.ม.เทาน้ัน	สกีรีสอรทแหงน้ีเป็นรีสอรทที่มีทิวทัศนของภูเขาสุดลูกหูลูกตา	ใน
แตละปีจะมีหิมะปกคลุมยาวนานถึงประมาณ	150	วัน	มีลานสกีทั้งหมด	15	แหงเหมาะสําหรับมือสมัครเลนจนถึง
นักเลนสกีขั้นสูง	สําหรับนักเลนสกีที่ไมมีประสบการณหรือเลนสกีครั้งแรก	ที่น่ีจะมีโรงเรียนสอนสกีที่มีอาจารย
80	คนคอยใหคําแนะนํา	สําหรับแตละบทเรียนจนกวาคุณจะมั่นใจไดวาจะขึน้เนินเขาดวยตัวเอง	นอกจากการ
เลนสกีแลวยังมีกิจกรรมหิมะอื่น	ๆ	เชนเลื่อนหิมะเจ็ตสกี	และหวงยางหิมะ	ใหเวลาอิสระแกทานเพื่อทํากิจกรรม
ตางๆภายในลานสกีกันตามอัธยาศัย	(ราคาทัวรยังไมรวมคาเชาชุดเลนสกี	และอุปกรณเลนสกีประเภท
ตางๆ	รวมถึงกิจกรรมอื่นๆภายในสกีรีสอรท)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ภายในสกีรีสอรท

ชวงบาย
หลังอาหารกลางวันใหทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆภายในสกีรีสอรทกันตอ
จนไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางกลับที่พักในเมืองฮารบิ้น

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่LONGDA	TIMES	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หัว	สกีรีสอรท	(Jihua	Changshou	Mountain	Ski	Resort)	ที่น่ีเป็นถือวาเป็น
ลานสกีขนาดใหญที่ไดมาตรฐาน	ถึงกับเคยไดรับเลือกใหจัดการแขงขันสกี
ระดับโลกมาแลว	ที่สําคัญที่ตั้งยังอยูไมไกลจากตัวเมืองฮารบิ้นเพียงแค	60
ก.ม.เทาน้ัน	สกีรีสอรทแหงน้ีเป็นรีสอรทที่มีทิวทัศนของภูเขาสุดลูกหูลูกตา	ใน
แตละปีจะมีหิมะปกคลุมยาวนานถึงประมาณ	150	วัน	มีลานสกีทั้งหมด	15
แหงเหมาะสําหรับมือสมัครเลนจนถึงนักเลนสกีขั้นสูง	สําหรับนักเลนสกีที่ไมมี
ประสบการณหรือเลนสกีครั้งแรก	ที่น่ีจะมีโรงเรียนสอนสกีที่มีอาจารย	80	คน



คอยใหคําแนะนํา	สําหรับแตละบทเรียนจนกวาคุณจะมั่นใจไดวาจะขึน้เนินเขา
ดวยตัวเอง	นอกจากการเลนสกีแลวยังมีกิจกรรมหิมะอื่น	ๆ	เชนเลื่อนหิมะเจ็ต
สกี	และหวงยางหิมะ	ใหเวลาอิสระแกทานเพื่อทํากิจกรรมตางๆภายในลานสกี
กันตามอัธยาศัย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ภายในสกีรีสอรท

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	LONGDA	TIMES	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานช็อบป้ิง	รานสินคาพื้นเมือง	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองฮารบิ้นตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานชม	โบสถเซนตโซเฟีย	ซึ่งออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย	เมื่อกอนเคยใชเป็น

สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญตางๆ	ของชาวรัสเซีย	แตมาถูกทําลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม	และ
ไดมีการสรางขึน้มาใหมอีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมากที่สุด	ซึ่งใชเวลาถึง	9	ปี	โดยเริ่มตน
สรางในปี	ค.ศ.1923	เสร็จสมบูรณในปี	ค.ศ.1932	ถือไดวาเป็นโบสถ	Greek	Orthodox	ที่ใหญที่สุดในตะวัน
ออกตัวโบสถสูง	53	เมตร	มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทมคลายกับ
สถาปัตยกรรม	ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว	แตในปัจจุบันไดปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนยศิลปะและสถาปัตยกรรม
แสดงภาพถายขาวดําเกี่ยวกับประวัติศาสตรเมืองฮารบิน
จากน้ันนําทานชม	ถนนจงยาง	เป็นถนนที่เกาแกมีประวัตินับรอยปีของเมืองฮารบิ้น	โดยมีการเริ่มสรางขึน้

เมื่อปี	1898	เดิมมีชื่อวา	“จงกวอตาเจียน”	อาคารบานเรือนสไตลยุโรปมากถึง	71	แหงซึ่งสวนใหญสรางขึน้
ระหวางปี	1903	ถึง	ปี	1927	มีลักษณะพิเศษที่นาสนใจอยางยิ่ง	ถนนจงยางเป็นถนนที่มีการปูพื้นดวยหินสีเขียว
ออนทั้งสาย	เป็นถนนการคาที่ขึน้ชื่อของเมืองฮารบิ้น
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สวนสตาลิน	หรือ	ซื่อตาหลินกงหยวน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1953	สวนแหงน้ี	เป็นสวนพฤกษาชาติ

ที่ไดมีการ	ถูกจัดวางในสไตลรัสเซีย	และตกแตงดวยตนไม	แปลงดอกไม	และชุดสลักหิน	นอกจากน้ันยังเป็นจุด
ชมทัศนียภาพของแมน้ําซงฮัวซึ่งถือวาเป็นจุดชมวิวที่งดงาม	อีกแหงหน่ึงดวย	และบริเวณตรงใจกลางของสวน
แหงน้ีก็ยังคงเป็นที่ตั้งของ	อนุสาวรียฝังหงสจี้เน่ียนถา	ซึ่งตั้งอยู	ณ	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําซงฮัวเป็นอนุสรณระลึก
ถึงความพยายาม	ของชาวเมือง	ฮารบิน	ที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี	ค.ศ.1957

จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนโบราณกวนตง	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคา	อาทิเชน	อาหารพื้นเมือง	ของที่
ระลึก	ของใช	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่LONGDA	TIMES	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ถนนคนเดินแหงเมืองฮารบิ้น	ถนนจงยาง	เป็นถนนที่ปูดวยหินสีเขียวออนทั้ง
สาย	เป็นถนนยานธุรกิจและการคาที่ขึน้ชื่อของเมืองฮารบิ้น	มีความยาว	1.4
ก.ม.	ทอดตัวอยูในเขตเตาหลี่	เป็นเสมือนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงสถาปัตยกรรม
แบบยุโรป	ทั้งลวดลายการตกแตงอาคารแบบบารอคและไบแซนไทน	อาคาร
สถาปัตยกรรมแบบยิว	รานคาเล็กๆ	แบบรัสเซีย	บานเรือนแบบฝรั่งเศส	ศูนย
อาหารแบบอเมริกัน	และภัตตาคารญี่ป ุน	ตามสองขางทาง	ของถนนสายน้ี	มี
สิ่งกอสรางสไตล	ตางประเทศ	ปรากฏอยูเป็นจํานวนมาก	ในแตละวันจะเห็น
ผูคนเดินไปมาขวักไขวไมขาดสาย	ถนนจงยางเป็นถนนเกาแกที่มีประวัตินับ
รอยปีแลว	เริ่มสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1898	เดิมมีชื่อวา	“จงกวอตาเจียน”	ซึ่งแปล
เป็นไทยวา	“ถนนใหญจีน”เมื่อปีค.ศ.	1925	ไดเปลี่ยนชื่อมาเป็น	“จงยางตา
เจียน”	ซึ่งแปลเป็นไทยวา	“ถนนใหญกลาง”	ถนนสายน้ีมีสไตลการกอสราง	ที่มี
เอกลักษณเฉพาะ	ตามสองขางทางที่สําคัญมีอาคารบานเรือนสไตลยุโรปมาก
ถึง	71	แหง	แมวาความรุงโรจนในอดีตของถนนใหญจงยาง	คอยจืดจางลงทา
มกลางแสงสีทันสมัย	อันละลานตา	แตทวา	อาคารบานเรือนสถาปัตยกรรม
ยุโรปที่อยูเคียงขางหางสรรพสินคาอันทันสมัยมักจะทําใหผูคนหวนระลึกถึง
ความยิ่งใหญในอดีตของถนนใหญจงยางแหงน้ีเสมอ	และแนนอน	ทุกวันน้ี
ถนนการคาที่มีชื่อสายน้ีก็ยังคงเป็นสวรรคแหงการช็อปป้ิงของเมืองฮารบิ้นไม
เปลี่ยนแปลง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สวนสตาลิน	ริมฝ่ังแมน้ํา	ซงฮัว	โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปีค.ศ.1953	ซึ่งมี
รูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป	แตมีความสมบูรณแบบกวา
และมีเอกลักษณที่หาวหาญ

อนุสาวรียฝ่ังหง	ซึ่งตั้งอยู	ณ	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําซงฮัว	เป็นอนุสรณระลึกถึง
ความพยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี
ค.ศ.1957	อนุสาวรียเป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน	สูง	13	เมตร	บนยอดเสาเป็น
รูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา	ทหาร	ขาราชการ	และนักศึกษาที่รวมใจรวม
แรงกัน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	LONGDA	TIMES	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองฮารบิ้น	เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสูเมืองเสิ่นหยาง	ขบวนที	่G710

(ใชเวลาในการเดินทาง	2	ชัว่โมง	30	นาที)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	บานนายพลตระกูลจาง	ตั้งอยูไมไกลจากพระราชวังกูกงเสิ่นหยาง	เป็นอีกสถานที่ทาง

ประวัติศาสตรของเมืองเสิ่นหยาง	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1914	บนพื้นที่	36,000	ตารางเมตรเป็นสถาปัตยกรรมผสม
ระหวางสวนจีนโบราณและบานสไตลยุโรป	โดยมี	นายพลจางจั้วหลิน	และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน	ทั้ง
สองเป็นทหารระดับนายพลกก-มินตัง๋ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีสวนสําคัญในสงครามขับไลญี่ป ุน	จนไดรับ
การจารึกในหนาประวัติศาสตร	นับตั้งแตญี่ป ุนไดบุกยึดเสิ่นหยาง	ในปีค.ศ.	1894	

จากน้ันนําทานเดินทางสู	ยานชอปป้ิงถนนจงเจีย	นับเป็นแหลงชอปป้ิงใจกลางเมืองเสิ่นหยาง	ถนนคนเดิน
แหงน้ีเป็นศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญ	เป็นยานการคาที่รวมเอารานรวงตางๆ	ทั้งหางสรรพสินคาทั้งหลายมา
รวมไวที่น่ี	คุณจะไดเลือกซื้อ	เสื้อผา	เครื่องประดับ	สินคาอิเล็กทรอนิกสตางๆ	จากจีนไดที่น่ี	รวมถึงรานอาหาร
ตางๆมากมาย

ชวงคํ่า
พักที	่MINSHAN	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย

เมืองเสิ่นหยาง	เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง	มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูวา
“มุกเดน”	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	เมืองที่ในอดีตเคยอยูใตการ
ปกครองของรัสเซียจนถึง	ปี	ค.ศ.	1931	จึงตกเป	นของญี่ป ุน	และกลับมาอยู
ภายใตการดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี	ค.ศ.	1945

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

บานนายพลตระกูลจาง	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1914	บนพื้นที่	36,000	ตารางเมตร
เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวางสวนจีนโบราณและบานสไตลยุโรป	ซึ่งผูเป็น
พอ	นายพลจางจั้วหลิน	และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน	ทั้งสองเป็นทหาร
ระดับนายพลกกมินตัง๋	ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีสวนสําคัญในสงครามขับ
ไลญี่ป ุน	จนไดรับการจารึกในหนาประวัติศาสตร



การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน	หามนําไฟแช็ค	และของมีคมทุกชนิดเขาไปในขบวนรถ	ทุก
ทานตองนํากระเป าเดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ	หากพบสิง่ของตองหาม	จะตองทิ้งอยางเดียว

ถนนจงเจีย	เมืองเสิ่นหยางใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาสิ่งของที่ถูกอกถูกใจฝาก
ญาติสนิทมิตรสหายของทาน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MINSHAN	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา-ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชา	ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินเสิน่หยาง
10.15	น.	เหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW877	(ใชระยะเวลาบิน	5

ชั่วโมง	45	นาที)
15.10	น.	เดินทางกลับถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สนามบินเสิ่นหยาง	สนามบินเสิ่นหยางมีชื่อเต็มๆ	วา	Shenyang	Taoxian
International	Airport	(��������อานวา	เสิ่นหยางเตาเซียนกั้วจี้จีฉาง)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทาน	เพื่อสํารองทีน่ัง่
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ	1	ชิ้น	น้ําหนักไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	(สําหรับพาสสปอตไทย	และเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน)

2.	คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน



**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเทีย่วผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซา
เพิม่	ทานละ	1,800	บาท**

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล
6.	คาอินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณา

สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน
สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ากวา	18	ปี
การทําวีซากรุปทองเทีย่วนัน่ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทีช่ัดเจนเทานัน้	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส

ปอตตัวจริงมา

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200	หยวน/
ทริป/ตอทาน***

คณะยืนยันการเดินทางที	่15	ทานมีหัวหนาทัวร
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**

**สถานทีท่องเทีย่ว	และโรงแรมทีพ่ัก	อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึง
ถึงผลประโยชนลูกคาเป็นสําคัญ**

โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ลูกคาเป็นหลัก
ณ	สถานทีท่องเทีย่วตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	รานขายเสื้อกัน

หนาว,	รานศิลปะรัสเซีย,	รานสินคาพื้นเมือง	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร	ทางบ
ริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยู
กับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุก
เมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จาก
ทานเป็นจํานวนเงิน	300หยวน/ทาน/ราน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารอง
สามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
3.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
3.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
3.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

5.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี



1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
2.4		เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึง่เม่ือจอง
และจายมัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทัง้สิ้น	และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบาง
สวนได

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


