


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเสิ่นหยาง	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	เมืองเสิ่นหยาง	-
เมืองฮารบิน	-	จงยางป ูสิงเจีย

พักที่	Weijing	Holiday
Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 แมน้ําซงฮัวเจียง	-	โชววายน้ําแข็ง	-	ตลาดรัสเซีย	-	เกาะ
พระอาทิตย	-	เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง

พักที่	Weijing	Holiday
Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

4 โบสถเซ็นโซเฟียฮารบิน	-	สวนสตาลิน	-	อนุสาวรียฝ่ังหง	-
คฤหาสนวอลการ

พักที่	Harbin	Volga
Manor	Hotel	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

5 เมืองฮารบิน	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	เมืองเสิ่นหยาง	-
พระราชวังกูกง	-	ถนนโบราณหมานชิง	หรือ	ถนนแมนจู

พักที่	Ruifeng
International	Hotel	ระดับ
4	ดาวหรือเทียบเทา

6 สนามบินเสิ่นหยาง	-	สนามบินดอนเมือง

3	ม.ค.	61	-	8	ม.ค.	61 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿5,500



23.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	เคานเตอรสาย
การบิน	NOK	SCOOT	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทาน

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

ชวงเชา
02.45	น.	ออกเดินทางสูเมืองตาเหลียน	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW878

08.50	น.	ถึงทาอากาศยานนานาชาติเมืองเสิน่หยาง	(Tao	Xian	International)	หรือที่มีชื่อเรียกในภาษา
แมนจูวา	มุคเดน	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง	ปัจจุบันเป็นหน่ึงในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญและมี
ความสําคัญที่สุด	นอกจากน้ันยังเป็นศูนยกลางการคมนาคมทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเปยของจีน
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองเสิน่หยาง	เพื่อโดยรถไฟความเร็วสูงสูเมืองฮารบิ้น	ใช

ความเร็วขณะวิ่งใหบริการ	217	ไมลตอชั่วโมง	หรือราว	350	กิโลเมตรตอชั่วโมง	สวนความเร็วสูงสุดคือ	245	ไมล
ตอชั่วโมง	หรือ	394	กิโลเมตรตอชั่วโมง	ใชเวลาเพียง	2ชั่วโมง	30	นาทีเทาน้ัน
เดินทางถึงเมืองฮารบิ้น	เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง	ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน	มีพรมแดน

ตั้งแตทิศเหนือไลลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซีย	สวนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน	มีชวงฤดูหนาว
มากกวาฤดูรอน	และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ําแข็งของประเทศ	ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว	การแขงขันแกะ
สลักน้ําแข็ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เกีย๊วฮารบิ้น

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	รานเสื้อผากันหนาว	ใหทานไดเลือกซื้ออุปกรณกันหนาวที่ตองการตามอัธยาศัย	จากน้ัน

นําทานชอปป้ิงยาน	จงยางป ูสิงเจี้ย	หรือ	ถนนจงยางตาเจีย	เชิญทานอิสระชอปป้ิงสินคาของฝากและของที่
ระลึก	ณ	ยานการคาของเมืองฮารบิ้น

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Weijing	Holiday	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน
การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน	ผูโดยสารจําเป็นจะตองดูแลและยกกระเปาขึน้-ลงสถานี

ดวยตัวเอง	จึงควรใชกระเปาเดินทางแบบคันชักที่มีลอลากขนาดพอสมควร	ไมใหญจนเกินไปเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการเขา-ออกจากขบวนรถ	และหามนํามีด	ของมีคมทุกชนิด	และไฟแช็คเขาไปในขบวนรถ

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

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เกีย๊วฮารบิ้น

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Weijing	Holiday	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูลานที่มีแตน้ําแข็ง	“แมน้ําซงฮัวเจียง”	ที่มีขนาดกวางใหญสามารถดึงดูดสายตานักทอง

เที่ยวไดดวยการ	โชววายน้ําแข็งของเหลาผูสูงอายุที่อุณหภูมิ	-20	องศาเซลเซียส	สรางความประหลาดใหกับ
ผูคนเป็นอยางมาก
นําทานสูรานสินคารัสเซีย	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้หมอไฟตงเป ย

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ไทหยางตาว	(เกาะพระอาทิตย)	เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัว

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

อุปกรณตางๆ	)	สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงน้ีถูกปกคลุมดวยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหยอนใจในอุดมคติ
ที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง	เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ํา
แข็งอยางแทจริง	อยางที่เห็นในปัจจุบัน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง	(Harbin	2017	International	Ice	and	Snow	Festival)	หรือ

นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําปีของฮารบิ้นปิงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย	ที่เมืองฮารบิ้นซึ่งฤดูเยือก
แข็งที่ยาวนาน	ทําใหฮารบิ้นซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ําแข็ง	สภาพอากาศเย็นจัด
ทําใหแมน้ําซงฮัวกลายเป็นลานน้ําแข็งที่ทั้งหนาและกวาง
ทีพ่ัก	Weijing	Holiday	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

แมน้ําซงฮัวเจียง	ซึ่งทานจะไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยาง
ยิ่ง	แมน้ําซงฮัว	หรือ	แมน้ําซงฮัวเจียง	แมน้ําสายสําคัญของเมืองฮารบิน	ซึ่งใน
ชวงฤดูหนาว	แมน้ําสายน้ีก็จะกลายเป็นน้ําแข็ง	กลายเป็นสถานที่พักผอนและ
เป็นสถานที่จัดกีฬาหนาหนาว	มีทั้งการเลนสกีน้ําแข็ง	สุนัขลากเลื่อนและที่ขึน้
ชื่อที่สุดก็คืดการแขงขันกีฬาวายน้ําแข็ง	เพื่อเป็นการทดสอบความแข็งแรงของ
รางกาย

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



ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ
กรณีที่เกาะพระอาทิตยไมเปิดจะเปลี่ยนเป็นโรงละครจงหยัง
เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง	เปิดววันที่	21	ธ.ค.	2560	ทัวรกอนวันที่	21	ธ.ค.	60	จะถูกเปลี่ยนเป็น	สวนสนุก	Ice

and	Snow	World	แทน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้หมอไฟตงเปย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Weijing	Holiday	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมถายนอกโบสถเซนโซเฟียซึ่งเป็น	1	ในโบสถคริสต	17	แหง	ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขา

มามีอิทธพลในฮารบิ้น	โบสถโซเฟียเป็นโบสถนิกายออรโธด็อกซที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1907	ภายหลังจากที่ทหาร
รัสเซียตองประสบกับความพายแพในสงครามรัสเซีย–ญี่ป ุน	(ค.ศ.1904–1905)	โดยชาวรัสเซียไดสรางโบสถแหง
น้ีขึน้เพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ
ชม	สวนสตาลิน	หรือ	ซื่อตาหลินกงหยวน	ริมฝ่ังแมน้ําซงฮัว	โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1953	ซึ่งมี

รูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป	แตมีความสมบูรณแบบกวาและมีเอกลักษณที่หาวหาญ
ชมพรอมกิจกรรมบนน้ําแข็งที่แสนสนุก	เชน	บันไดน้ําแข็ง	แครเลื่อนหิมะเป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมอนุสาวรียฝ่ังหง	ซึ่งตั้งอยู	ณ	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําซงฮัวเป็นอนุสรณระลึกถึงความพยายามของ

ชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี	ค.ศ.1957	ซึ่งน้ําในแมน้ําซงฮัวเจียงสูงกวาตัวเมืองฮาร
บิ้น	7	เมตร	และเหลือเพียง	20	เซนติเมตรน้ําก็จะทะลักเขามาในตัวเมือง
สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสูคฤหาสนวอลการ	(VOLGA	MANOR	)เมื่อไปถึงจะมีเจาหนาที่แตงกาย

เป็นชุดประจําชาติรัสเซียคอยใหการตอนรับผูที่มาเยือนคฤหาสนวอลการ	โดยที่บริเวณแหงน้ีมีพื้นที่	6	แสนกวา
ตารางเมตร	ใชทุนสรางถึงหน่ึงรอยหาสิบกวาลานหยวน



จากน้ันอิสระใหทานไดเลนสกี	ณ	ลานสกีภายในคฤหาสนวอลการ	(ฟรีสกีลอยางคนละ	1	รอบ)	สกีของ
ที่น่ีจะแตกตางจากที่อื่นเลนงายกวา	เป็นสกีที่ผูกติดกับรองเทาทําใหผูที่ไมมีประสบการณในการเลนมากอนก็
สามารถลองเลนดูได	หรือทานอาจเลือกถายรูป	ความงดงามของสถานที่ทองเที่ยวตามอัธยาศัย
พิเศษ!!	ทานจะไดรวมเลนกิจกรรมวาดภาพตุกตา	D.I.Y.	ดวยฝีมือของทานเอง	พรอมสามารถนํา

ภาพวาดนัน้กลับมาเป็นทีร่ะลึกได

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Harbin	Volga	Manor	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Harbin	Volga	Manor	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองฮารบิ้น	เพื่อโดยรถไฟความเร็วสูงสูเมืองเสิน่หยาง	ใช

ความเร็วขณะวิ่งใหบริการ	217	ไมลตอชั่วโมง	หรือราว	350กิโลเมตรตอชั่วโมง	สวนความเร็วสูงสุดคือ	245	ไมล
ตอชั่วโมงหรือ	394	กิโลเมตรตอชั่วโมง	ใชเวลาเพียง	2ชั่วโมง	30	นาทีเทาน้ัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเที่ยวชม	พระราชวังโบราณเสิน่หยางกูกง	โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง	ที่ไดรับการดูแล

รักษาเป็นอยางดี	และมีลักษณะคลายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1625	ภาย
หลังจากที่ราชวงศแมนจูไดสถาปนาใหเสิ่นหยางเป็นราชธานี
จากน้ันนําทานชม	ถนนโบราณหมานชิง	หรือ	ถนนแมนจู	ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนําทานกลับสู

อดีตเมื่อสามรอยกวาปีที่แลว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Ruifeng	International	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร



การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน	ผูโดยสารจําเป็นจะตองดูแลและยกกระเปาขึน้-ลงสถานี
ดวยตัวเอง	จึงควรใชกระเปาเดินทางแบบคันชักที่มีลอลากขนาดพอสมควร	ไมใหญจนเกินไปเพื่อความสะดวก
และรวดเร็ว	ในการเขา	–	ออกจากขบวนรถ	และ	หามนํา	มีด	ของมีคมทุกชนิด	และไฟแช็คเขาไปในขบวนรถ

ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน

ถนนโบราณหมานชิง	หรือ	ถนนแมนจู	ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนํา
ทานกลับสูอดีตเมื่อสามรอยกวาปีที่แลว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ruifeng	International	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
10.15	น.	เดินทางกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เที่ยวบินที่	XW877	(ไมรวมคาอาหารบน

เครื่องบิน)

ชวงบาย
15.10	น.	ถึงทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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



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	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้

มิเชนนัน้ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
12.	กรณีคณะออกเดินทางได

-	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
-	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง
13.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาวทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	พาสปอรตไทย	4	วันทําการ	(1,500	บาท)

7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%



1.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มเติม
2.	คาทําหนังสือเดินทาง
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาทิปไกดทองถิน่	และคนขับรถ	ทานละ	150	หยวน	ตอคน/ทริป

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	

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

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

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน6เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือRe-Entryดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

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

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

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

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

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม3,560บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

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


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

นอย2หนาเต็ม	
2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	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	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น***	ทานละ	150	หยวน	/ตอทริป**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม
ถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
**ไมรับจอยแลนด**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

หากทานทีต่องการออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร	,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
ขอควรทราบ:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานเสื้อกันหนาว,รานสินคารัสเซีย	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรม

ทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะ
ชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


