
 

 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทัวร ์ SHE01 HARBIN ICY SNOW 7D5N FEB18-XW-W12 

 

 

 

 

นัง่รถไฟความเรว็สูงมุ่งสูฮ่ารบ์ิ้ น เที่ยวไดอ้ยา่งเตม็อิม่ ไม่เหน่ือยนัง่รถ 

ชมความยิง่ใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน ้ าแข็ง 1 ปีมีครั้งเดยีวที่ฮารบ์ิ้ น 

“”สนุกสนานอยา่งเตม็อิม่ เลน่สกีบนหิมะขาวโพลน ณ จี๋หัว สกีรสีอรท์ 

ชมมรดกโลกพระราชวังตอ้งหา้มกูก้ง ที่ตั้งอยูน่อกมหานครปักกิ่ง  

ชอ้ปป้ิงจุใจถนนโบราณกวนตง และ ยา่นชอ้ปป้ิงถนนจงเจีย เสิน่หยาง 
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ราคาเริ่มตน้ 31,777 บาท  พกัระดบั 4 ดาว 

เดินทางเดือน ธันวาคม 2560 – กุมภาพนัธ ์2561 

เครื่องล าใหญ ่บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซ่ึงจะมี

เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรบับัตรท่ี

นัง่บนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีสอง เส่ินหยาง - พระราชวงักูก้งเส่ินหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นัง่รถไฟความเร็วสูง 

                  สู่ฮารบ้ิ์น – รา้นขายเส้ือกนัหนาว 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเส่ินหยาง ประเทศจนี โดยสายการบิน สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW878 

(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 5 นาที) 

08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเส่ินหยาง ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รบักระเป๋าสัมภาระ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเส่ินหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ทางฝั่งตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรฐัประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพฒันาใหเ้ป็นศูนย์กลางทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมท่ีส าคญั 



 

 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทัวร ์ SHE01 HARBIN ICY SNOW 7D5N FEB18-XW-W12 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวงักูก้งเส่ินหยาง ซ่ึงตั้งอยู่

ใจกลางเมือง ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1625 หลังสถาปนา

เมืองเส่ินหยางเป็นเมืองหลวง เป็นพระราชวงัตอ้งห้าม 

กู ้กงท่ีตั้งอยู่นอกมหานครปักกิ่ง และสร้างเสร็จในปี 

1936 มีขนาดใหญ่มากกว่า 60,000 ตารางเมตร และ

มีจ านวนหอ้งมากกว่า 300 หอ้ง โดยสถาปัตยกรรมจะ

เป็นแบบแมนจูและมองโกลผสมผสานกนั จึงมีเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนพระราชวงัอ่ืนๆ ปัจจุบันได้

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกแล้ว 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหม่านชิง เป็นถนนคนเดินในสไตล์บ้านจีนโบราณ ท าให้

ย้อนบรรยากาศกลับไปถึงสมยัอดีตของจีน ท่ีน่ีจะมีรา้นคา้ต่างๆ และอาหารท้องถ่ืนมากมายให้

ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติกนั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองเส่ินหยาง เพ่ือโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮารบ้ิ์น 

ขบวนท่ี G715 (ใชเ้วลาในการเดินทางเพียง 2 ชัว่โมง 45 นาที)  

(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน หา้มน าไฟแช็ค และของมีคมทุกชนิดเขา้ไปใน

ขบวนรถ ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึ้ นขบวนรถ หากพบส่ิงของตอ้งหา้ม 

จะตอ้งท้ิงอย่างเดียว) 

เดินทางถึงเมืองฮารบ้ิ์น น าท่านเดินทางสู่ รา้นเส้ือกนัหนาว ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเส้ือกนัหนาวกนั

เพ่ิมเติมตามอัธยาศยั โดยอุณหภูมิเฉล่ียนในเดือนธันวาคม-กุมภาพนัธ์น้ันอยู่ท่ี -10 ถึง –30 

องศาเซลเซียส  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี LONGDA TIMES HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม รา้นศิลปะรสัเซีย – เกาะพระอาทิตย(์รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลกั – สวนเสือไซบีเรีย – 

ชมเทศกาลโคมไฟน ้าแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นศิลปะรสัเซีย ในอดีตฮารบ้ิ์นเคยเป็นเมืองภายใตก้ารควบคุมของรสัเซีย

มาก่อน ท าใหทุ้กวนัน้ีฮารบิ์นยังคงมีกล่ินอายของวฒันธรรมรสัเซียเหมือนเม่ือครั้งอดีต ปัจจุบัน



 

 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทัวร ์ SHE01 HARBIN ICY SNOW 7D5N FEB18-XW-W12 

ยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อคา้ขายกบัรสัเซีย ท าใหมี้สินคา้ท่ีกล่ินอายวฒันธรรมจากรสัเซียอยู่

จ  านวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจิวเวอรร่ี์ จากฝีมือของช่างชาว

รสัเซีย , ไข่ฟาแบรเ์ช , ผ้าคลุมไหล่Orenburg เป็นตน้ 

จากน้ันน าท่านชม ไท่หยางเต่า หรือ เกาะพระอาทิตย ์ เกาะขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือ

ของแม่น ้าซงฮัว เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮารบ้ิ์น ซ่ึงปัจจุบันเกาะแห่งน้ี

ไดมี้การจดัแสดงการแกะสลักหิมะเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงหิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น 

พระราชวงักูก้ง ก าแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอ่ืนๆ อีกมากมาย (ก าหนดการจดังานปีน้ี 

30th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวนัท่ี 20 ธ.ค. 2017 – ก.พ. 2018) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม สวนเสือไซบีเรีย หรือ HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานท่ีเพาะเล้ียงและอนุรกัษพ์นัธุ์

เสือโคร่งไซบีเรีย ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 150 ตวั เป็นพนัธุ์เสือโคร่งท่ีใหญ่ท่ีสุดและก าลังใกล้จะสูญ

พนัธุ์ และบริเวณภายในสวนแห่งน้ีไม่ไดมี้แต่ เสือโคร่งไซบีเรียเพียงอย่างเดียว ยังมีสิงโต และเสือ

ขาวไซบีเรีย สิงโตขาว หรือคนไทยมักชอบเรียกว่าสิงโตเผือก ท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตของเสือท่ีน่ี ซ่ึง

จะมีการแบ่งออกเป็นโซนต่างๆมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม เทศกาลโคมไฟน ้าแข็งฮารบ้ิ์น หรือปิงเสว่ียตา้ซ่ือเจี้ ย จดัขึ้ นท่ีฝั่งตะวนัออก

ของเกาะพระอาทิตย์ โดยมีพ้ืนท่ีจดังานท่ีกวา้งถึง 750,000 ตารางเมตร โดยงานน้ีจะมีการน า

น ้าแข็งกอ้นใหญ่ยักษร์วมกนักว่า 300,000 ลูกบาศกเ์มตร มาแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆ 

ผสมผสานกบัแสงไฟสีสรรคต่์างๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดความสวยงามสุดมหศัจรรย์ ใหท่้านชมความ
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งดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค า่คืนตามอัธยาศยั (ก าหนดการจดังานปีน้ี Harbin International 

Ice and Snow World 2018 ประมาณวนัท่ี 20 ธ.ค. 2017 – ก.พ. 2018)  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี LONGDA TIMES HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ฮารบ้ิ์น – จีห๋ัว สกีรีสอรท์บริการ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  จี๋หั ว สกี รีสอร์ท  (Jihua Changshou 

Mountain Ski Resort) ท่ีน่ีเป็นถือว่าเป็นลานสกีขนาดใหญ่

ท่ีได้มาตรฐาน ถึงกับเคยได้รบัเลือกให้จ ัดการแข่งข ันสกี

ระดบัโลกมาแล้ว ท่ีส าคัญท่ีตั้งยังอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองฮาร์

บ้ินเพียงแค่ 60 ก.ม.เท่าน้ัน สกีรีสอรท์แห่งน้ีเป็นรีสอรท์ท่ีมี

ทิวทัศน์ของภูเขาสุดลูกหูลูกตา ในแต่ละปีจะมีหิมะปกคลุมยาวนานถึงประมาณ 150 วนั มีลาน

สกีทั้ งหมด 15 แห่งเหมาะส าหรับมือสมัครเล่นจนถึงนักเล่นสกีข ั้นสูง ส าหรบันักเล่นสกีท่ีไม่มี

ประสบการณ์หรือเล่นสกีครั้งแรก ท่ีน่ีจะมีโรงเรียนสอนสกีท่ีมีอาจารย์ 80 คนคอยใหค้ าแนะน า 

ส าหรบัแต่ละบทเรียนจนกว่าคุณจะมัน่ใจไดว่้าจะขึ้ นเนินเขาดว้ยตวัเอง นอกจากการเล่นสกีแล้ว

ยังมีกิจกรรมหิมะอ่ืน ๆ เช่นเล่ือนหิมะเจ็ตสกี และห่วงยางหิมะ ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านเพ่ือท า

กิจกรรมต่างๆภายในลานสกีกนัตามอัธยาศยั  

(ราคาทัวรย์ังไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสกี และอุปกรณ์เล่นสกีประเภทต่างๆ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ

ภายในสกีรีสอรท์)  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ภายในสกีรีสอรท์ 

หลังอาหารกลางวนัใหท่้านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอรท์กนัต่อ  

จนไดเ้วลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางกลับท่ีพกัในเมืองฮารบ้ิ์น  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี LONGDA TIMES HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า รา้นส้ินคา้พ้ืนเมือง – โบสถเ์ซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรียฝั์ง่หงส ์  

                สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านช็อบป้ิง รา้นสินคา้พ้ืนเมือง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองฮารบ้ิ์นตามอัธยาศยั  

จากน้ันน าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซ่ึงออกแบบและ

สรา้งโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย เม่ือก่อนเคยใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคญัต่างๆ ของชาวรสัเซีย 

แต่มาถูกท าลายตอนปฏิวติัวฒันธรรม และไดมี้การสร้าง

ขึ้ นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรกัษารูปแบบเดิมไวใ้หไ้ด้

มากท่ีสุด ซ่ึงใชเ้วลาถึง 9 ปี โดยเร่ิมตน้สรา้งในปี ค.ศ.

1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือไดว่้าเป็นโบสถ ์

Greek Orthodox ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกตวัโบสถ์สูง 53 เมตร 

มีโถงหลักท่ีมีหลังคารูปหวัหอมสรา้งขึ้ นดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบไบแซนไทม์คล้ายกบัสถาปัตยกรรม ของจตุัรสัแดงใน

กรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันไดป้รบัเปล่ียนมาเป็นศูนย์ศิลปะ

และสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวด าเกี่ยวกบั

ประวติัศาสตรเ์มืองฮารบิ์น  

จากน้ันน าท่านชม ถนนจงยาง เป็นถนนท่ีเก่าแก่มีประวัตินับรอ้ยปีของเมืองฮารบ้ิ์น โดยมีการ

เร่ิมสรา้งขึ้ นเม่ือปี 1898 เดิมมีช่ือว่า “จงกว๋อตา้เจียน” อาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง 71 

แห่งซ่ึงส่วนใหญ่สร่างขึ้ นระหว่างปี 1903 ถึง ปี 1927 มีลักษณะพิเศษท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง ถนน

จงยางเป็นถนนท่ีมีการปูพ้ืนดว้ยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนการคา้ท่ีขึ้ นช่ือของเมืองฮารบ้ิ์น 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม สวนสตาลิน หรือ ซ่ือต้าหลินกงหยวน สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1953 สวนแห่งน้ี เป็น

สวนพฤกษาชาติท่ีไดมี้การ ถูกจดัวางในสไตล์รสัเซีย และตกแต่งดว้ยตน้ไม้ แปลงดอกไม้ และชุด

สลักหิน นอกจากน้ันยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น ้าซงฮัวซ่ึงถือว่าเป็นจุดชมวิวท่ีงดงาม อีก

แห่งหน่ึงด้วย และบริเวณตรงใจกลางของสวนแห่ งน้ีก็ยังคงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์ฝังหงส์จี้
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เน่ียนถ่า ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น ้าซงฮัวเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมือง 

ฮารบิ์น ท่ีพยายามต่อสู้กบัอุทกภยัครั้งใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ อาทิเช่น อาหาร

พ้ืนเมือง ของท่ีระลึก ของใช ้ตามอัธยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี LONGDA TIMES HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเส่ินหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปป้ิงย่านถนนจงเจยี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฮารบ้ิ์น เพ่ือโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเส่ินหยาง ขบวน

ท่ี G710 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง 30 นาที)  

(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน หา้มน าไฟแช็ค และของมีคมทุกชนิดเขา้ไปใน

ขบวนรถ ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึ้ นขบวนรถ หากพบส่ิงของตอ้งหา้ม 

จะตอ้งท้ิงอย่างเดียว) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง ตั้งอยู่ไม่

ไกลจากพระราชวังกูก้งเส่ินหยาง เป็นอีกสถานท่ีทาง

ประวติัศาสตรข์องเมืองเส่ินหยาง สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 

1914 บนพ้ืนท่ี 36,000 ตารางเมตร  

เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้าน

สไตล์ยุโรป โดยมี นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนาย

พลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดบันายพลก๊ก-

มินตัง๋ถือเป็นนายทหารท่ีรกัชาติมีส่วนส าคญัในสงคราม

ขบัไล่ญ่ีปุ่น จนได้รบัการจารึกในหน้าประวติัศาสตร์ 

นับตั้งแต่ญ่ีปุ่นไดบุ้กยึดเส่ินหยาง ในปีค.ศ. 1894   

และรฐับาลก๊กมินตัง๋ตอ้งเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ท่ี

ยากล าบาก เพราะญ่ีปุ่นรุกรานมาจากทางเหนือ และ

พรรคคอมมิวนิสต์คืบคลานมาจากทางใต้ จนกระทั ่ง
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จางเสียวเ์หลียงซ่ึงเป็นผู้บัญชาการทหารภาคตะวนัตกเฉียงเหนือตัดสินใจยอมรบัความร่วมมือจาก

คอมมิวนิสตใ์นการต่อต้านการรุกรานจากญ่ีปุ่น และน าเร่ืองเสนอต่อเจียงไคเช็ค จนกระทัง่ใน

ท่ีสุดภายหลังการหารือท าใหร้ฐับาลก๊กมินตัง๋กบัพรรคคอมมิวนิสตไ์ดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมมือกนั

ต่อตา้นญ่ีปุ่น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ย่านช้อปป้ิงถนนจงเจยี นับเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเส่ินหยาง 

ถนนคนเดินแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจท่ีส าคญั เป็นย่านการคา้ท่ีรวมเอารา้นรวงต่างๆ ทั้ง

หา้งสรรพสินคา้ทั้งหลายมารวมไวท่ี้น่ี คุณจะไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผ้า เคร่ืองประดบั สินคา้

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากจีนไดท่ี้น่ี รวมถึงรา้นอาหารต่างๆมากมาย 

พกัท่ี MINSHAN HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

วนัท่ีเจด็ เส่ินหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลงัอาหารเช้า ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเส่ินหยาง 

10.15น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เท่ียวบินท่ี XW877 

 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชัว่โมง 45 นาที)     

15.10น.  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า **  

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลัก** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 15 ท่านมีหัวหนา้ทัวร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ***   
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

2-3 ท่าน  

(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

19 – 25 ธนัวาคม 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 กุมภาพนัธ ์2561 31,777 6,000 21,777 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพ่ือร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้น

ขายเส้ือกันหนาว, รา้นศิลปะรสัเซีย, รา้นสินค้าพ้ืนเมือง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมี

ผลกับราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ  าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถ้า

หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300หยวน/ท่าน/รา้น 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลัก 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบังคบัลูกทัวรท์ั้ งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ช้ิน น ้าหนักไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียว  

     ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 

วนัจ ันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั  

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมดทั้ งน้ี ทางบริษทัจะหัก

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่  ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจอง

และจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทัวรท์ั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 

วนัจ ันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั  



 

 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทัวร ์ SHE01 HARBIN ICY SNOW 7D5N FEB18-XW-W12 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้ก ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า
ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว
ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ  การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ั น 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล  สเปรย์ ท่ี จะน าติดตัวขึ้ น เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ  านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000  mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 ส าเนาสูติบัตร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วน่ันใช้แค่เพยีงส าเนาพาสสปอตท์ีชั่ดเจนเท่าน้ัน !!  

ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตตั์วจรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


