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              ปกักิ่ง ฮารบ์ิ้น COOL FINVER ICE & SNOW 7 วนั 5 คืน 

โดยสายการบนิแอร ์ไชน่า (CA) 
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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ(CA810/05.50- 11.25)-

ปักกิง่-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นใบชา 
✈ O O 

HOLIDAY INN CHANG 

WESTHOTEL หรอืเทยีบเทา่  

4 ดาว 

2 
จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวังกูก่ง-ศนูยว์จิัยการแพทยแ์ผน

โบราณ-พระราชวังฤดรูอ้น-ถนนหวังฝจูิง่    
O O O 

HOLIDAY INN CHANG 

WESTHOTEL หรอืเทยีบเทา่  
4 ดาว 

3 
รา้นหยก-ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน-รา้นบวัหมิะ-ผา่นชม

สนามกฬีารังนก-ปักกิง่ (CA1639/20.10-22.15)-ฮารบ์ ิน้               
O O O 

GOLDEN CENTURY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  4 ดาว 

4 

ชอ้ปป้ิงรา้นเสือ้กนัหนาว-สวนสตาลนิ-อนุสาวรยีฝ่ั์งหง-ชม

แมน่ ้าซงฮวัเจยีง-เกาะพระอาทติย-์ชมเทศกาลน ้าแข็ง(Harbin  

International Ice and Snow Festival 2018) 

O O O 
GOLDEN CENTURY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  4 ดาว 

5 
คฤหาสนว์อลการ+์ลานสกSีnow World-สวนเสอืไซบเีรยี 

-รา้นสนิคา้รัสเซยี 
O O O 

GOLDEN CENTURY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  4 ดาว 

6 
วัดจเีลอ่ซือ่-ศาลเจา้ขงจือ้-ถนนจงหยางตา้เจยี-โบสถเ์ซนต์

โซเฟีย-ฮารบ์ ิน้(CA1612/20.00-22.05)-ปักกิง่ 
O O ✈  

ก าหนดเดนิทาง  (ชว่งปีใหม)่  
วนัที ่26 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61      37,999.-  
วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61       37,999.- 
วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 05 ม.ค. 61                                         37,999.- 

 หา้มพลาด.....ทวัรส์ดุคุม้ ไปคร ัง้เดี่ยวเที่ยว 2 เมือง  ...ชมไฮไลทเ์มืองแห่งน ้าแข็งหมิะ  

1. ตื่นตาตื่นใจกบัเทศกาล HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 

2. สนุกสนาน ณ ลานสก ีคฤหาสน์วอลการ ์ 

3. แจกฟร.ี..เสื้อกนัหนาว ถงุมือ ผา้พนัคอ และหมวก ท่านละ 1 ชดุ (รบัที่ฮารบ์ิ้น) 

4. พกัโรงแรมระดบั  4 ดาว  จ านวน 5 คืน 

 



 

 

 

GT-HRBCA01                                                                    Page 1 of 11 
                                                            

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์ GT-HRB CA01 COOL FIN 7D5N DEC17-CI-W43 

7 ปักกิง่(CA809/00.15-04.30)-กรงุเทพฯ ✈  

 

**แจกฟร ีเส ือ้กนัหนาว ถงุมอื ผา้พนัคอ และหมวก ทา่นละ 1 ชุด รบัทีฮ่ารบ์ ิน้*** 

 

หมายเหต ุ: รวมค่าวีซ่าจนีแบบเด่ียว ทา่นละ 1,500 บาทแลว้ 

***กรุณาเตรยีมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 240 หยวน /ท่าน/ทรปิ **เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 

 วนัแรก กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู-ิปกัก ิง่-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นใบชา 

03.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิแอร ์ไชนา่ (CA) 

โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ และเอกสารการเดนิทาง

ใหก้บัทกุทา่น 

05.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปกักิง่ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทีย่วบนิที ่CA 810 

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสรา้งใหม ่เพือ่รองรับทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้ สนามบนิ

มขีนาดใหญก่วา่แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิาออกแบบโดย Foster & Partners ตัวอาคารสรา้งเป็นรปูตัว

เครือ่งบนิ โดยแบง่เป็น 2 สว่น ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่

ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดผ่านได ้และใชน้วัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร น า

ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชน

จนี ตัง้อยูท่ีภ่าคตะวันตกเฉียงเหนือของ ทีร่าบหวาเป่ย ปักกิง่เป็นเมอืงหลวงของจนีตัง้แตส่มัยราชวงศจ์นิ 

หยวน หมงิ ชงิ จนถงึ สาธารณรัฐประชาชนจนี เคยใชช้ือ่จงตู ตา้ตู เป่ยผงิ และเป่ยจงิ เริม่ตัง้เป็นเมอืง

ตัง้แต่ปี 1949  ปัจจุบันปักกิง่แบง่เป็น 16 เขต และ 2 อ าเภอ เป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลาง พืน้ทีท่ั่วนคร

เป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นครปักกิง่เป็นศนูยก์ารเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และ

เขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศจนี อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก 

ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบเมอืงเอกเทศ 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีานะเทยีบเท่ากับ

มณฑลหลังจากปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะ

หลังจากทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิง่ไดพ้ัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชือ่ มีการ

เปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกับตกึสงูๆ แต่ยังรักษาสถานทีส่ าคัญๆ 

ทางประวัตศิาสตรไ์ดอ้ยา่งดเียีย่ม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย  น าท่านชม หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตา้รเ์ป็นสถานซึง่

จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดาในระยะยา่งเขา้ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ย

ตามจันทรคตทิุกปีพระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ารเก็บเกีย่วไดผ้ล

อดุมประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้นต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ น าท่านสู ่รา้นใบชา ชมิ

ชาอวูห่ลงของปักกิง่ และชาทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HOLIDAY INN CHANG WEST  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั  4 ดาว 

วนัทีส่อง      จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก่ง-ศนูยว์จิยัการแพทยแ์ผนโบราณ-พระราชวงัฤดรูอ้น 

                   -ถนนหวงัฝจู ิง่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมนิ 

ตัง้อยูใ่จกลางกรงุปักกิง่ ความยาวตัง้แตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 

เมตร พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจบุนัจัตรัุสเทยีนอนัเห

มนินับเป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก่ หอ

ประตเูทยีนอนัเหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญโ่บกสะบดัอยูเ่หนอืเสาธง

กลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน 

พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนีท้างดา้นทศิ

ใตย้ังม ีหอร าลกึท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้่านเดนิสู ่พระราชวงั

กูก่ง สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดหิยง่เลอ่แห่งราชวงศห์มงิเป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิ

และชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองคพ์ระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มชี ือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กู ้

กง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่ว่า ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตุที่

เรยีกพระราชวังตอ้งหา้มเนือ่งมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค์

ดังนัน้วังของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยว์จิยัการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึ

ปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญ พรอ้มใหท้่านไดน้วดเทา้ผ่อนคลายโดยยาสมุนไพรจนี หมายเหตุ  : ขอความรว่มมอืทุก

ท่าน...กรุณาแช่เทา้และนวดเทา้  หากไม่แช่เทา้และนวดเทา้... กรุณาจ่ายเพิม่ ท่านละ 300

หยวน** น าทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนอื

ของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอุทยานที่มทีัศนียภาพทีส่วยงามมากแห่งหนึ่ง มเีนื้อที่ทัง้หมด 290เฮกตา้ร์ 

ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 ส่วน เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 ส่วน ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขา “ว่านโซว่ซาน” 
และ ทะเลสาบ “คุนหมงิหู”บนเขาว่านโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก พลับพลา และเก๋งจนีอันงดงามไว ้
หลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมภิาพ ทีเ่ชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิทีม่รีะยะทางไกลถงึ 728

เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคนุหมงิมเีกาะเล็ก ๆ เกาะหนึง่ มสีะพาน 17 โคง้อนั

สวยงามเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อทุยานจัดไวไ้ดส้ัดสว่นงดงามตระการตาซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของ

ศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสู่ ถนนหวงัฟูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงที่คกึคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิง่
รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังต่างๆและรา้นคา้รา้นอาหาร ศูนยก์ลางความบันเทงิมากมาย ทีจ่ะสรา้งสสีัน
ใหก้บัผูท้ีม่าจับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นี ้เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

พกัที ่ HOLIDAY INN CHANG WEST  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่าม รา้นหยก-ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน-บวัหมิะ-ผา่นชมสนามกฬีารงันก-ปกัก ิง่-ฮารบ์ ิน้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านแวะชม หยก ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก 

หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ี

ป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงส่วนใหญ่ที่

ปรากฏในปัจจบุันสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์

หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงต่ออกีหลายครัง้ดว้ยกันแต่ ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและ

แมนจูเรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จมคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่

ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพง

เมอืงจนีได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านชม บวัหมิะที่สรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ารอ้นลวกเป็นที่พสิูจน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆ

เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้า่งกายสามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้จากนัน้

น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก สนามกฬีาโอลมิปิกรังนกออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวสิเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดนิตามรอยสนามกีฬาชือ่ดังของโลก “โคลอส

เซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยต่อสิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ที่น่ัง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแข่งขัน

โอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทีม่โีครงตาข่ายเหล็กเหมอืนกิง่ไมเ้พดานและผนัง

อาคารทีท่ าดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดงดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี 

ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผา่นชมสระวา่ยน า้แหง่ชาตสิระว่ายน ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือ

จนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอน

ท าเป็นโครงรา่ง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้าทีส่ดุและใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนัก

ฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College ทีท่ าใหก้ าแพงอาคารดูเหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา 

สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปกักิง่ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทีย่วบนิที ่CA1639 

22.15 น. ถงึทา่อากาศยาน เมอืงฮารบ์ ิน้ เมอืงเอกของมณฑลเฮยหลงเจยีง ตัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุของประเทศจนี

มพีรมแดนตัง้แตท่ศิเหนอืไลล่งมาถงึทศิตะวันออกตดิชายแดนรัสเซยีสว่นทศิตะวันตกจรดมองโกเลยีใน มี

ชว่งฤดูหนาวมากกว่าฤดูรอ้น และเลือ่งชือ่ในฐานะเป็นเมอืงน ้าแข็งของประเทศ ซึง่มกีารจัดเทศกาลฤดู

หนาว การแขง่ขัแกะสลักน ้าแข็ง และเป็นเขตเศรษฐกจิพัฒนา เทคโนโลยชีัน้สงูของประเทศเมือ่ปี 1993 

และเปิดใหนั้กลงทุนจากต่างชาตเิขา้ไปด าเนนิการไดต้ัง้แต่ ค.ศ.1994 มปีระชากรประมาณ 2.5 ลา้นคน  

(รบัชุดกนัหนาวฟร ีอาท ิเสือ้กนัหนาว ถงุมอื ผา้พนัคอและหมวก) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ทีพ่กั GOLDEN CENTURY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่        ชอ้ปป้ิงรา้นเสือ้กนัหนาว-สวนสตาลนิ-อนุสาวรยีฝ์ั่งหง-ชมแมน่ า้ซงฮวัเจยีง-เกาะพระ
อาทติย-์ชมเทศกาลน า้แข็ง(Harbin  International Ice and Snow Festival 2018) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นไปชอ้ปป้ิง รา้นเสือ้กนัหนาว ทา่นสามารถเลอืกชดุกนัหนาวเพิม่ได ้หากทา่นใดเกดิลมือปุกรณ์กนั

หนาวต่างๆ เชน่ เสือ้กันหนาว หมวก ผา้พันคอ ทีปิ่ดหู ถุงมอื และ อืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าท่านชม 

อนุสาวรยีฝ์ั่งหง ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณชายฝ่ังแมน่ ้าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืง

ฮารบ์นิทีพ่ยายามต่อสูก้ับอทุกภัยครัง้ใหญ่เมือ่ปี ค.ศ.1957 ซึง่น ้าในแมน่ ้าซงฮัวเจยีงสูงกว่าตัวเมอืงฮาร์

บ ิน้ 7 เมตร และเหลอืเพยีง 20 เซนตเิมตร น ้าก็จะทะลักเขา้มาในตัวเมอืง จงึไดม้กีารสรา้งเขือ่นใหส้งูขึน้

อกี 30 เซนตเิมตร ตลอดเขือ่นกวา่ 140 กโิลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในทีส่ดุน ้าก็ไมไ่หลเขา้มาทว่มเมอืง

ฮารบ์ ิน้ทัง้ๆ ทีก่ระแสน ้าในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน ้าทีส่งูทีส่ดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรงกลม

แบบโรมัน สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาที่

ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในตอนนัน้ฐานของอนุสาวรยีส์รา้งเป็นสระรูปพระจันทร์

เสีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ล่างเป็นระดับน ้าในปี ค.ศ. 1932 ทีเ่คยสรา้งความเสยีหายใหก้บัเมอืงฮารบ์ ิน้เป็นอยา่งมาก 

สระชัน้ที ่2 เป็นระดับน ้าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน ้าเมือ่ 52 ปีก่อน ซึง่สูงกว่าระดับน ้าปี ค.ศ. 1932 

ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สรา้งสระขึ้นเป็นชัน้ที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน ้ า ซึง่สูงขึ้นอีก 0.75 

เซนตเิมตร ดา้นหลังประกอบดว้ยเสาและระเบยีงโคง้แบบโรมนั ซึง่แสดงถงึความสามคัคขีองชาวเมอืงฮาร์

บ ิน้ ชม สวนสตาลนิ หรอื ซือ่ตา้หลนิกงหยวน รมิฝ่ังแม่น ้าซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1953 ซึง่มรีปูแบบทีรั่บอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียโุรป แตม่คีวามสมบรูณ์แบบกวา่และมเีอกลักษณ์ที่

หา้วหาญ ซึง่เปรยีบเสมอืนอปุนสิยัของชาวเหนือของประเทศจนี เพือ่เป็นหลักฐานถงึสัมพันธภาพอนัดตีอ่

กัน ระหว่างสองชาตมิหาอ านาจแห่งโลก น าท่านเทีย่วชม การแสดงวา่ยน า้ทีแ่มน่ า้ซงฮวั การแข่งขัน

วา่ยน ้าโดยทนกบัอณุหภมูหินาวจัด -40 องศา  

  

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ไทห่ยางตา่ว ( เกาะพระอาทติย ์) เกาะขนาดใหญซ่ึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของแมน่ ้า

ซงฮัวเจยีง มเีนื้อทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์เดมิเป็นสถานทีพั่กฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมอืงฮารบ์ ิน้ 

สถานทีส่วยงามร่มรืน่ ชมความงามของเมอืงชนบททีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่ห ์นับเป็นสถานทีอ่าบแดดที่

วเิศษสดุ นอกจากนัน้ยังมเีรอื, จักรยาน และรถมา้ลากสไตลย์โุรปไวบ้รกิารใหเ้ชา่อกีดว้ย (ราคาทวัรไ์ม่

รวมคา่เชา่อุปกรณ์ตา่งๆ) ส่วนในชว่งฤดูหนาวเมือ่เกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมดว้ยหมิะ ก็จะกลายเป็นสถาน

หย่อนใจในอุดมคต ิทีเ่หมาะอยา่งยิง่กับกจิกรรมหลากหลายชนดิบนลานน ้าแข็ง อาทเิชน่ สเก็ตน ้าแข็ง, 

เลือ่นหมิะ, และชมนทิรรศการและศลิปกรรมแกะสลักหมิะประจ าปีของฮารบ์ ิน้ เกาะสรุยินัถอืเป็นสถานทีจ่ัด

แสดงการแกะสลักหมิะน ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนีทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก ซึง่ปัจจุบนันี้ทา่นสามารถชม

การแสดงการแกะสลักหมิะน ้าแข็งในอาคารของเกาะสุรยิันนี้ได ้ชมการแกะสลักน ้าแข็งก าแพงเมอืงจีน 

สวนหมิะ และอกีหลากหลายแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญของจนี ท่านสามารถถ่ายรูปสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ 
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เหมือนกับท่านไดอ้ยู่ในนิทรรศการแกะสลักหมิะน ้าแข็งอย่างแทจ้รงิ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน  ท่านชม 

เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง หรือนิทรรศการและศลิปกรรมการแกะสลักน ้าแข็งประจ าปีของฮาร์บ ิน้ ปิง

เสวีย่ตา้ซือ่เจีย้ ทีเ่มอืงฮารบ์ ิน้ซ ึง่ฤดเูยอืกแข็งทีย่าวนาน ท าใหฮ้ารบ์ ิน้ซ ึง่อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนอืของ

จนีกลายเป็นเมอืงน ้าแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดท าใหแ้มน่ ้าซงฮัว กลายเป็นลานน ้าแข็งทีท่ัง้หนาและกวา้ง

ใหญ่ ที่ผูม้าร่วมงานใชเ้ล่นสไลเดอร์ ลากเลือ่นและกฬีาต่างๆ อย่างเชน่ ฮ็อกกี,้ สเก็ตและสกกีันอย่าง

สนุกสนาน มกีารน าน ้าแข็งกอ้นโตมาแกะสลักเป็นรูปตา่งๆ ใหท้่านชมความงดงามของโคมไฟน ้าแข็งยาม

ค ่าคนืตามอธัยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 GOLDEN CENTURY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ คฤหาสนว์อลการ+์ลานสกSีnow World-สวนเสอืไซบเีรยี-รา้นสนิคา้รสัเซยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทุกท่านเดนิทางสู่คฤหาสนว์อลการ ์(VOLGA MANOR )เมือ่ไปถงึจะมเีจา้หนา้ทีแ่ต่งกายเป็นชดุ

ประจ าชาตรัิสเซยีคอยใหก้ารตอ้นรับผูท้ีม่าเยอืนคฤหาสน์วอลการ ์โดยทีบ่รเิวณแห่งนี้มพีืน้ที ่6 แสนกว่า

ตารางเมตรใชท้นุสรา้งถงึหนึง่รอ้ยหา้สบิกวา่ลา้นหยวน จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่สก ีณ ลานสกภีายใน

คฤหาสนว์อลการ ์สกขีองทีน่ี่จะแตกต่างจากทีอ่ืน่เล่นง่ายกว่าเป็นสกทีีผู่กตดิกับรองเทา้ท าใหผู้ท้ีไ่มม่ี

ประสบการณ์ในการเลน่มากอ่นก็สามารถลองเลน่ดไูด ้ 

  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านชม สวนเสอืไซบเีรยี (สัตวอ์นุรักษ์ทีม่คีา่ชนดิหนึง่ของประเทศจนี ) สวนเสอืตัง้อยูท่างเหนือของ

แมน่ ้าซงฮวั มพีืน้ที ่196.53 เอเคอร ์และมเีสอืไซบเีรยีน สัตวอ์นุรักษ์ทีม่คีวามสวยงาม น่ารัก และเป็นเสอื

ทีไ่มดุ่รา้ยอาศัยอยูก่วา่ 100 ตัว จากนัน้น าทา่นชอ้ป รา้นสนิคา้รสัเซยี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 

ของชาวรัสเซยี 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 GOLDEN CENTURY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่ก     วดัจเีลอ่ซือ่-ศาลเจา้ขงจือ้-ถนนจงหยางตา้เจยี-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ฮารบ์ ิน้-ปกัก ิง่ 

                -กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านชม วดัจีเ่ลอ่ซือ่ หนึง่ในวัดพุทธของฮารบ์ ิน้ทีโ่ดดเด่นตัง้แต่ซุม้ประตูหนิในแบบสไตลจ์ีนแท ้ๆ ที่

สลักอักษรชือ่วัดดว้ยสทีองตัวใหญ่ และทีเ่ด่นกว่าคอืประตูวัดสแีดงสดแสบตา ซึง่บางวันอาจมชีาวบา้น

แต่งชดุสแีดงมาไหวพ้ระแข่งกับสปีระตู จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้ขงจือ้ เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้เป็น

แห่งสุดทา้ยของจีน เป็นศาลเจา้ที่มีขนาดใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของจีน และใหญ่ที่สุดในแถบ

ตะวันออกเฉียงเหนอื ศาลเจา้ขงจือ้ไดรั้บการรักษาเป็นอยา่งด ีและถกูขนานนามวา่ พระราชวังกูก้งแหง่ฮาร์

บ ิน้ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น จงยางปู้ สงิเจีย้ หรอื ถนนจงยางตา้เจยี  เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากและ

ของทีร่ะลกึ ณ ยา่นการคา้ของเมอืงฮารบ์ ิน้ ต่อจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัโบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย  ซึง่

ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี เมือ่ก่อนเคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาที่

ส าคัญตา่งๆ ของชาวรัสเซยีแตม่าถกูท าลายตอนปฏวิัตวิัฒนธรรม และไดม้กีารสรา้งขึน้มาใหมอ่กีครัง้โดย

พยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้าก ที่สุด ซึง่ใชเ้วลาถงึ 9 ปี โดยเริม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จ

สมบรูณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้า่เป็นโบสถ ์Greek Orthodox ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวันออก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรยีบรอ้ย กไ็ดเ้วลาน าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ 

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่ฮารบ์ ิน้โดยสายการบนิ AIR CHINA เทีย่วบนิที ่CA1612 

22.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงปักกิง่  จากนัน้น าทา่นรอตอ่เครือ่งเพือ่เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ 

วนัทีเ่จ็ด     ปกัก ิง่-กรงุเทพ 

00.10 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทีย่วบนิที ่CA809 

04.30 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
ส าคญัมาก หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น
ไฟท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

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

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 
 
 
อตัราคา่บรกิาร     
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาเด็กเทา่กบัผูใ้หญ ่

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

 

 

วนัที ่26 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 37,999 37,999 5,900 

วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61 37,999 37,999 5,900 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 05 ม.ค. 61 37,999 37,999 5,900 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 
ทา่นละ 240 หยวน /ทรปิ(เด็กเกบ็เทา่ผูใ้หญ)่ *** 

            ** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร ** 

 

ขอ้ควรทราบ: รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุ

ในโปรแกรมทวัร ์ ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

**ไมร่บัจอยแลนด*์* 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
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3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี  4 วันท าการ (วซีา่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.น า้หนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ23กโิลกรมั,คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีก

เก็บหมายเหต:ุ สายการบนิแอรไ์ชน่า  CA ใหก้ระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ1ใบมนี ้าหนักไมเ่กนิ23กโิลกรัม

และขนาดของกระเป๋าตอ้งมขีนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไมเ่กนิ158เซนตเิมตร (กวา้ง+ยาว+สงู) สมัภาระตดิตัวขึน้

เครือ่งไดท้า่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

จะตอ้งเสยีสว่นทีเ่กนิเป็นจ านวนเงนิ200 USD หรอื1,300หยวนตอ่ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

เพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิก าหนด 
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3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้หมด 240 หยวน/คน/ทรปิ 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  



 

 

 

GT-HRBCA01                                                                    Page 1 of 11 
                                                            

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์ GT-HRB CA01 COOL FIN 7D5N DEC17-CI-W43 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**วซีา่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ให้

ขอ้มลูเท็จอาจมกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นที่

แปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศเนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้

ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 
 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

                            

                    **กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

...............................................................................................................................................................

..............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

...............................................................................................................................................................

................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

...............................................................................................................................................................

.........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
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(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่............เดอืน...............ปี................... ถงึ วนัที.่.................เดอืน............ปี..................................... 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้  (โปรดท าตามระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดั 

 


