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คฤหาสน์วอลการ์ | โบสถ์เซนต์นิโคลสั | พิพิธภณัฑ์เบียร์ฮาร์บนิ | สวนสตาลิน | สวนเสือตงเป่ย 
ชมแขง่ขนัวา่ยน า้ท้าความหนาว | เกาะพระอาทิตย์ | Harbin Ice & Snow Festival 2020  

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว  |  แจกฟรี หมวก ผ้าพนัคอ ถงุมือ แผน่ท าความร้อน (รับท่ีฮาร์บนิ)   
 

  

 

 

 

 

  

เทยีนสิน ฮาร์บนิ คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

33  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 34,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – เทียนสนิ (สนามบินเทียนสนิบินไห)่(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแม่น า้ไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนน
อิตาลี – บ้านกระเบือ้ง – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – ร้านเสือ้กนัหนาว – 
คฤหาสน์วอลการ์   
วนัท่ี 3. คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลสั,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการแสดงระบ ารัสเซีย – พิพิธภณัฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ฟรีชิมเบียร์สดท่านละ 
1 แก้ว)   
วนัท่ี 4. จตัรัุสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลนิ – สวนเสอืตงเป่ย (รวมรถอทุยาน) 
วนัท่ี 5. ชมการแสดงวา่ยน า้ท้าความหนาว – ศนูย์ผลติภณัฑ์รัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอทุยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020  
วนัท่ี 6. ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-10.40) – ถนนวฒันธรรม – วดัเจ้าแม่ทบัทิม – 
เทียนสนิ (สนามบินเทียนสนิบินไห)่ – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณ)(CA749:20.25-00.40+1)        
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 
22.40 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

วันที่2 

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA750:01.40-
07.10) – ชมวิวแม่น า้ไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนนอิตาลี – บ้านกระเบือ้ง – เทียนสิน 
(สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – 
ร้านเสือ้กันหนาว – คฤหาสน์วอลการ์   

01.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเทียนสิน โดยเที่ยวบินที่  CA750 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสนิ หนึง่ในเมืองอตุสหากรรมที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็นเขต

เช่าของชาวตะวนัตก ท าให้บรรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวนัตก จากนัน้น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว น าทา่นออกเดินทางไปยงัภตัตาคาร  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
 

 
 น าทา่นชม แม่น า้ไห่เหอ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองเทียนสิน จากนัน้อิสระให้ท่านถ่ายรูปภายนอก เทียนจินอาย (Tianjin Eye) 

เป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่บนสะพานกลางแม่น า้จ่ือหย๋า โดยมีความสงูประมาณ 120 เมตร ถกูสร้างขึน้ในปี 
2008 ท่ีผา่นมา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม ถนนอิตาลี่ ช่ือของถนนอิตาลีน่ัน้ ก็ได้มาจากบรรยากาศของถนนสายนีน้ัน่เอง ถนนอิตาลี่นัน้ประกอบด้วยอาคาร

ที่ออกแบบโดยยดึรูปแบบศิลปะแบบอิตาล ีทัง้ยงัมีการตัง้ช่ือสถานที่อิงตามแหลง่ท่องเทียวในอิตาลี่อีกด้วย เช่น จตัรัุสมาร์โค
โปโล นอกจากนัน้แล้ว ถนนอิตาลีย่งัเป็นบ้านเกา่ของเหลา่ผู้มีช่ือเสยีงในอดีต เช่น หยวนซื่อไขแ่ละอีกมากมาย จากนัน้น าทา่น
ชม บ้านกระเบือ้ง เป็นบ้านท่ีมีเคร่ืองลายคราม กวา่ 4,000 ชิน้ ประกอบด้วยหินออ่นและมีหินคริสตลัน า้หนกัรวมกวา่ 40 ตนั 
และ กระเบือ้งโบราณกว่า 700 ล้านชิน้เคร่ืองแก้วชาวกระเบือ้งจากสมยั ราชวงศ์ถงั ราชวงศ์ซ่งกว่า 300 ชิน้ รูปปัน้หินอ่อน
โบราณกวา่ 300 ตวั ที่ตกแตง่ในสไตล์ฝร่ังเศส 
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 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเทียนสนิ (อิสระทานอาหารเยน็ภายในสนามบิน) 

19.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮาร์บิน โดยสายการบิน แอร์ไชนา่ เที่ยวบินที่ CA1677 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์บินไท่ผิง เมืองฮาร์บิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 น าทา่นแวะชมสนิค้าที่ ร้านเสือ้กันหนาว ภายในร้านจะจ าหน่าย เสือ้ รองเท้า ผ้าพนัคอ แผ่นท าความร้อน และอปุกรณ์กนั

หนาวอีกมากมาย จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูค่ฤหาสน์วอลการ์ 
 

 
ที่พัก โรงแรม  VOLGAR MANOR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ไม่มีบริการห้องพักส าหรับ 3 ท่าน) 
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วันที่ 3 
คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการ
แสดงระบ ารัสเซีย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ฟรีชิมเบียร์สดท่านละ 1 
แก้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าทา่นเที่ยวชม คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่แตง่กายเป็นชดุประจ าชาติรัสเซียคอยให้การ

ต้อนรับผู้ที่มาเยือนคฤหาสน์วอลการ์ โดยที่บริเวณแห่งนีม้ีพืน้ที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทนุสร้างถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าล้าน
หยวน 
น าทา่นชม โบสถ์เซนต์นิโคลสั เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซีย ตวัอาคารท ามาจากไม้ เป็นสญัลกัษณ์ของคฤหาสน์
วอลการ์  ด้านหน้าของตวัอาคารมีสญัลกัษณ์กางเขนแบบคริสต์ ออร์โทดอกซ์ ตวัโบสถ์เคยถกูท าลายไปเมื่อปี ค.ศ.1966 ใน
ยคุการปฏิวตัิวฒันธรรม ในปัจจบุนัได้ถกูบรูณะให้มีความสวยงามเช่นเดียวกบัในศตวรรษก่อน  
จากนัน้น าท่านเข้าชม คฤหาสน์พาฟลอฟ อาคารจ าลองบรรยากาศรัสเซียในยคุ คริสต์ศตวรรษที่ 16 ภายในมีการประดบั
ด้วยเคร่ืองเรือนชัน้ยอด อีกทัง้ชานดาเลียร์ที่สวยงามพร้อมด้วย เทวทูตทัง้ 12 องค์ เมื่อได้เข้าไปสมัผสัจะรู้สกึเหมือนอยู่ใน
วรรณกรรมรัสเซีย ”แอนนา คาเรรินา”   
จากนัน้น าทา่นชม การแสดงระบ ารัสเซีย (หมายเหตุ การแสดงจะหยุดทุกวันจันทร์) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน สร้างขึน้เมื่อ ค.ศ. 1900 โดยผู้ อพยพเชือ้สายเยอรมันและโปแลนด์ มี
ประวตัิศาสตร์กว่า 100 ปีแล้ว ปัจจุบนัผลิตเบียร์มากกว่า 3 แสนตนัต่อปี โดยมียอดขายเป็นรองเพียงเบีร์ชิงเต่าเท่านัน้ โดย
ปริมาณการดื่มเบียร์โดยเฉลีย่ของชาวฮาร์บินจดัอยูอ่นัดบัท่ีหนึง่ของจีน (แถมฟรี ชิมเบียร์สดทา่นละ 1 แก้ว)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร พิเศษ หม้อตุ๋นตงเป่ย 
ที่พกั โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 
จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ย 
(รวมรถอุทยาน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย  ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาที่ส าคญัต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถกูท าลายตอนปฏิวตัิวฒันธรรม และได้มีการสร้างขึน้มาใหม่อีกครัง้
โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ที่สดุ ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเร่ิมต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.
1932 ถือได้วา่เป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สดุในตะวนัออก  
จากนัน้น าทา่นเดินชม ถนนจงยาง  ตลอดสองข้างทางทา่นจะได้เห็นสนิค้าของฝากและของที่ระลกึมากมาย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านชม สวนสตาลิน ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ซงฮัว โดยสวนแห่งนีถู้กสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจาก
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ศิลปกรรมของทวีปยโุรป แตม่ีความสมบรูณ์แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอปุนิสยัของชาวเหนือของ
ประเทศจีน เพื่อเป็นหลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนั ระหวา่งสองชาติมหาอ านาจแหง่โลก  
จากนัน้น าทา่นชม สวนเสือตงเป่ย ชมเสอืไซบีเรีย (สตัว์อนรัุกษ์ที่มีคา่ชนิดหนึง่ของประเทศจีน ) สวนเสอืตัง้อยู่ทางเหนือของ
แมน่ า้ซงฮวั มีพืน้ท่ี 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สตัว์อนรัุกษ์ที่มีความสวยงาม น่ารัก และเป็นเสือที่ไม่ดรุ้ายอาศยัอยู่
กวา่ 100 ตวั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูป้ิงย่าง 
ที่พกั โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
ชมการแสดงว่ายน า้ท้าความหนาว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย – เกาะพระ
อาทติย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่นชม การแสดงว่ายน า้ ของเหลา่ผู้สงูอายทุี่อณุหภมูิ -20 องศาเซลเซียส สร้างความประหลาดให้กบัผู้คนเป็นอย่างมาก 

และน าท่านเลือกชม สินค้ารัสเซีย ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต เคร่ืองประดบั 
หรือของพืน้เมืองตา่งๆ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  พิเศษ เกี๋ยวตงเป่ย 

 น าทา่นเดินทางสู ่เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนือของแมน่ า้ซงฮวัเจียง มีเนือ้ที่ประมาณ 3,800 เฮค
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เตอร์ เดิมเป็นสถานที่พกัฟืน้ของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิน สถานที่สวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบ
สงบและมีมนต์เสนห์่ นบัเป็นสถานท่ีอาบแดดที่วิเศษสดุ สว่นในช่วงฤดหูนาวเมือ่เกาะแหง่นีถ้กูปกคลมุด้วยหิมะก็จะกลายเป็น
สถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน า้แข็ง  เช่น สเก็ตน า้แข็ง เลื่อนหิมะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮาร์บิน เกาะสริุยนัถือเป็นสถานที่จดัแสดงการแกะสลกัหิมะน า้แข็งที่ใหญ่
ที่สดุของประเทศจีนท่ีโดง่ดงัไปทัว่โลก ซึง่ปัจจบุนันีท้า่นสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะน า้แข็งในอาคารของเกาะสริุยนั
นีไ้ด้ ชมการแกะสลกัน า้แข็งก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของจีน ท่านสามารถถ่ายรูป
สถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ เหมือนกบัทา่นได้อยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะน า้แข็งอยา่งแท้จริง อยา่งที่เห็นในปัจจบุนั  

 
 (หมายเหตุ : กรณีที่เกาะพระอาทิตย์ไม่เปิดให้เข้าชมไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ หม้อไฟตงเป่ย 
 น าท่านชม เทศกาลน า้แข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการ

แกะสลกัน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน ที่เมืองฮาร์บินซึง่ฤดเูยือกแข็งที่ยาวนานท าให้ฮาร์บินซึ่งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
จีนกลายเป็นเมืองน า้แข็งสภาพอากาศเย็นจดัท าให้แมน่ า้ซงฮวักลายเป็นลานน า้แข็งที่ทัง้หนาและกว้างใหญ่ที่ผู้มาร่วมงานใช้
เลน่สไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้สเก็ตน า้แข็ง และสกีกันอย่างสนกุสนาน มีการน าน า้แข็งก้อนโตมา
แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ ให้ทา่นชมความงดงามของโคมไฟน า้แข็งยามค ่าคืนตามอธัยาศยั 
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 หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน า้แข็งปิดให้เข้าชม เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ที่พกั  โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 6 
ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-
10.40) – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้าแม่ทับทมิ – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณ)(CA749:20.25-00.40+1) 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินฮาร์บินไท่ผิง 
08.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเทียนสิน โดย สายการบิน แอร์ไชนา่ เที่ยวบินที่ CA1678 
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสนิ หนึง่ในเมืองอตุสหากรรมที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็นเขต

เช่าของชาวตะวนัตก ท าให้บรรยากาศของเมืองมีกลิน่อายของบรรยากาศตะวนัตก 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสนิ และให้ทา่นได้มีเวลาเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองตา่งๆตามอธัยาศยั 

  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม นมสัการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทบัทิม) เทพธิดาผู้พิทกัษ์นกัเดินทาง เช่ือว่านมสัการหม่าโจ้ว

แล้วจะเดินทางโดยสวสัดิภาพ   
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเทียนสินบินไห่ 

20.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA749 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
00.40+1 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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โปรแกรม: เทียนสิน ฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 08-13 ม.ค. 63 37,900.- 37,900.- 7,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 12-17 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 4,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 100000 บาท 
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    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป //หวัหน้าทวัร์แล้วแตค่วาม

ประทบัใจในการให้บริการ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ



 

โค้ดทวัร์ CNGT-487 
 

ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 10800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 20775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
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และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้ 2 ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  10125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


