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★★★ทวัรฉ์ลองปีใหมก่บัเมอืงหมิะ เทีย่วเทศกาลโคมไฟน า้แข็งประจ าปี ลิม้รสเบยีรท์อ้งถิน่พรอ้ม

รบัชมภาพยนตร ์4D แถมกจิกรรมยอ้นวยัเด็ก การน ัง่ลอ้ยางสไลเดอรบ์นลานหมิะคฤหาสนว์อลการ ์
ณ เมอืง ฮารบ์ ิน้ ★★★ 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  28 ธนัวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561 (ปีใหม)่ 

 
34,900.- 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ-ฮารบ์ ิน้ ✈  

2 

กรุงเทพฯ – กวางเจา (CZ3036/02.10-06.00) – กวางเจา – 

(CZ3615/08.15-12.20) ฮารบ์ ิน้ – รา้นเสือ้กนัหนาวตงเป่ย – 

จัตรุัสโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – ถนนคนเดนิจงหยัง – อนุสาวรยีฝั์งหง – 

สวนสตาลนิ 

✈ O 
Kempinski Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 5 ดาว 

3 

สวนเสอืไซบเีรยี(รวมรถแบตเตอรี)่ –ฮารบ์ ิน้โอเปร่าเฮา้ส(์เขา้ชม

ภายใน) – ปลอ่ยเทีย่วอสิระในแวนดา้ซติี–้ โรงละครจงยัง(แถม

โชว)์ 

O O O 
Kempinski Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 5 ดาว 

4 

ฮารบ์ ิน้ – การเสดงว่ายน ้า – รา้นรัสเซยี – เกาะพระอาทติย ์(รวมรถ

กอลฟ์) – เทศกาลโคมไฟน ้าแข็งประจ าปี2017 HARBIN ICE & 

SNOW FESTIVAL 2017 

O O O 
Kempinski Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 5 ดาว 

5 

พพิธิภณัฑโ์รงเบยีร ์(หนัง 4D ลิม้รสเบยีรค์นละหนึง่แกว้) – 

คฤหาสนว์อลการ ์(แถมกจิกรรมน่ังลอ้ยางสไลเดอรล์งมา + DIY 

ตุก๊ตารัสเซยี) 

O O O 

Harbin Volga Manor 

Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 5 
ดาว 

เจาะลกึฮารบ์ ิน้ เทศกาลน า้แข็ง คฤหาสนว์อลการ ์
 SNOW TOWN OF CHINA 

6 วนั 4 คนื (CZ)  
โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์
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6 
ฮารบ์ ิน้ – กวางเจา (CZ3616 /13.20-17.55) – กรุงเทพฯ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ(CZ3035 /22.55-00.55+1) 
O ✈  

 
หมายเหต:ุ ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 150 หยวน/ทรปิ 
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วนัทีแ่รก     กรงุเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮารบ์ ิน้ 

23.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

ช ัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

(CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง     กรงุเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮารบ์ ิน้ – รา้นเสือ้กนัหนาว – จตัรุสัโบสถเ์ซนต ์ 

                  โซเฟีย –ถนนคนเดนิจงหยงั – อนุสาวรยีฝ์งัหง – สวนซตาหลนิ 

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่กวางเจาโดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่CZ3036 

 

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงกวางเจา  จากนัน้น าทา่นรอตอ่เครื่องเพื่อเดนิทางสูเ่มอืง

ฮารบ์ ิน้ 

 

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่ ฮารบ์ ิน้ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่CZ3905 

 

12.00 น. 

 
 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงฮารบ์ ิน้  เมืองเอกของมณฑลเฮยหลง
เจยีง ตัง้อยู่ทางทศิเหนือ สดุของประเทศจีนมีพรมแดนตัง้แต่ทศิเหนือไล่ลงมาถงึ

ทศิตะวันออกตดิชายแดนชือ่ในฐานะเป็นเมืองน ้าแข็งของประเทศ ซึง่มีการจัด
เทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน ้าแข็ง หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง

แลว้ จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงรา้นเสือ้กนัหนาวตงเป่ย ตอ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
จตัุรสัโบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย  ซึ่งออกแบบและสรา้งโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
เมื่อก่อนเคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิีกรรมทางศาสนาที่ส าคัญต่างๆ ของชาว

รัสเซียแต่มาถูกท าลายตอนปฏวิัตวิัฒนธรรม และไดม้ีการสรา้งขึน้มาใหม่อีกครัง้
โดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้าก ทีสุ่ด ซึง่ใชเ้วลาถงึ 9 ปี โดยเริม่ตน้

สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือไดว้่าเป็นโบสถ ์Greek 
Orthodox ทีใ่หญ่ทีส่ดุในตะวันออก จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน จงยางปู้ สงิเจ ีย้ 
หรอื ถนนจงยางตา้เจยี  เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากและของทีร่ะลกึ ณ 

ย่านการคา้ของเมืองฮารบ์ ิน้ จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรยีฝ์ั่งหง ซ ึง่ตัง้อยู่ ณ 
บรเิวณชายฝ่ังแม่น ้าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมืองฮารบ์นิ
ทีพ่ยายามต่อสูก้ับอุทกภัยครัง้ใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึง่น ้าในแม่น ้าซงฮัวเจียงสงู

กว่าตวัเมอืงฮารบ์ ิน้ 7 เมตร และเหลอืเพียง 20 เซนตเิมตร น ้าก็จะทะลักเขา้มาใน
ตัวเมือง จงึไดม้ีการสรา้งเขือ่นใหส้งูข ึน้อีก 30 เซนตเิมตร ตลอดเขือ่นกว่า 140 

กโิลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในทีส่ดุน ้าก็ไม่ไหลเขา้มาท่วมเมืองฮารบ์ ิน้ทัง้ๆ ที่
กระแสน ้าในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน ้าทีส่งูทีส่ดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรียเ์ป็นเสา
ทรงกลมแบบโรมัน สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา 

ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาทีร่่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่กดิข ึน้
ในตอนนั้นฐานของอนุสาวรียส์รา้งเป็นสระรูปพระจันทรเ์สีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ล่างเป็น

ระดบัน ้าในปี ค.ศ. 1932 ทีเ่คยสรา้งความเสยีหายใหก้บัเมืองฮารบ์ ิน้เป็นอย่างมาก 
สระชัน้ที ่2 เป็นระดบัน ้าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน ้าเมื่อ 52 ปีก่อน ซึง่สงูกว่า
ระดบัน ้าปี ค.ศ. 1932 ถงึ 0.58 เซนตเิมตร ปี ค.ศ. 2001 สรา้งสระขึน้เป็นชัน้ที ่3 

เพื่อบันทกึระดับน ้า ซ ึง่สงูข ึน้อีก 0.75 เซนตเิมตร ดา้นหลังประกอบดว้ยเสาและ
ระเบยีงโคง้แบบโรมัน ซึง่แสดงถงึความสามัคคขีองชาวเมืองฮารบ์ ิน้ ชม สวนสตา
ลนิ หรือ ซือ่ตา้หลนิกงหยวน รมิฝ่ังแม่น ้าซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1953 ซ ึง่มีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศลิปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความ
สมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ทีห่า้วหาญ ซึง่เปรียบเสมือนอุปนสิัยของชาว

เหนือของประเทศจนี เพือ่เป็นหลกัฐานถงึสมัพันธภาพอันดตีอ่กนั ระหว่างสองชาติ
มหาอ านาจแห่งโลก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั    ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั Kempinski Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว ฮารบ์ ิน้ 

วนัทีส่าม     สวนเสอืไซบเีรยี(รวมรถแบตเตอรี)่ –ฮารบ์ ิน้โอเปรา่เฮาส(์เขา้ชมภายใน) –  

                  ปลอ่ยเทีย่วอสิระในแวนดา้ซติ ี–้ โรงละครจงยงั(แถมโชว)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 น าทา่นชม สวนเสอืไซบเีรยี (สตัวอ์นุรักษ์ทีม่ีค่าชนดิหนึง่ของประเทศจีน ) สวน  
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เสอืตัง้อยู่ทางเหนือของแม่น ้าซงฮัว มีพื้นที ่196.53 เอเคอร ์และมีเสอืไซบีเรียน 

สตัวอ์นุรักษ์ทีม่ีความสวยงาม น่ารัก และเป็นเสอืทีไ่ม่ดุรา้ยอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว 

จากนัน้ น าท่านชมภายในของ ฮารบ์นิ โอเปรา เฮาส ์ตัง้อยู่บนพื้นที่ 78 ตาราง

เมตร ในเมอืงฮารบ์นิ ทางตอนเหนือของจนี ภายในเป็นก าแพงสขีาวแบบร่วมสมัย 

ตกแต่งด ว้ยสีฟ้าใหแ้ลดูสว่างขึ้น  และยังมีโครงไมน้ ้ าหนักหลายตันเป็น

สว่นประกอบในการกอ่สรา้งดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้ อสิระเทีย่วชม แวนดา้ซติ ี ้ 120,000 เป็นศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงแบบครบ

วงจร ภายในมโีรงแรม รา้นอาหาร และรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย จากนัน้น าทา่นเขา้ชม 

โรงละครจงยงั(แถมโชว)์     

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

พกัที ่ Kempinski Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว ฮารบ์ ิน้ 

วนัทีส่ ี ่        ฮารบ์ ิน้-การแสดงวา่ยน า้-รา้นรสัเซยี-เกาะพระอาทติย(์รวมรถกอลฟ์) –  

                  เทศกาลน า้แข็ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 น าท่านเทีย่วชม การแสดงวา่ยน า้ทีแ่ม่น า้ซงฮวั การแข่งขันว่ายน ้าโดยทนกับ

อุณหภูมหินาวจัด -40 องศา น าท่านชม รา้นสนิคา้รสัเซยี ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ

สนิคา้พืน้เมอืง ของชาวรัสเซยี 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ ไทห่ยางตา่ว ( เกาะพระอาทติย ์ ) เกาะขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่

ทางตอนเหนือของแมน่ ้าซงฮวัเจยีง มเีนื้อทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์ เดมิเป็น

สถานทีพ่ักฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมอืงฮารบ์ ิน้ สถานทีส่วยงามร่มรืน่ ชมความ

งามของเมอืงชนบททีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่ห ์ นับเป็นสถานทีอ่าบแดดทีว่เิศษ

สดุ นอกจากนัน้ยังมเีรอื, จักรยาน และรถมา้ลากสไตลย์ุโรปไวบ้รกิารใหเ้ชา่อกีดว้ย 

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ) สว่นในชว่งฤดหูนาวเมือ่เกาะแห่งนี้ถกู

ปกคลมุดว้ยหมิะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคต ิ ทีเ่หมาะอย่างยิง่กบั

กจิกรรมหลากหลายชนดิบนลานน ้าแข็ง อาทเิชน่ สเก็ตน ้าแข็ง, เลือ่นหมิะ, และ

ชมนทิรรศการและศลิปกรรมแกะสลกัหมิะประจ าปีของฮารบ์ ิน้ เกาะสรุยินัถอืเป็น

สถานทีจ่ัดแสดงการแกะสลกัหมิะน ้าแข็งทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนีทีโ่ดง่ดงัไป

ทัว่โลก ซึง่ปัจจุบันนี้ทา่นสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหมิะน ้าแข็งในอาคาร

ของเกาะสรุยินันี้ได ้ ชมการแกะสลกัน ้าแข็งก าแพงเมอืงจนี สวนหมิะ และอกี

หลากหลายแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของจนี ทา่นสามารถถา่ยรูปสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ เหมอืนกบัทา่นไดอ้ยู่ในนทิรรศการแกะสลกัหมิะน ้าแข็งอย่างแทจ้รงิ อย่างที่

เห็นในปัจจบุัน ทา่นชม เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง หรอืนทิรรศการและศลิปกรรม

การแกะสลกัน ้าแข็งประจ าปีของฮารบ์ ิน้ ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้ ทีเ่มอืงฮารบ์ ิน้ซ ึง่ฤดู

เยอืกแข็งทีย่าวนาน ท าใหฮ้ารบ์ ิน้ซ ึง่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของจนีกลายเป็น

เมอืงน ้าแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดท าใหแ้ม่น ้าซงฮัว กลายเป็นลานน ้าแข็งทีท่ัง้หนา

และกวา้งใหญ่ ทีผู่ม้ารว่มงานใชเ้ลน่สไลเดอร ์ ลากเลือ่นและกฬีาตา่งๆ อย่างเชน่ 

ฮ็อกกี,้ สเก็ตและสกกีนัอยา่งสนุกสนาน มกีารน าน ้าแข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรปู

ตา่งๆ ใหท้า่นชมความงดงามของโคมไฟน ้าแขง็ยามค า่คนืตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

พกัที ่ Kempinski Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว ฮารบ์ ิน้ 

วนัทีห่า้         โรงงานเบยีรฮ์ารบ์ ิน้ (หนงั4D บรกิารเบยีรค์นละหนึง่แกว้) – คฤหาสนว์อลการ ์ 

                    (แถมกจิกรรมสไลเดอร ์+ DIY ตุก๊ตารสัเซยี) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 
น าทา่นเดนิทางชม โรงงานเบยีรฮ์ารบ์ ิน้ สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1900 มปีระวัตศิาสตรก์ว่า 100 ปี

แลว้ ปัจจุบนัผลติเบยีรม์ากกว่า 3 แสนตนัตอ่ปี ปรมิาณการดืม่เบยีรโ์ดยเฉลีย่ของชาวฮารบ์นิจดั
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************************************ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว 
เพ ิม่ 

 
วนัที ่28 ธนัวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561 

 
34,900 34,900 34,900 6,000 

 

 
ไมร่บัจอยแลนด ์

อยู่อันดบัทีห่นึง่ของจนี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย น าทุกท่านเดนิทางสู่คฤหาสนว์อลการ ์(VOLGA MANOR ) เมื่อไปถงึจะมี

เจา้หนา้ทีแ่ตง่กายเป็นชดุประจ าชาตริัสเซยีคอยใหก้ารตอ้นรับผูท้ีม่าเยอืนคฤหาสน์

วอลการ ์โดยทีบ่รเิวณแห่งนี้มีพื้นที่ 6 แสนกว่าตารางเมตรใชทุ้นสรา้งถงึหนึง่รอ้ย

หา้สบิกว่าลา้นหยวนจากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ล่นสก ีณ ลานสกภีายในคฤหาสน์

วอลการ ์(ฟรสีกลีอ้ยาง คนละ1 รอบ) สกขีองทีน่ี่จะแตกต่างจากทีอ่ื่นเล่นง่าย

กว่าเป็นสกีที่ผูกตดิกับรองเทา้ท าใหผู้ท้ี่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นมาก่อนก็

สามารถลองเลน่ดไูด ้หรอืทา่นอาจเลอืกถา่ยรูป ความงดงามของสถานทีท่่องเทีย่ว

ตามอัธยาศยั พเิศษ!! ทา่นจะไดร้ว่มเลน่กจิกรรมวาดภาพ ตุ๊กตา D.I.Y. ดว้ย

ฝีมอืของทา่นเอง พรอ้มสามารถน าภาพวาดน ัน้ กลบัมาเป็นทีร่ะลกึได ้

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

พกัที ่ Harbin Volga Manor Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว ฮารบ์ ิน้ 

วนัทีห่ก     ฮารบ์ ิน้ – กวางเจา – กรงุเทพฯ – สุวรรณภูม ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

13.20 น. ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงกวางเจา โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ3616 

 

17.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกวางเจา...จากนัน้น าทา่นรอตอ่เครือ่งเพือ่กลบักรุงเทพฯ  

22.55 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ3035 

 

00.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ทปิคนขบัรถและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์*** 
*** ทา่นละ 150 หยวน ทรปิ/ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่กหรอืรา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทั

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี

การคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซีา่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
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อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพ ิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

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

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ทา่น คนละ 1 ใบเทา่น ัน้ สว่นเกนิน ้าหนัก

กโิลกรัมละ 2,500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั คนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน/วนั และหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 หยวน

ตอ่คน/วนั เดนิทางท ัง้หมด  5 วนั จา่ยทปิไกด ์50 หยวน คนขบัรถ 50 หยวน และหวัหนา้ทวัร ์50 หยวน รวมเป็น 

150 หยวน ตอ่คน 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตร และสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

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

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจบุัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลู

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ

จนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2  นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพ ิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

**สถานทูตจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่สะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 
ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก  โคด้ทวัร ์GT-169 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มีนาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 
 

 

https://goo.gl/lG2dy6
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

