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กาํหนดเดนิทาง  :      วันที� 28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563        

วันที�แรก     ( 28/12/2562)          กรุงเทพฯ – กวางเจา – เมืองฮาร์บนิ   

06.00 น. �พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั !น 4 (เกาะ U 3-7)  
สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ)  โดยมีเจ้าหน้าที4ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  

08.40  น. �ออกเดินทางสู ่เมืองกวางเจา โดยเที4ยวบินที4 CZ362 
12.25  น. ถึงสนามบินนานาชาตนิครกวางเจา หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศลุกากรแล้ว  

นําท่านเดินทางสู่อาคารภายในประเทศ เพื4อบินต่อสู ่เมืองฮาร์บิ !น 



2 
 

13.55 น. � นําท่านเหริฟ้าสู ่ เมืองฮาร์บิน   โดยเที4ยวบินที4 CZ3623  

18.10 น. ถึง เมืองฮาร์บิน   ฮาร์บิน หรือสําเนียงจีนกลางวา่ ฮาเอ่อร์
ปิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง   ทางตะวนัออก เฉียง
เหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั !งอยู่ทางฝั4งใต้ของแม่นํ !าซง
หวั ฮาร์บินเป็นเมืองอตุสาหกรรมที4กําลงัเติบโต และยงัเป็น
ศนูย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 
วฒันธรรม และการสื4อสารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียง เหนือของจีน จึงถือได้ว่าเป็นเมืองสําคญั
เมืองหนึ4งของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ      

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
        �พกัฮาร์บิ !น  哈尔滨松北美居酒店 Mercure Hotel Harbin New District ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที�สอง    (29/12/2562)    เมืองฮาร์บนิ – อุทยานภูมิศาสตร์จิ 8งป๋อหู – นํ 8าตกเตี 8ยวสุ่ยโหลว     

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู ่ อุทยานภูมิศาสตร์จิ 8งป๋อหู 镜泊湖 (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชั4วโมง) เป็นชื4อของทะเลสาบที4มี
ลกัษณะพิเศษทางภมิูศาสตร์กายภาพ ที4มีชื4อเรียกเฉพาะว่า 
หรงหยานเอี !ยนไซห่ ู เกิดจากการอดุตนัของชั !นหินลาวา 
ภายหลงัการระเบิดของ กลุ่มภเูขาไฟจิ !งป๋อห ู จํานวน 12 ลกู 
บนสองฝั4งมาบธารนํ !าหมู่ตานเจียง บนพรมแดนระหว่าง
มณฑลจี_หลนิกบัมณฑลเฮย์หลงเจียงทางภาคอีสานของจีนหลายครั !งหลายคราว เมื4อกวา่ 10,000 ปีที4
ผ่านมา  จากปรากฏการณ์ดงักลา่ว เป็นผลทําให้เกิดผืนนํ !าใหญ่ ขนาดเนื !อที4กว่า 95 ตารางกิโลเมตร มี
ความลกึเฉลี4ย 40 เมตร จดุลกึที4สดุวดัได้ 62 เมตร เก็บกกันํ !าในฤดนํู !าหลากได้มากถึง 1,600 ล้าน
ลกูบาศก์เมตร ทอดตวัอยา่งสงบงาม อยูก่ลางทิวเขาและผืนป่าอนัสลบัซบัซ้อน ผืนนํ !านี !มีความใสเป็น
อยา่งยิ4ง เพราะมีชั !น  หินใต้ท้องธารเป็นหินบะซอลต์ จึงได้รับสมญาว่า “ทะเลสาบกระจกเงา” อนัเป็น
ทะเลสาบหนิลาวาที4มีชื4อเสียง และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึ4งของประเทศจีน ทําให้ทะเลสาบจิ !งป๋อห ู
ได้รับการยกย่องวา่เป็น “ทะเลสาบซีห ูแห่งจีนอีสาน” 
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เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

นําท่านชมนํ 8าตกเตี 8ยวสุ่ยโหลว 吊水楼瀑布 ที4ได้รับ
สมญานามว่า "นํ !าตกไนแองการ่าของจีน" เนื4องจาก
นํ !าตก มีความกลว้าง 200 เมตร รูปทรงคล้ายเกือกม้า 
ทอดลงมาในแนวดิ4ง 12 เมตร ซึ4งเกิดจากการทรุดตวัของ
พื !นดนิเมื4อคราวภเูขาไฟระเบิดในอดีต ดคูล้ายไนแองกา
ร่าฉบบัย่อส่วน  

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
        �พกัจิ !งป๋อหู镜泊湖宾馆 Jingpohu Jingpohu Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที�สาม      (30/12/2562)    จิ 8งป๋อห ู– เสวี�ยเซียง – เมืองหมิะแรกแห่งจีน - ถนน Xueyun 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสูเ่มืองหมิะแห่งแรกของจีน 中 国 第 一 雪 乡(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั4วโมง) 
ระหว่างทางไปเยี4ยมชม ระเบียงภาพเขียนสีเงิน 10 ลี 8  ชมความมหศัจรรย์ของหมิะและนํ 8าแข็งผสาน
กบัสถานที4 สวยงามเกินบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
ถึง เมืองหมิะแห่งแรกของจีน  หรือเสวี4ยเซยีง เมือง
หิมะที4มีความงามดจุไขม่กุส่องสว่างบนโลก มีชื4อเรียกว่า 
ฟินแลนด์ภาคตะวนัออก เป็นหมู่บ้านที4มีชื4อเสียง 
เกี4ยวกบัหิมะเป็นอยา่งมากว่ากนัว่า ในฤดหูนาวอนั
ยาวนานทําให้หมิะในเมืองแหง่นี !มีความหนาถึง 2 เมตร 
สงูกว่าระดบันํ !าทะเล 1,200 เมตร บรรยากาศเหมือน
อยา่งหมู่บ้ายหมิะในประเทศญี4ปุ่ น เหมาะสาํหรับนกัท่องเที4ยวที4ชื4นชอบกบัการเลน่สกีและท้าทายความ
หนาวเป็นอย่างยิ4งผู้คนจํานวนมากนิยมไปชมความงามอนัแปลกตาของหมู่บ้านเที4ยวชม ถนนเสวี�ยยุ่น 
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Xueyun ( เสน่ห์ของหมิะ ) เป็นเพียงหนึ4งในถนนสายหลกัที4มีความยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้วย
ความหลากหลายของสนิค้ามาจากภเูขา ทางด้านตะวนัออกของเขตพื !นที4 Snow Township Scenic 

และศนูย์บริการลกูค้า มีร้านอาหารบางแห่ง สดุทางของถนนเป็นรูปตวั Y  ทางหนึ4งไปทาง Changting 
ทิศทางหนึ4งไปยงั เซียนจิ4งโกวเยี4ยมชมส่วนงานในพื !นที4ป่า ชมหมิะเหด็  บ้านในฝัน  ป่าสน ไม้เมเปิ!ล
เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ที4สวยงาม ชมเมืองหิมะของลกัษณะแบบบงักะโล ให้ความรู้สกึ
อยูใ่นโลกของหิมะ  
 
 

 

 
 
คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร ท่านสามารถออกเที�ยวชม เมืองหมิะในยําคํ�าคืน โคมไฟสีแดง บนถนนที4เตม็ไปด้วย
หิมะสีขาวสวยงาม ร่วมวงเต้นรอบกองไฟ ต่างฯ 

�พักเสวี�ยเซียง雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน      
 

 

 

 
 

วันที�สี�     (31/12/2562)        เสวี�ยเซียง - ยาปูลี� สกีรีสอร์ท - สนุกสนานกับกีฬาสกีนํ 8าแข็ง 

  ตื4นเช้ารับอรุณ สมัผสับรรยากาศหมิะภายในหมู่บ้านหิมะแรก 
อิสระนําท่านชมบ้านในฝัน 夢幻家園 ที4เตม็ไปด้วยหิมะสี
ขาวสวยงาม ป่าสน ไม้เมเปิ!ล ที4นี4จะมีฤดหูนาวที4ยาวนานถึง 
7 เดือน นบัเป็นหนึ4งในเมืองที4มีปริมาณหิมะเยอะที4สดุของ
ประเทศจีน หมิะมีคณุภาพดี เกลด็หมิะสวยและสมบรูณ์
มาก เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ที4สวยงาม มี
ลกัษณะแบบบงักะโล 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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จากนั !นนําท่านเดินทางสู่สกีรีสอร์ทยาปูลี� (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั4วโมง) ฮาร์บิน Harbin Yabuli 
Ski Resort ตั !งอยู่ทางตะวนัออกของจงัหวดั 
Heilongjiang หา่งจาก เมืองฮาร์บิน 193 กิโลเมตร 

อณุหภมิูตํ4าสดุที4 -44 ℃ อเุฉลี4ยของณหภมูิ -10 ℃
ระยะเวลาที4มีหิมะ 170 วนัการเลน่สกีเกือบ 150 วนั 
เริ4มกลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคมของทกุปี เป็นช่วงเวลาการเล่นสกีที4ดีที4สดุที4นี4  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
หลงัอาหารเชิญท่านเพลดิเพลินกบักิจกรรมต่างๆ
ภายในรีสอร์ท สกีรีสอร์ทยาปูลี� ได้เปิดให้บริการอยา่ง
เป็นทางการและสมบรูณ์ที4สดุ โดยเฉพาะผู้ ที4โปรดปราน
กีฬาสกี นํ !าแข็ง ซึ4งพร้อมไปด้วยอปุกรณ์สกีมาตรฐาน 
และที4นี4ยงัเป็นสถานที4จดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิคฤดู
หนาวเมื4อปี 2008 และสมัผัสสนามสกีที4ดีที4สดุอีกแห่ง
ของเอเซีย อีกทั !งการบริการในรูปแบบ All Inclusive ที4ไม่เหมือนใครโดยลกูค้าสามารถสนกุสนาน เป็นรี
สอร์ทระดบั พรีเมี4ยมของคลบัเมดแหง่แรกของเอเซีย ที4สามารถรองรับกลุม่ลกูค้าเป็นหมู่คณะโดยจดัห้อง
ประชมุที4จไุด้กว่า 500 คน หรือจะไปกนัเป็นแบบครอบครัวที4เน้นการพกัผอ่นแบบที4ไม่ซํ !าใคร รวมทั !งเป็นรี
สอร์ทที4อยู่ไม่ไกลจากเมืองฮาร์บินและเป็นที4รู้จกัอย่างดีสําหรับเทศกาลนํ !าแข็งเมืองฮาร์บินที4จดัประจําขึ !น
ทกุ ปีช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ( รวม ไม้กระดานเล่นสกี สกีไม้ รองเท้า เล่นสกี 3 ชั� วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 

  คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ใน Club Med  
� พกัในรีสอร์ท  亚布力亚雪假日酒店 Yaxue Holiday Hotelหรือเทียบเท่า 
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วันที�ห้า      (01/01/2563)   สกีรีสอร์ทยาปูลี� – เมืองฮาร์บนิ – แม่นํ 8าซงฮวา – ถนนจงหยาง 

                                   - เทศกาลแกะสลักนํ 8าแข็ง  Harbin Ice and Snow Festival 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านสูเ่มืองฮาร์บิน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั4วโมง) ฮาร์บิน เป็นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลง
เจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตั !งอยู่ทางฝั4งใต้ของแม่นํ !าซงหวั ฮาร์บิน
เป็นเมืองอตุสาหกรรมที4กําลงัเตบิโต และยงัเป็น
ศนูย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม และการสื4อสารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึงถือได้ว่าเป็น
เมืองสําคญัเมืองหนึ4งของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั !นนําท่านชมจะได้เห็นวิวหมิะธรรมชาติที4สวยงาม
และกิจกรรมการเลน่สกีบน แม่นํ 8าซงฮวา ที4กลายเป็น
นํ !าแข็งทั !งสายนํ !า พร้อมชมกิจกรรมบนนํ 8าแข็งที�แสน

สนุก เช่น บันไดนํ 8าแข็ง แคร่เลื�อนหมิะ เป็นต้น นํา
ท่านสู ่ จงหยางปู้สิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็น
ถนนที4ปดู้วยหินสีเขียวอ่อนทั !งสาย เป็นถนนย่านธรุกิจ
และการค้าที4ขึ !นชื4อของเมืองฮาร์บิ !น อาคารสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมแบบยโุรป ลวดลายการตกแต่งแบบบา
รอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้าเล็กๆ แบบรัสเซีย สองฝั4ง
ถนนสายนี !มีสิ4งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสไตล์ยโุรป 
มากถึง 71 แหง่ ถนนมีความยาวรวม 1,450 เมตร 

กว้าง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินที4ใหญ่ที4สดุและยาว
ที4สดุในเอเชีย ก่อตั !งขึ !นในปี 1898 เดิมเรียกวา่ "ถนน
ประเทศจีน." 1925 ได้รับการตั !งชื4อตาม "ถนนจงหยาง" 
ตอนนี !กลายเป็นถนนการค้าที4คกึคกัมากที4สดุในเมือง
ฮาร์บิ !น ทางทศิเหนืออนสุาวรีย์ฝั4งหง และทศิใต้ยาวถึง
ถนนจินเว้ย ถนนตั !งแต่วนัเปิด วนัหนึ4งมีผู้มาเที4ยว
มากกว่า 200,000 คน ถนนคนเดินเต็ม ไปด้วย
นกัท่องเที4ยวสะท้อนให้เหน็ถึงการเดนิทางช้อปปิ!งบนัเทิงและฟังก์ชั4น  
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  คํ�า       �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

จากนั !นนําท่านเดินทางเข้าสู่งาน Harbin Ice and Snow Festival หรือ  นิทรรศการและศิลปกรรม

การแกะสลักนํ 8าแข็งประจาํปีของฮาร์บิน “ ปิงเสวี�ยต้าซื�อเจี 8ย ” ที4เมืองฮาร์บิ !น ซึ4งฤดเูยือกแข็งที4
ยาวนานทําให้ฮาร์บิ !นซึ4งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองนํ !าแขง็ สภาพอากาศเย็น
จดัทําให้แม่นํ !าซงฮวักลายเป็นลานนํ !าแข็งที4ทั !งหนาและกว้างใหญ่ ที4ผู้มาร่วมงานใช้เลน่สไลเดอร์ ลาก
เลื4อนและกีฬาตา่งๆ อยา่งฮ็อกกี !  ,สเก็ต และสกีกนัอย่างสนกุสนาน มีการนํานํ !าแข็งก้อนโตมาแกะสลกั
เป็นรูปต่างๆ 

 
 
 

 

     
        �พกัฮาร์บิ !น  哈尔滨松北美居酒店 Mercure Hotel Harbin New District ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที�หก     (02/01/2563)   โบสถ์เซ็นโซเฟีย - อนุสาวรีย์ฝั� งหง – สวนสาธารณะสตาลิน  – กวางเจา -  กรุงเทพฯ 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านถ่ายภาพคกูบั โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอก) ซึ4งเป็น 
1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แหง่ ซึ4งแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียที4ได้เข้า
มามีอิทธิพลในฮาร์บิ !นซึ4งโบสถ์เซน็โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์
โธดอ็กซ์ที4สร้างขึ !นในปี ค.ศ 1907 ภายหลงัจากที4ทหารรัสเซีย
ต้องประสบกบัความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย – ญี4ปุ่ น       ( 
ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แหง่นี !ขึ !น
เพื4อเป็นที4พกัพิงทางใจ และสร้างกําลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียที4เข้ามาประจําอยู่ ณ ที4นี ! โบสถ์แห่งนี !
ได้รับการบูรณะอีกครั !งในปี ค.ศ. 1923 และหลงัจากที4ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์
เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ที4ใหญ่ที4สดุในภาคพื !นเอเซียตะวนัออกอย่างที4เหน็ในปัจจบุนั ตวั
โบสถ์สงู 53 เมตร มีโถงหลกัที4มีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึ !นด้วยสถาปัตย   กรรมแบบไบแซนไทม์คล้าย
กบัสถาปัตยกรรมของจตัรัุสแดงในกรุงมอสโคว     
นําท่านเที4ยวชม อนุสาวรีย์ฝั� งหง ซึ4งตั !งอยู่ ณ บริเวณชายฝั4งแม่นํ !าซงฮวั เป็นอนสุรณ์ระลกึถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที4พยายามต่อสู้กบัอทุกภยัครั !งใหญ่เมื4อปี ค.ศ.1957 ซึ4งนํ !าในแม่นํ !าซงฮวั
เจียงสงูกว่าตวัเมืองฮาร์บิ !น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร นํ !าก็จะทะลกัเข้ามาในตวัเมือง 
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 จึงได้มีการสร้างเขื4อนให้สงูขึ !นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื4อน
กวา่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วนั จนในที4สดุนํ !าก็ไม่ไหล
เข้ามาทว่มเมืองฮาร์บิ !น ทั !งๆที4กระแสนํ !าในปี ค.ศ. 1998 เป็น
กระแสนํ !าที4สงูที4สดุในรอบ 52 ปี อนสุาวรีย์เป็นเสาทรงกลม
แบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่
กรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนกัศกึษาที4ร่วมใจร่วม
แรงกนั แสดงถึง  สถานการณ์ที4เกิดขึ !นในตอนนั !น ฐานของอนสุาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสี !ยว 3 
ชั !น ชั !นลา่งเป็นระดบันํ !าในปี ค.ศ. 1932 ที4เคยสร้างความเสยีหายให้กบัเมืองฮาร์บิ !นเป็นอย่างมาก สระ
ชั !นที4 2 เป็นระดบันํ !าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากบัระดบันํ !าเมื4อ 52 ปีก่อน ซึ4งสงูกว่าระดบันํ !าปี ค.ศ. 1932 ถึง 
0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึ !นเป็นชั !นที4 3 เพื4อบนัทกึระดบันํ !า ซึ4งสงูขึ !นอีก 0.75 เซนติเมตร 
ด้านหลงัประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมนั  ซึ4งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ !น นํา
ท่านเที4ยวชม ซื4อต้าหลนิกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ที4สร้างขึ !นในปี ค.ศ.1953 เพื4อเป็น
หลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีต่อกนัในขณะนั !นระหว่างสอง
ชาติมหาอํานาจแหง่โลกคอมมิวนิสต์ ซึ4งสวนแห่งนี !เป็นสวน
พฤกษชาติที4ถกูจดัวางในสไตล์รัสเซีย และตกแตง่ด้วยต้นไม้, 
แปลงดอกไม้ และชดุรูปสลกัหิน นอกจากนั !นยงัเป็นจดุชม
ทศันียภาพของแม่นํ !าซงฮวั ซึ4งถือว่าเป็นจดุชมวิวที4งดงามที4สดุ
อีกแห่งหนึ4งด้วย  
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.35 น.     นําท่านออกเดินทางสูก่วางเจา   โดย  เที�ยวบินที�  CZ3906  

18.20 น.     ถึงท่าอากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เพื4อรอเปลี4ยนเครื4อง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ ง ซึ4งเป็น
เมืองใหญ่ที4เติบโตอย่างรวดเร็วจากธรุกิจการค้านอกจากนี !ยงัมีอาหารและภาษาที4เป็นเอกลกัษณ์ของ
มณฑลนี ! จากนั !นเดินทางสู่อาคารระหว่างประเทศ เพื4อกลบักรุงเทพฯ 

20.00 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที�ยวบนิที�  CZ361 
21.50 น.     ถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ   

                    
������ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ������ 
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อัตราค่าบริการ วนัที� 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563  
  ราคาไม่เข้าร้านช้อปปิ8งรัฐบาล  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ 8นไป      

ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/
ห้อง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 

มัดจาํก่อน  1 ตุลาคม 2563 41,900.- บาท 5,800.-บาท 

มัดจาํหลัง  1 ตุลาคม 2563 43,900.- บาท 5,800.-บาท 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิl ให้ราคาโปรโมชั�น แก่ท่านที�พร้อมชาํระมัดจาํก่อน ** 
 
ค่าบริการนี 8รวม�  ค่าตั_วเครื4องบินไปกลบั (ตั_วกรุ๊ป)   �   ค่านํ !าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

�  ค่าที4พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    �   ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง  
  �  ค่าวีซ่าปกต ิ4 วนัทําการ    �   บตัรเข้าชมสถานที4ตา่ง ๆ ตามรายการ
  �  อาหารครบทกุมื !อตามรายการ     

� ค่าประกนัอบุตัเิหตทุกุที4นั4งๆ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
 
ค่าบริการนี 8ไม่รวม �   ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเครื4องดื4มนอกรายการ  เป็นต้น.                                         

�   ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ4น              
�   ค่านํ !าหนักเกิน 20  ก.ก.  
�   ค่าภาษีมลูค่าเพิ4ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที4ยว   ( ถ้ามี ) 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั !งแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั !งหมด สว่นที4เหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เมื4อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ4ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่าน      สละสทิธิ| ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีที4กองตรวจคนเข้าเมืองทั !งที4กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที4ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธิ|ที4จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั !งสิ !น  
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั !นตํ4าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึ !นไป เที4ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธิ|ที4จะเปลี4ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ! เมื4อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที4ยวสามารถเปลี4ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที4เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื4นๆที4อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ4ม เติมที4เกิดขึ !นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั !งสิ !นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที4ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที4ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที4กรมแรงงานทั !ง
จากไทย และตา่งประเทศซึ4งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที4ยวในสถานที4ที4ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื4องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั !งสิ !น แต่ทั !งนี !ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที4ยวสถานที4อื4นๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธิ|การจดัหานี !โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั !งสิ !น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที4ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื !อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั !งสิ !น หากเกิดสิ4งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตุที4เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที4ยวเอง 
11. เมื4อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั !งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื4อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที4ได้ระบไุว้แล้วทั !งหมด 

13.ในกรณีที4ลกูค้าต้องออกตั_วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที4ของบริษัท ฯ ก่อนทกุครั !ง  มิฉะนั !นทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั !งสิ !น 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามปั}มการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสี4ยงถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนังสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนังสือเดินทาง ในหนงัสือเดนิทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั !น การขีดเขียนหรือประทบัเครื4องหมาย 
     อื4นใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึ !นบญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนั !นอีก   
 

 
 


