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ดินแดนเยอืกแขง็ ฮาร์บิน้ มอสโควแห่งตะวนัออก 
เทศกาลแกะสลกัน า้แขง็ 1 ปี มคีร้ังเดยีว ยิง่ใหญ่ระดบัโลก 

 

 

 

 

 
ก าหนดเดินทาง  :   วันที่ 17-21 มกราคม  2562        
วันแรก             (1)  กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)     

23.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เกาะ ชัน้ 
4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U 15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)    โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น 

วันที่สอง             (2)  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  – เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองฉางชุน - เมืองจี๋หลิน  

01.55 น.     เดินทางสู ่เมืองเซี่ยงไฮ้  เท่ียวบินท่ี MU548 
07.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติผูต่ง เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก ” หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

แล้ว นําทา่นเดินทางสูอ่าคารภายในประเทศ 
11.00 น.  เดินทางสู ่เมืองฉางชุน  เท่ียวบินท่ี MU9382 
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13.40 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางชุน  เดิมเป็นศนูย์กลางอํานาจของเผา่แมนจู เม่ือครัง้ท่ีญ่ีปุ่ นเข้ายดึครองเขต แมนจู
เลยี (ค.ศ.1933-1945) แล้วสถาปนาเป็นรัฐแมนจูกวั และได้ประกาศตัง้ฉางชุนเป็นเมืองหลวง หลงัญ่ีปุ่ น
แพ้สงครามสิน้อํานาจลง เมืองฉางชุนยงัคงเป็นเมืองหลวงของมณฑลจ๋ีหลนิ ตอ่มาค.ศ.1950 จีนได้รับ
ความช่วยเหลอืจากรัสเซียตัง้โรงงานผลติรถยนต์แหง่แรกขึน้ท่ีน่ี รถรุ่นแรกท่ีผลิตได้ช่ือเจียฟาง ขนาด 95 
แรงม้า จากนัน้ก็พฒันาผลติรถลมีซูีนธงแดงและรถยนต์อ่ืนๆ ปัจจุบนัฉางชุนกลายเป็นแหลง่ อุตสาหกรรม
รถยนต์ มีโรงงานผลติรถท่ีมีช่ือเสยีง เช่น โฟล์คสวาเกน เซี่ยงไฮ้-GM    
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองจี๋หลิน เป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนานตัง้แตส่มยัราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ 
เรียกวา่ ฉวงฉ่าง มณฑลจ๋ีหลนิ ตัง้อยูท่างตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ มีชายแดน
ติดตอ่กบัมณฑลตา่งๆ ทางใต้ติดกบัเหลยีวหนิง ตะวนัตกติดกบัมองโกเลยีใน เหนือติดกบัเฮยหลงเจียง 
และตะวนัออกติดตอ่กบัรัสเซียและคาบสมทุรเกาหลโีดยมีแม่นํา้ยาลูว์่เจียงเป็นเส้นเขตแดน มีเมืองหลวง
ช่ือ ฉางชุน มีเนือ้ท่ี 187,400 ก.ม. ประชากร 27,090,000 คน ความหนาแนน่ 145 คนตอ่ตารางกิโลเมตร 
คา่จีดีพี 295.8 พนัล้านเหรินหมินปี ้หรือเฉลีย่ 10,900 เหรินเหมินปีต้อ่ประชากรหนึง่คน (ข้อมลู พ.ศ. 
2547) ประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวฮัน่   

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักเมืองจี๋หลิน 维也纳国际酒店(吉林国投中东店) Vienna International Hotel    หรือเทียบเทา่ 

วันที่สาม        (3)    เมืองจี๋หลิน  – ภเูขาต้าทูติ่งจื่อ – หมู่บ้านหิมะ หรือ จงก๋ัวเสวียเซียง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านหมิะ ระหวา่งทาง ทา่นอาดจะได้
พบกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติอยา่งยิ่ง แม่คะนิง้ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในช่วงฤดหูนาว นบัเป็น 1 ใน 4 
สิง่มหศัจรรย์จากธรรมชาติของจีน ซึง่เกิดจากไอเย็นกระทบ
กบัหมอกควนัจบัตวัเป็นแม่คะนิง้ เกาะอยูบ่นต้นไม้ตา่งๆ 
อาทิ ต้นสน ต้นหลวิ ฯลฯ การเกิดแม่คะนิง้นัน้ขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศท่ีต้องเอือ้อํานวย   
เดินทางสู ่ หมู่บ้านหิมะต่อ ระหวา่งทางชม ภเูขาต้าทู

ติ่งจื่อ Datudingzi มีพืน้ท่ีทัง้หมด 14,654 เฮกตาร์ ระดบั
ความสงู 1,691 เมตร อยูใ่นภเูขาลกูเดียวกบั หมู่บ้านหมิะ 
หรือ จงก๋ัว 
เสวียเซียง หบุเขาท่ีเต็มไปด้วยหิมะความลกึของหิมะโดย
เฉลีย่ในช่วงฤดหูนาวคือ 1 - 3 เมตร ระยะเวลาหิมะนานถึง 7 
เดือน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางตอ่สู ่หมู่บ้านหิมะ หรือ จงก๋ัวเสวียเซียง 
(中国雪乡 ) อยูห่า่งตวัเมืองฮาร์บินราวๆ 400 km .. ใช้
เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพของถนน และ
สภาพอากาศ) .. มีลกัษณะท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร์ท่ีพิเศษ คือ 
ตัง้อยูใ่นจุดบรรจบกนัระหวา่งอิทธิพลความหนาวเย็นจาก
ไซบีเรียและความอบอุ่นจากฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ประกอบกบั
ภมิูศาสตร์ท่ีล้อมรอบไปด้วยภเูขา ทําให้หิมะตกเร็วเเละบอ่ย  หิมะจะเร่ิมตกในช่วงฤดใูบไม้ร่วง(ราวๆเดือน 
พ.ย.) โดยปริมาณหิมะท่ีตกลงมานัน้อาจลกึได้ถึง 1-2 เมตรเลยทีเดียว (ฮาร์บินหิมะจะเร่ิมตกอยา่งเป็น
ทางการในเดือน ธันวาคม) หมู่บ้านหิมะ สามารถเดินทางทอ่งเท่ียวได้ตัง้เเตเ่ดือน พฤศจิกายน ของทกุปี  
เพราะท่ีน่ีหิมะจะตกเร็วกวา่ฮาร์บิน แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ ก็ไม่อาจจะคาดเดาสถานการณ์การตกของหิมะได้ 
บางครัง้เวลาไปก็จะเจอหิมะท่ีตกตลอดทัง้วนัทัง้คืน ฟ้าครึม้ ไร้แสงแดด  บางครัง้ก็เจอฟ้าใส หรือท้องฟ้าไร้
เมฆสเีข้ม หิมะไม่ตก ซึง่จะหนาวกวา่ในตอนท่ีมีหิมะตกมาก 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหาร ท่านสามารถอิสระชมและถ่ายรูปกับบรรยากาศแสงไฟยามราตรีภายใน “เมอืงหิมะ”   

 

 
 
 

 
 พักที่เสวียเซียง  雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ส่ี             (4)   บ้านในฝัน – เสวียเซียง  - ยาปูล่ี สกีรีสอร์ท    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหาร นําทา่นชมบ้านในฝัน 夢幻家園 ท่ีเต็มไปด้วย
หิมะสขีาวสวยงาม ป่าสน ไม้เมเปิล้ ท่ีน่ีจะมีฤดหูนาวท่ี
ยาวนานถึง 7 เดือน นบัเป็นหนึง่ในเมืองท่ีมีปริมาณหิมะ
เยอะท่ีสดุของประเทศจีน หิมะมีคณุภาพดี เกลด็หิมะสวย
และสมบูรณ์มาก เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม มีลกัษณะแบบบงักะโล 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZnvPNn_zWAhXMvo8KHSQxAlQQFghZMAQ&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1152404-d10173143-Reviews-Xuexiang_Xueyunge_Hotel-Hailin_Heilongjiang.html&usg=AOvVaw16_r5OinemSX0mmrRFavD0
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ชมถนน เสวี่ยยุน่ (Xueyun) ภาษาไทยเรียกวา่ เสนห์่ของหิมะ 
CNHB 1 Xueyun ถนนคนเดินนี ้ เป็นเพียงหนึง่ในถนนสาย
หลกัท่ีมีความยาว 500 กวา่เมตร สดุทางของถนนเป็นรูปตวั Y  
สองข้างทางจะเป็นหมู่บ้านท่ีทําด้วยไม้เต็มไปหมด มี
ร้านอาหาร ร้านค้าลกูแพร์แช่แข็ง ลกูพลบั ของพืน้เมืองของ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นสถานท่ีท่ีนกัทอ่งเท่ียวนิยมมากท่ีสดุ 
และอิสระ ให้ทา่นเดินเลน่ถนนคนเดิน  

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ออกเดินทางสู ่ยาปูล่ี สกีรีสอร์ท   ผ่านชมถนนท่ีเต็มไปด้วย
หิมะสขีาวสวยงาม ป่าสน ระหวา่งทางให้ทา่นเก็บภาพสวยงาม
ของอู้ทรงหรือแม่คะนิง้ ทา่นจะได้เพลดิเพลนิกับบรรยากาศท่ี
เป็นธรรมชาติอยา่งยิ่ง ชมแม่คะนิง้เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติในช่วงฤดหูนาว ซึง่เกิดจากไอเย็นกระทบกบัหมอก
ควนัจบัตวัเป็นแม่คะนิง้      จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่กีรี
สอร์ท ยาปูล่ี (ใช้เวลานัง่รถ 2.30 ชัว่โมง) ฮาร์บิน Harbin 
Yabuli Ski Resort ตัง้อยูท่างตะวนัออกของจงัหวดั 
Heilongjiang หา่งจาก เมืองฮาร์บิน 193 กิโลเมตร อุณหภมิู

ต่ําสดุท่ี -44 ℃ อุเฉลีย่ของณหภมิู -10 ℃ ระยะเวลาท่ีมีหิมะ 
170 วนัการเลน่สกีเกือบ 150 วนั เร่ิมกลางเดือนพฤศจิกายนถึง
ปลายเดือนมีนาคมของทกุปี เป็นช่วงเวลาการเลน่สกีท่ีดีท่ีสดุ
ท่ีน่ี  

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่ยาปูล่ี 亚布力假日酒店  Yabuli Asia Snow Hotel   หรือเทียบเทา่ 

 

 

https://www.agoda.com/zh-cn/yabuli-asia-snow-hotel/hotel/yabuli-cn.html


5 

 

วันที่ห้า            (5)   สนุกสนานกับกีฬาสกีน า้แข็ง – เมืองฮาร์บิน้ - โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอก)  - ช้อปป้ิง 

                               - นิทรรศการแกะสลักน า้แข็ง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเข้าสูส่กีรีสอร์ทยาปูล่ี ให้ทา่น
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆภายในรีสอร์ท สกีรีสอร์ทยาปู
ล่ีได้เปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการและสมบูรณ์ท่ีสดุ 
โดยเฉพาะผู้ ท่ีโปรดปรานกีฬาสกี นํา้แข็ง ซึง่พร้อมไปด้วย
อุปกรณ์สกีมาตรฐาน และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนั
กีฬาโอลมิปิคฤดหูนาวเม่ือปี 2008 และสมัผสัสนามสกีท่ีดี
ท่ีสดุอีกแหง่ของเอเซีย อีกทัง้การบริการในรูปแบบ All 
Inclusive ท่ีไม่เหมือนใครโดยลกูค้าสามารถสนกุสนาน 
เป็นรีสอร์ทระดบัพรีเม่ียมของคลบัเมดแหง่แรงของเอเซีย ท่ี
สามารถรองรับกลุม่ลกูค้าเป็นหมู่คณะโดยจดัห้องประชมุท่ี
จุได้กวา่ 500 คน หรือจะไปกนัเป็นแบบครอบครัวท่ีเน้นการพกัผอ่นแบบท่ีไม่ซํา้ใคร รวมทัง้เป็นรีสอร์ทท่ีอยู่
ไม่ไกลจากเมืองฮาร์บินและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีสาํหรับเทศกาลนํา้แข็งเมืองฮาร์บินท่ีจัดประจําขึน้ทกุปีช่วง
เดือน ม.ค.- ก.พ. (เล่น 2 ช่ัวโมง รวม ไม้กระดานเล่นสกี สกีไม้ รองเท้า) 

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นสูเ่มืองฮาร์บิน้ (ใช้เวลานัง่รถ 3 ชัว่โมง)  ฮาร์บิน้ เป็น
เมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้อยูท่างฝ่ังใต้ของแม่นํา้ซงหวั 
ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่กําลงัเติบโต และยงัเป็น
ศนูย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 
วฒันธรรม และการสือ่สารคมนาคมของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึงถือได้วา่เป็นเมืองสาํคญั
เมืองหนึง่ของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ   
ถึงเมืองฮาร์บิน้ นําทา่นถ่ายภาพคกูบั โบสถ์เซ็นโซเฟีย 

(ภายนอก) ในยามค่ําคืน ซึง่เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แหง่ 
ซึง่แสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิน้ซึง่
โบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ 1907 ภายหลงัจากท่ีทหารรัสเซียต้อง
ประสบกบัความพา่ยแพ้ในสงครามรัสเซีย – ญ่ีปุ่ น       ( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์
แหง่นีข้ึน้เพื่อเป็นท่ีพกัพิงทางใจ และสร้างกําลงัขวญัแก่กองท  หารรัสเซียท่ีเข้ามาประจําอยู ่ณ ท่ีนี ้ โบสถ์
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แหง่นีไ้ด้รับการบูรณะอีกครัง้ในปี ค.ศ. 1923 และหลงัจากท่ีใช้เวลาในการซอ่มแซมตอ่เติมนานถึง 9 ปี 
โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคพืน้เอเซียตะวนัออกอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 
ตวัโบสถ์สงู 53 เมตร มีโถงหลกัท่ีมีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึน้ด้วยสถาปัตย   กรรมแบบไบแซนไทม์คล้าย
กบัสถาปัตยกรรมของจตัรัุสแดงในกรุงมอสโคว    นําทา่นสู ่  จงหยางปู้ สิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็น
ถนนท่ีปดู้วยหินสเีขียวอ่อนทัง้สาย เป็นถนนยา่นธุรกิจและการค้าท่ีขึน้ช่ือของเมืองฮาร์บิน้ อาคารสร้าง
แบบสถาปัตยกรรมแบบยโุรป ลวดลายการตกแตง่แบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้าเลก็ๆ แบบรัสเซีย 
สองฝ่ังถนนสายนีมี้สิง่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสไตล์ยโุรป มากถึง 71 แหง่ ถนนมีความยาวรวม 1,450 
เมตร กว้าง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสดุและยาวท่ีสดุในเอเชีย ก่อตัง้ขึน้ในปี 1898 เดิม
เรียกวา่ "ถนนประเทศจีน." 1925 ได้รับการตัง้ช่ือตาม "ถนนจงหยาง" ตอนนีก้ลายเป็นถนนการค้าท่ี
คกึคกัมากท่ีสดุในเมืองฮาร์บิน้  

        ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นเดินทางเข้าสูง่าน Harbin Ice and 

Snow Festival หรือ  นิทรรศการและศลิปกรรม
การแกะสลักน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน้ “ ปิง
เสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ” ท่ีเมืองฮาร์บิน้ ซึง่ฤดเูยือกแข็งท่ี
ยาวนานทําให้ฮาร์บิน้ซึง่อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของจีนกลายเป็นเมืองนํา้แข็ง สภาพอากาศเย็น
จดัทําให้แม่นํา้ซงฮวักลายเป็นลานนํา้แข็งท่ีทัง้หนาและกว้างใหญ่ ท่ีผู้มาร่วมงานใช้เลน่สไลเดอร์ ลาก
เลือ่นและกีฬาตา่งๆ อยา่งฮ็อกกี ้  ,สเก็ต และสกีกนัอยา่งสนกุสนาน มีการนํานํา้แข็งก้อนโตมาแกะสลกั
เป็นรูปตา่งๆ 

 
 

 

 

พกัเมืองฮาร์บิน  雅悦精品酒店(哈尔滨市  - Yarrow Boutique Hotel   หรือเทียบเทา่  

วันที่หก             (6)   เกาะพระอาทิตย์ – เมืองฮาร์บิน้ –  เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสู ่ เกาะพระอาทิตย์(Sun Island)     ไทห่ยางตา่ว (เกาะพระอาทิตย์) เกาะขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของแม่นํา้ซงฮวัเจียง มีเนือ้ท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานท่ีพกัฟืน้ของกรรมกร
ใช้แรงงานเมืองฮาร์บิน้ บริเวณทางเข้ามีป้ายหินเขียนวา่ ไทห่ยางเตา่ เป็นสถานท่ีหนึง่ในการจดัเทศกาล

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297433-d6913342-Reviews-Yarrow_Boutique_Hotel-Harbin_Heilongjiang.html
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แกะสลกัหิมะนํา้แข็ง ไม่วา่จะเป็นพระราชวงั กําแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และ
ท่ีโดนเดน่ท่ีสดุคงจะเป็น ลานนํา้แข็งอนักว้างใหญ่ของแม่นํา้ซงฮวัเจียง ท่ีดงึดดูสายตาทุกคนด้วยการโชว์
การกระโดดนํา้และวา่ยนํา้ ของเหลา่ผู้สงูอายท่ีุอุณหภมิู -20 องศาเซลเซียส  ไทห่ยางตา่ว (เกาะพระ
อาทิตย์) สถานท่ีสวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนต์เสนห์่ นบัเป็นสถานท่ี
อาบแดดท่ีวิเศษสดุ นอกจากนัน้ยงัมีเรือ , จกัรยาน และรถม้าลากสไตล์ยโุรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย ( 
ราคาทวัร์ไม่รวมคา่เช่าอุปกรณ์ตา่งๆ ) สว่นในช่วงฤดหูนาวเม่ือเกาะแหง่นีถ้กูปกคลมุด้วยหิมะ ก็จะ
กลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติ ท่ีเหมาะอยา่งยิ่งกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนํา้แข็ง อาทิเช่น 
สเก็ตนํา้แข็ง , เลือ่นหิมะ , และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจําปีของฮาร์บิน้ เกาะสริุยนั
ถือเป็นสถานท่ีจดัแสดงการแกะสลกัหิมะนํา้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุของ ประเทศจีนท่ีโดง่ดงัไปทัว่โลก ซึง่ปัจจุบนั
นีท้า่นสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะนํา้แข็งในอาคารของเกาะ สริุยนันีไ้ด้ ชมการแกะสลกันํา้แข็ง
กําแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัของจีน ทา่นสามารถถ่ายรูปสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวตา่งๆ เหมือนกบัทา่นได้อยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะนํา้แข็งอยา่งแท้จริง อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
  ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  
17.00 น.  นําทา่นเหิรฟ้าสูเ่ซี่ยงไฮ้ โดยเท่ียวบินท่ี MU5614 
20.15 น. เดินทางถึงสนามบินผูต่งเซี่ยงไฮ้ เมืองท่ีเจริญท่ีสดุในประเทศจีน 

จากนัน้เดินทางสูอ่าคารระหวา่งประเทศ เพื่อกลบักรุงเทพฯ  
22.15 น.            นําทา่นเหิรฟ้ากลบั  กรุงเทพฯ  โดย เท่ียวบินท่ี  MU98419 
01.55 น.     ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ   
                                ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ                   
ก าหนดการเดินทาง 

วันที่ 17-21 มกราคม  2562       
ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป      39,900.- บาท/ท่าน 5,800.-บาท/ท่าน 

ค่าบริการนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่กรุ๊ป         บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ      

 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                 
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.   
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 25ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
สาํคญั 

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การ 
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ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การ
สญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมา
ให้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 
 

 

  


