ดินแดนเยือกแข็ง มอสโควแห่ งตะวันออก เทศกาลแกะสลักนําแข็ง
ชมหมู่บ้านหิมะแรกงดงามราวเทพนิยาย สนุกสนานสกีรีสอร์ ท

กําหนดเดินทาง
วันทีแรก
10.00 น.
12.25 น.
16.40 น.

( 7/1/2563)

7 – 12 มกราคม 2563
กรุ งเทพฯ – อู่ฮัน – เมืองฮาร์ บนิ

พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน! 4 (เกาะ U 3-7)
สายการบินไชน่าเซ้ าเธิร์นแอร์ ไลน์ (CZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที4ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองอู่ฮนั4 โดยเที4ยวบินที4 CZ8344
ถึงสนามบินเมืองอู่ฮนั4 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรแล้ ว
รั บประทานอาหารจานเดียว ในสนามบิน
นําท่านเดินทางสู่อาคารภายในประเทศ เพื4อบินต่อสู่ เมืองฮาร์ บิ !น

1

19.40 น.
23.00 น.

นําท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฮาร์ บิน โดยเที4ยวบินที4 CZ6423
ถึง เมืองฮาร์ บิน
ฮาร์ บิน หรื อสําเนียงจีนกลางว่า ฮาเอ่อร์
ปิ น เป็ นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออก เฉียง
เหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตังอยู
! ่ทางฝั4 งใต้ ของแม่นํ !าซง
หัว ฮาร์ บินเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที4กําลังเติบโต
และยังเป็ น
ศูนย์กลางทางด้ านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์
วัฒนธรรม และการสื4อสารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียง เหนือของจีน จึงถือได้ ว่าเป็ นเมืองสําคัญ
เมืองหนึ4งของจีนและของเอเชียด้ านตะวันออกเฉียงเหนือ นําท่านสู่โรงแรมที4พกั
พักฮาร์ บิ !น 哈尔滨松北美居酒店 Mercure Hotel Harbin New District ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีสอง (8/1/2563) เมืองฮาร์ บนิ – อุทยานภูมิศาสตร์ จงิ 7 ป๋อหู – นํา7 ตกเตีย7 วสุ่ยโหลว
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานภูมิศาสตร์ จงิ 7 ป๋อหู 镜泊湖 (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว4 โมง) เป็ นชื4อของทะเลสาบที4มี
ลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์ กายภาพ ที4มีชื4อเรี ยกเฉพาะว่า
หรงหยานเอี !ยนไซ่หู
เกิดจากการอุดตันของชันหิ
! นลาวา
ภายหลังการระเบิดของ กลุ่มภูเขาไฟจิ !งป๋ อหู จํานวน 12 ลูก
บนสองฝั4 งมาบธารนํ !าหมู่ตานเจียง
บนพรมแดนระหว่าง
มณฑลจี`หลินกับมณฑลเฮย์หลงเจียงทางภาคอีสานของจีนหลายครัง! หลายคราว เมื4อกว่า 10,000 ปี ที4
ผ่านมา จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว เป็ นผลทําให้ เกิดผืนนํ !าใหญ่ ขนาดเนื !อที4กว่า 95 ตารางกิโลเมตร มี
ความลึกเฉลี4ย 40 เมตร จุดลึกที4สดุ วัดได้ 62 เมตร เก็บกักนํ !าในฤดูนํ !าหลากได้ มากถึง 1,600 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร ทอดตัวอย่างสงบงาม อยูก่ ลางทิวเขาและผืนป่ าอันสลับซับซ้ อน ผืนนํ !านี !มีความใสเป็ น
อย่างยิ4ง เพราะมีชั !น หินใต้ ท้องธารเป็ นหินบะซอลต์ จึงได้ รับสมญาว่า “ทะเลสาบกระจกเงา” อันเป็ น
ทะเลสาบหินลาวาที4มีชื4อเสียง และมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับหนึง4 ของประเทศจีน ทําให้ ทะเลสาบจิ !งป๋ อหู
ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น “ทะเลสาบซีหู แห่งจีนอีสาน”
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เทียง

คํา
วันทีสาม

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมนํา7 ตกเตีย7 วสุ่ยโหลว 吊水楼瀑布 ที4ได้ รับ
สมญานามว่า "นํ !าตกไนแองการ่ าของจีน" เนื4องจาก
นํ !าตก มีความกลว้ าง 200 เมตร รูปทรงคล้ ายเกือกม้ า
ทอดลงมาในแนวดิง4 12 เมตร ซึง4 เกิดจากการทรุ ดตัวของ
พื !นดินเมื4อคราวภูเขาไฟระเบิดในอดีต ดูคล้ ายไนแองกา
ร่ าฉบับย่อส่วน
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักจิ !งป๋ อหู 镜泊湖宾馆 Jingpohu Jingpohu Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
(9/1/2563) จิง7 ป๋อหู – เสวียเซียง – เมืองหิมะแรกแห่ งจีน - ถนน Xueyun

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองหิมะแห่ งแรกของจีน 中 国 第 一 雪 乡(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว4 โมง)
ระหว่างทางไปเยี4ยมชม ระเบียงภาพเขียนสีเงิน 10 ลี 7 ชมความมหัศจรรย์ของหิมะและนํา7 แข็งผสาน
กับสถานที4 สวยงามเกินบรรยาย

เทียง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึง เมืองหิมะแห่ งแรกของจีน หรื อเสวี4ยเซียง เมือง
หิมะที4มีความงามดุจไข่มกุ ส่องสว่างบนโลก มีชื4อเรี ยกว่า
ฟิ นแลนด์ภาคตะวันออก
เป็ นหมู่บ้านที4มีชื4อเสียง
เกี4ยวกับหิมะเป็ นอย่างมากว่ากันว่า
ในฤดูหนาวอัน
ยาวนานทําให้ หมิ ะในเมืองแห่งนี !มีความหนาถึง 2 เมตร
สูงกว่าระดับนํา! ทะเล 1,200 เมตร บรรยากาศเหมือน
อย่างหมู่บ้ายหิมะในประเทศญี4ปนุ่ เหมาะสําหรับนักท่องเที4ยวที4ชื4นชอบกับการเล่นสกีและท้ าทายความ
หนาวเป็ นอย่างยิง4 ผู้คนจํานวนมากนิยมไปชมความงามอันแปลกตาของหมู่บ้านเที4ยวชม ถนนเสวียยุ่น
Xueyun ( เสน่ ห์ของหิมะ ) เป็ นเพียงหนึ4งในถนนสายหลักที4มีความยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้ วย
3

ความหลากหลายของสินค้ ามาจากภูเขา ทางด้ านตะวันออกของเขตพื !นที4 Snow Township Scenic
และศูนย์บริ การลูกค้ า มีร้านอาหารบางแห่ง สุดทางของถนนเป็ นรูปตัว Y ทางหนึ4งไปทาง Changting
ทิศทางหนึ4งไปยัง เซียนจิ4งโกวเยี4ยมชมส่วนงานในพื !นที4ป่า ชมหิมะเห็ด บ้ านในฝั น ป่ าสน ไม้ เมเปิ ล!
เพลิดเพลินไปกับเมืองหิมะของทิวทัศน์ที4สวยงาม ชมเมืองหิมะของลักษณะแบบบังกะโล ให้ ความรู้ สกึ
อยูใ่ นโลกของหิมะ

คํา

รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ท่ านสามารถออกเทียวชม เมืองหิมะในยําคําคืน โคมไฟสีแดง บนถนนที4เต็มไปด้ วย
หิมะสีขาวสวยงาม ร่ วมวงเต้ นรอบกองไฟ ต่างฯ
พักเสวียเซียง 雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันทีสี (10/1/2563)

เช้ า

เสวียเซียง - ยาปูลี สกีรีสอร์ ท - สนุกสนานกับกีฬาสกีนํา7 แข็ง

ตื4นเช้ ารับอรุ ณ สัมผัสบรรยากาศหิมะภายในหมู่บ้านหิมะแรก
อิสระนําท่านชมบ้ านในฝั น 夢幻家園 ที4เต็มไปด้ วยหิมะสี
ขาวสวยงาม ป่ าสน ไม้ เมเปิ ล! ที4นี4จะมีฤดูหนาวที4ยาวนานถึง
7 เดือน นับเป็ นหนึ4งในเมืองที4มีปริ มาณหิมะเยอะที4สดุ ของ
ประเทศจีน หิมะมีคณ
ุ ภาพดี เกล็ดหิมะสวยและสมบูรณ์
มาก เพลิดเพลินไปกับเมืองหิมะของทิวทัศน์ที4สวยงาม มี
ลักษณะแบบบังกะโล
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั !นนําท่านเดินทางสู่สกีรีสอร์ ทยาปูลี (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว4 โมง) ฮาร์ บิน Harbin Yabuli
4

เทียง

คํา

วันทีห้ า

Ski Resort ตังอยู
! ่ทางตะวันออกของจังหวัด Heilongjiang ห่างจาก เมืองฮาร์ บิน 193 กิโลเมตร อุณหภูมิ
ตํ4าสุดที4 -44 ℃ อุเฉลี4ยของณหภูมิ -10 ℃ระยะเวลาที4มีหิมะ 170 วันการเล่นสกีเกือบ 150 วัน เริ4 ม
กลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคมของทุกปี เป็ นช่วงเวลาการเล่นสกีที4ดีที4สดุ ที4นี4
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ
ภายในรี สอร์ ท สกีรีสอร์ ทยาปูลี ได้ เปิ ดให้ บริ การอย่าง
เป็ นทางการและสมบูรณ์ที4สดุ โดยเฉพาะผู้ที4โปรดปราน
กีฬาสกี นํา! แข็ง ซึง4 พร้ อมไปด้ วยอุปกรณ์สกีมาตรฐาน
และที4นี4ยงั เป็ นสถานที4จดั การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คฤดู
หนาวเมื4อปี 2008 และสัมผัสสนามสกีที4ดีที4สดุ อีกแห่ง
ของเอเซีย อีกทั !งการบริ การในรูปแบบ All Inclusive ที4ไม่เหมือนใครโดยลูกค้ าสามารถสนุกสนาน เป็ นรี
สอร์ ทระดับ พรี เมี4ยมของคลับเมดแห่งแรกของเอเซีย ที4สามารถรองรับกลุม่ ลูกค้ าเป็ นหมู่คณะโดยจัดห้ อง
ประชุมที4จไุ ด้ กว่า 500 คน หรื อจะไปกันเป็ นแบบครอบครัวที4เน้ นการพักผ่อนแบบที4ไม่ซํ !าใคร รวมทั !งเป็ นรี
สอร์ ทที4อยู่ไม่ไกลจากเมืองฮาร์ บินและเป็ นที4ร้ ู จกั อย่างดีสําหรับเทศกาลนํา! แข็งเมืองฮาร์ บินที4จดั ประจําขึ !น
ทุก ปี ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ( รวม ไม้ กระดานเล่ นสกี สกีไม้ รองเท้ า เล่ นสกี 3 ชัวโมง)

รั บประทานอาหารคํา ณ ใน Club Med
พักในรี สอร์ ท 亚布力亚雪假日酒店 Yaxue Holiday Hotelหรื อเทียบเท่า
(11/1/2563) สกีรีสอร์ ทยาปูลี – เมืองฮาร์ บิน – แม่ นํา7 ซงฮวา – ถนนจงหยาง
- เทศกาลแกะสลักนํา7 แข็ง Harbin Ice and Snow Festival

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสูเ่ มืองฮาร์ บิน ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4
ชัว4 โมง)
ฮาร์ บิน เป็ นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลง
เจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตั !งอยู่ทางฝั4 งใต้ ของแม่นํ !าซงหัว ฮาร์ บิน
5

เทียง

คํา

เป็ นเมืองอุตสาหกรรมที4กําลังเติบโต และยังเป็ นศูนย์กลางทางด้ านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์
วัฒนธรรม และการสื4อสารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จึงถือได้ ว่าเป็ นเมืองสําคัญ
เมืองหนึ4งของจีนและของเอเชียด้ านตะวันออกเฉียงเหนือ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั !นนําท่านชมจะได้ เห็นวิวหิมะธรรมชาติที4สวยงาม
และกิจกรรมการเล่นสกีบน แม่ นํา7 ซงฮวา ที4กลายเป็ น
นํ !าแข็งทั !งสายนํ !า พร้ อมชมกิจกรรมบนนํา7 แข็งทีแสน
สนุก เช่ น บันไดนํา7 แข็ง แคร่ เลือนหิมะ เป็ นต้ น นํา
ท่านสู่ จงหยางปู้สิงเจีย หรื อ ถนนจงหยาง เป็ น
ถนนที4ปดู ้ วยหินสีเขียวอ่อนทั !งสาย เป็ นถนนย่านธุรกิจ
และการค้ าที4ขึ !นชื4อของเมืองฮาร์ บิ !น อาคารสร้ างแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบยุโรป ลวดลายการตกแต่งแบบบา
รอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้ าเล็กๆ แบบรัสเซีย สองฝั4 ง
ถนนสายนี !มีสิ4งก่อสร้ างอาคารบ้ านเรื อนสไตล์ยโุ รป
มากถึง 71 แห่ง ถนนมีความยาวรวม 1,450 เมตร
กว้ าง 21.34 เมตร เป็ นถนนคนเดินที4ใหญ่ที4สดุ และยาว
ที4สดุ ในเอเชีย ก่อตั !งขึ !นในปี 1898 เดิมเรี ยกว่า "ถนน
ประเทศจีน." 1925 ได้ รับการตั !งชื4อตาม "ถนนจงหยาง"
ตอนนี !กลายเป็ นถนนการค้ าที4คกึ คักมากที4สดุ ในเมือง
ฮาร์ บิ !น ทางทิศเหนืออนุสาวรี ย์ฝั4งหง และทิศใต้ ยาวถึง
ถนนจินเว้ ย ถนนตังแต่
! วนั เปิ ด วันหนึ4งมีผ้ มู าเที4ยว
มากกว่า 200,000 คน ถนนคนเดินเต็ม ไปด้ วย
นักท่องเที4ยวสะท้ อนให้ เห็นถึงการเดินทางช้ อปปิ ง! บันเทิงและฟั งก์ชนั4
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนั !นนําท่านเดินทางเข้ าสู่งาน Harbin Ice and Snow Festival หรื อ นิทรรศการและศิลปกรรม
การแกะสลักนํา7 แข็งประจําปี ของฮาร์ บิน “ ปิ งเสวียต้ าซือเจีย7 ” ที4เมืองฮาร์ บิ !น ซึง4 ฤดูเยือกแข็งที4
ยาวนานทําให้ ฮาร์ บิ !นซึง4 อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็ นเมืองนํ !าแข็ง สภาพอากาศเย็น
จัดทําให้ แม่นํ !าซงฮัวกลายเป็ นลานนํ !าแข็งที4ทั !งหนาและกว้ างใหญ่ ที4ผ้ มู าร่ วมงานใช้ เล่นสไลเดอร์ ลาก
เลื4อนและกีฬาต่างๆ อย่างฮ็อกกี ! ,สเก็ต และสกีกนั อย่างสนุกสนาน มีการนํานํ !าแข็งก้ อนโตมาแกะสลัก
เป็ นรูปต่างๆ
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พักฮาร์ บิ !น
วันทีหก
เช้ า

哈尔滨松北美居酒店 Mercure Hotel Harbin New District ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

(12/1/2563) โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย - อนุสาวรีย์ฝังหง – สวนสาธารณะสตาลิน – กวางเจา - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านถ่ายภาพคูกบั โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ภายนอก) ซึง4 เป็ น
1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ง ซึง4 แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที4ได้ เข้ า
มามีอทิ ธิพลในฮาร์ บิ !นซึง4 โบสถ์เซ็นโซเฟี ยเป็ นโบสถ์นิกายออร์
โธด็อกซ์ที4สร้ างขึ !นในปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากที4ทหารรัสเซีย
ต้ องประสบกับความพ่ายแพ้ ในสงครามรัสเซีย – ญี4ปนุ่
(
ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้ สร้ างโบสถ์ แห่งนี !ขึ !น
เพื4อเป็ นที4พกั พิงทางใจ และสร้ างกําลังขวัญแก่กองทหารรัสเซียที4เข้ ามาประจําอยู่ ณ ที4นี ! โบสถ์แห่งนี !
ได้ รับการบูรณะอีกครัง! ในปี ค.ศ. 1923 และหลังจากที4ใช้ เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์
เซนต์โซเฟี ย ก็ได้ กลายเป็ นออร์ โธด็อกซ์ที4ใหญ่ที4สดุ ในภาคพื !นเอเซียตะวันออกอย่างที4เห็นในปั จจุบนั ตัว
โบสถ์ สงู 53 เมตร มีโถงหลักที4มีหลังคารูปหัวหอม สร้ างขึ !นด้ วยสถาปั ตย กรรมแบบไบแซนไทม์คล้ าย
กับสถาปั ตยกรรมของจัตรุ ัสแดงในกรุ งมอสโคว
นําท่านเที4ยวชม อนุสาวรีย์ฝังหง ซึง4 ตังอยู
! ่ ณ บริเวณชายฝั4 งแม่นํ !าซงฮัว เป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์ บินที4พยายามต่อสู้กบั อุทกภัยครัง! ใหญ่เมื4อปี ค.ศ.1957 ซึง4 นํ !าในแม่นํ !าซงฮัว
เจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์ บิ !น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร นํ !าก็จะทะลักเข้ ามาในตัวเมือง
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13.35 น.
18.20 น.

20.00 น.
21.50 น.

จึงได้ มีการสร้ างเขื4อนให้ สงู ขึ !นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื4อน
กว่า 140 กิโลเมตร เป็ นเวลา 28 วัน จนในที4สดุ นํ !าก็ไม่ไหล
เข้ ามาท่วมเมืองฮาร์ บิ !น ทังๆที
! 4กระแสนํ !าในปี ค.ศ. 1998 เป็ น
กระแสนํ !าที4สงู ที4สดุ ในรอบ 52 ปี อนุสาวรี ย์เป็ นเสาทรงกลม
แบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรูปแกะสลักกลุม่
กรรมกรชาวนา ทหาร ข้ าราชการ และนักศึกษาที4ร่วมใจร่ วม
แรงกัน แสดงถึง สถานการณ์ที4เกิดขึ !นในตอนนั !น ฐานของอนุสาวรี ย์สร้ างเป็ นสระรูปพระจันทร์ เสี !ยว 3
ชัน! ชันล่
! างเป็ นระดับนํ !าในปี ค.ศ. 1932 ที4เคยสร้ างความเสียหายให้ กบั เมืองฮาร์ บิ !นเป็ นอย่างมาก สระ
ชันที
! 4 2 เป็ นระดับนํ !าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับนํ !าเมื4อ 52 ปี ก่อน ซึง4 สูงกว่าระดับนํ !าปี ค.ศ. 1932 ถึง
0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้ างสระขึ !นเป็ นชันที
! 4 3 เพื4อบันทึกระดับนํ !า ซึง4 สูงขึ !นอีก 0.75 เซนติเมตร
ด้ านหลังประกอบด้ วยเสาและระเบียงโค้ งแบบโรมัน ซึง4 แสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์ บิ !น นํา
ท่านเที4ยวชม ซื4อต้ าหลินกงหยวน หรื อ สวนสาธารณะสตาลิน ที4สร้ างขึ !นในปี ค.ศ.1953 เพื4อเป็ น
หลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั !นระหว่างสอง
ชาติมหาอํานาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึง4 สวนแห่งนี !เป็ นสวน
พฤกษชาติที4ถกู จัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้ วยต้ นไม้ ,
แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนันยั
! งเป็ นจุดชม
ทัศนียภาพของแม่นํ !าซงฮัว ซึง4 ถือว่าเป็ นจุดชมวิวที4งดงามที4สดุ
อีกแห่งหนึ4งด้ วย
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
นําท่านออกเดินทางสูก่ วางเจา โดย เทียวบินที CZ3906
ถึงท่าอากาศยานไป่ หยุน เมืองกวางเจา เพื4อรอเปลี4ยนเครื4 อง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึง4 เป็ น
เมืองใหญ่ที4เติบโตอย่างรวดเร็ วจากธุรกิจการค้ านอกจากนี !ยังมีอาหารและภาษาที4เป็ นเอกลักษณ์ของ
มณฑลนี ! จากนั !นเดินทางสู่อาคารระหว่างประเทศ เพื4อกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดย เทียวบินที CZ361
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านทีใช้ บริการ
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อัตราค่ าบริการ 7 – 12 มกราคม 2563
ราคาไม่ เข้ าร้ านช้ อปปิ 7 งรั ฐบาล
กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ / ท่ าน ( พัก 2 ท่ าน/
พักเดียวเพิม
ห้ อง)
ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน7 ไป
มัดจําก่ อน 1 ตุลาคม 2563
41,900.- บาท
5,800.-บาท
มัดจําหลัง 1 ตุลาคม 2563
43,900.- บาท
5,800.-บาท
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิl ให้ ราคาโปรโมชัน แก่ ท่านทีพร้ อมชําระมัดจําก่ อน **
ค่ าบริการนีร7 วม

ค่ าบริการนีไ7 ม่ รวม

ค่าตัว` เครื4 องบินไปกลับ (ตัว` กรุ๊ป)
ค่านํ !าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่าที4พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซา่ ปกติ 4 วันทําการ
บัตรเข้ าชมสถานที4ตา่ ง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื !อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุทกุ ที4นงั4 ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื4 องดื4มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ4น
ค่านํ !าหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ4ม 7 % และ ภาษี นกั ท่องเที4ยว ( ถ้ ามี )

เงือนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง! แรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั !งหมด ส่วนที4เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
2. เมื4 อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ4ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่าน สละสิทธิ| ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. กรณีที4กองตรวจคนเข้ าเมื องทัง! ที4 กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เ ดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที4ระบุใ น
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ|ที4จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
! !น
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั !นตํ4าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ !นไป เที4ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ|ที4จะเปลี4ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ! เมื4อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที4ยวสามารถเปลี4ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที4เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื4นๆที4อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ4ม เติมที4เกิดขึ !นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
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5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั !งสิ !นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที4ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที4ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที4กรมแรงงานทั !ง
จากไทย และต่างประเทศซึง4 อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที4ยวในสถานที4ที4ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื4องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั !งสิ !น แต่ทั !งนี !ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที4ยวสถานที4อื4นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ|การจัดหานี !โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั !งสิ !น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที4ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ! เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
! !น หากเกิดสิ4งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที4เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที4ยวเอง
11. เมื4 อ ท่านตกลงชํา ระเงินไม่ว่า ทั !งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่ าท่า นได้ ยอมรั บในเงื4 อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที4ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
!
13.ในกรณีที4ลกู ค้ าต้ องออกตัว` โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที4ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง! มิฉะนั !นทางบริ ษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทั !งสิ !น
14.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั} มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสี4ยงถูกบัญชีดําห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั !น การขีดเขียนหรื อประทับเครื4 องหมาย
อื4นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ !นบัญชีดํา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
! ก
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