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คฤหาสนว์อลการ ์| โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั | พิพิธภณัฑเ์บียรฮ์ารบิ์น | สวนสตาลิน | สวนเสือตงเป่ย 
ชมแขง่ขนัวา่ยน า้ทา้ความหนาว | เกาะพระอาทิตย ์| Harbin Ice & Snow Festival 2020  

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว  |  แจกฟรี หมวก ผา้พนัคอ ถงุมือ แผน่ท าความรอ้น (รบัท่ีฮารบิ์น)   
 

เทยีนสิน ฮารบ์นิ คฤหาสนว์อลการ ์พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คนื 

เดินทาง ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ ์2563 

33  

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 34,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
22.40 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินแอรไ์ชน่า โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 
วนัที่ 2. กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – เทียนสนิ (สนามบินเทียนสนิบินไห่)(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแม่น  า้ไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนน
อิตาล ี– บา้นกระเบือ้ง – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮารบ์ิน (สนามบินฮารบ์ินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – รา้นเสือ้กันหนาว – 
คฤหาสนว์อลการ ์   
วนัที่ 3. คฤหาสนว์อลการ ์(โบสถเ์ซนตน์ิโคลสั,คฤหาสนพ์าฟลอฟ) – ชมการแสดงระบ ารสัเซีย – พิพิธภัณฑเ์บียรฮ์ารบ์ิน (ฟรีชิมเบียรส์ดท่านละ 
1 แกว้)   
วนัที่ 4. จตัรุสัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลนิ – สวนเสอืตงเป่ย (รวมรถอทุยาน) 
วนัที่ 5. ชมการแสดงว่ายน า้ทา้ความหนาว – ศนูยผ์ลติภัณฑร์สัเซีย – เกาะพระอาทิตย ์(รวมรถอทุยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020  
วนัที่ 6. ฮารบ์ิน(สนามบินฮารบ์ินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-10.40) – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจา้แม่ทับทิม – 
เทียนสนิ (สนามบินเทียนสนิบินไห่) – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณ)(CA749:20.25-00.40+1)        

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที2่ 

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

01.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเทียนสิน โดยเที่ยวบินที่  CA750 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
07.10 น. เดินทางถงึ สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสนิ หนึ่งในเมืองอตุสหากรรมที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็นเขต

เช่าของชาวตะวนัตก ท าใหบ้รรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวันตก จากนั้นน  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง
แลว้ น  าท่านออกเดินทางไปยงัภัตตาคาร  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 

 
 น าท่านชม แม่น ้าไห่เหอ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองเทียนสิน จากนั้นอิสระใหท้่านถ่ายรูปภายนอก เทียนจินอาย (Tianjin Eye) 

เป็นชิงชา้สวรรคท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สรา้งอยู่บนสะพานกลางแม่น  า้จื่อหย๋า โดยมีความสงูประมาณ 120 เมตร ถูกสรา้งขึน้ในปี 
2008 ที่ผ่านมา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ถนนอิตาลี่ ชื่อของถนนอิตาลี่นัน้ ก็ไดม้าจากบรรยากาศของถนนสายนีน้ั่นเอง ถนนอิตาลี่นั้นประกอบดว้ยอาคาร

ที่ออกแบบโดยยดึรูปแบบศิลปะแบบอิตาล ีทัง้ยงัมีการตัง้ช่ือสถานที่อิงตามแหล่งท่องเทียวในอิตาลี่อีกดว้ย เช่น จัตุรสัมารโ์ค
โปโล นอกจากนัน้แลว้ ถนนอิตาลี่ยงัเป็นบา้นเก่าของเหลา่ผูม้ีช่ือเสยีงในอดีต เช่น หยวนซื่อไข่และอีกมากมาย จากนั้นน  าท่าน
ชม บ้านกระเบือ้ง เป็นบา้นที่มีเครื่องลายคราม กว่า 4,000 ชิน้ ประกอบดว้ยหินอ่อนและมีหินครสิตัลน า้หนักรวมกว่า 40 ตัน 
และ กระเบือ้งโบราณกว่า 700 ลา้นชิน้เครื่องแกว้ชาวกระเบือ้งจากสมัย ราชวงศถ์ัง ราชวงศซ์่งกว่า 300 ชิน้ รูปป้ันหินอ่อน
โบราณกว่า 300 ตวั ที่ตกแต่งในสไตลฝ์รั่งเศส 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนสนิ (อิสระทานอาหารเย็นภายในสนามบิน) 

19.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮารบิ์น โดยสายการบิน แอรไ์ชน่า เที่ยวบินที่ CA1677 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์บินไท่ผิง เมืองฮารบ์ิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

สาธารณรฐัประชาชนจีน 
 น าท่านแวะชมสนิคา้ที่ ร้านเสือ้กันหนาว ภายในรา้นจะจ าหน่าย เสือ้ รองเทา้ ผา้พันคอ แผ่นท าความรอ้น และอุปกรณก์ัน

หนาวอีกมากมาย จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูค่ฤหาสนว์อลการ ์
 

 
ท่ีพัก โรงแรม  VOLGAR MANOR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ไม่มีบริการห้องพักส าหรับ 3 ท่าน) 
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วันที ่3 
คฤหาสนว์อลการ์ (โบสถเ์ซนตนิ์โคลัส,คฤหาสนพ์าฟลอฟ) – ชมการ
แสดงระบ ารัสเซีย – พิพิธภัณฑเ์บียรฮ์ารบ์ิน (ฟรีชิมเบียรส์ดท่านละ 1 
แก้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

 
 น าท่านเที่ยวชม คฤหาสนว์อลการ ์(VOLGA MANOR) เมื่อไปถงึจะมีเจา้หนา้ที่แต่งกายเป็นชดุประจ าชาติรสัเซียคอยใหก้าร

ตอ้นรบัผูท้ี่มาเยือนคฤหาสนว์อลการ ์โดยที่บรเิวณแห่งนีม้ีพืน้ที่  6 แสนกว่าตารางเมตร ใชทุ้นสรา้งถึงหนึ่งรอ้ยหา้สิบกว่าลา้น
หยวน 
น าท่านชม โบสถเ์ซนตนิ์โคลัส เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลร์สัเซีย ตวัอาคารท ามาจากไม ้เป็นสญัลกัษณข์องคฤหาสน์
วอลการ ์ ดา้นหนา้ของตวัอาคารมีสญัลกัษณก์างเขนแบบคริสต์ ออรโ์ทดอกซ ์ตัวโบสถเ์คยถูกท าลายไปเมื่อปี ค.ศ.1966 ใน
ยคุการปฏิวติัวฒันธรรม ในปัจจบุนัไดถ้กูบรูณะใหม้ีความสวยงามเช่นเดียวกบัในศตวรรษก่อน  
จากนัน้น  าท่านเขา้ชม คฤหาสน์พาฟลอฟ อาคารจ าลองบรรยากาศรสัเซียในยุค คริสตศ์ตวรรษที่  16 ภายในมีการประดับ
ดว้ยเครื่องเรือนชั้นยอด อีกทั้งชานดาเลียรท์ี่สวยงามพรอ้มดว้ย เทวทูตทั้ง 12 องค ์เมื่อไดเ้ขา้ไปสมัผัสจะรูส้กึเหมือนอยู่ใน
วรรณกรรมรสัเซีย ”แอนนา คาเรรนิา”   
จากนัน้น  าท่านชม การแสดงระบ ารัสเซีย (หมายเหตุ การแสดงจะหยุดทุกวันจนัทร)์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน สรา้งขึ ้นเมื่อ ค.ศ. 1900 โดยผู้อพยพเชื ้อสายเยอรมันและโปแลนด์ มี
ประวติัศาสตรก์ว่า 100 ปีแลว้ ปัจจุบันผลิตเบียรม์ากกว่า 3 แสนตันต่อปี โดยมียอดขายเป็นรองเพียงเบีรช์ิงเต่าเท่านั้น โดย
ปรมิาณการด่ืมเบียรโ์ดยเฉลี่ยของชาวฮารบ์ินจัดอยู่อนัดบัที่หนึ่งของจีน (แถมฟร ีชิมเบียรส์ดท่านละ 1 แกว้)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร พิเศษ หม้อตุ๋นตงเป่ย 
ท่ีพัก โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่4 
จัตุรัสโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ย 
(รวมรถอุทยาน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ โบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย  ซึ่งออกแบบและสรา้งโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย เมื่อก่อนเคยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาที่ส  าคญัต่างๆ ของชาวรสัเซียแต่มาถูกท าลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และไดม้ีการสรา้งขึน้มาใหม่อีกครัง้
โดยพยายามรกัษารูปแบบเดิมไวใ้หไ้ดม้าก ที่สดุ ซึ่งใชเ้วลาถึง 9 ปี โดยเริ่มตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณใ์นปี ค.ศ.
1932 ถือไดว้่าเป็นโบสถ ์Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สดุในตะวนัออก  
จากนัน้น  าท่านเดินชม ถนนจงยาง  ตลอดสองขา้งทางท่านจะไดเ้ห็นสนิคา้ของฝากและของที่ระลกึมากมาย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านชม สวนสตาลิน ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น  า้ซงฮัว โดยสวนแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจาก
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ศิลปกรรมของทวีปยโุรป แต่มีความสมบรูณแ์บบกว่าและมีเอกลกัษณท์ี่หา้วหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสยัของชาวเหนือของ
ประเทศจีน เพื่อเป็นหลกัฐานถงึสมัพนัธภาพอนัดีต่อกนั ระหว่างสองชาติมหาอ านาจแห่งโลก  
จากนัน้น  าท่านชม สวนเสือตงเป่ย ชมเสอืไซบีเรยี (สตัวอ์นรุกัษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยู่ทางเหนือของ
แม่น  า้ซงฮวั มีพืน้ที่ 196.53 เอเคอร ์และมีเสอืไซบีเรียน สตัวอ์นุรกัษ์ที่มีความสวยงาม น่ารกั และเป็นเสือที่ไม่ดุรา้ยอาศัยอยู่
กว่า 100 ตวั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูป้ิงย่าง 
ท่ีพัก โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่5 
ชมการแสดงว่ายน ้าท้าความหนาว – ศูนยผ์ลิตภัณฑรั์สเซีย – เกาะพระ
อาทติย ์(รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
 น าท่านชม การแสดงว่ายน ้า ของเหลา่ผูส้งูอายทุี่อณุหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สรา้งความประหลาดใหก้ับผูค้นเป็นอย่างมาก 

และน าท่านเลือกชม สินค้ารัสเซีย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต เครื่องประดับ 
หรอืของพืน้เมืองต่างๆ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  พิเศษ เกี๋ยวตงเป่ย 

 น าท่านเดินทางสู ่เกาะพระอาทิตย ์เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแม่น  า้ซงฮวัเจียง มีเนือ้ที่ประมาณ 3,800 เฮค
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เตอร ์เดิมเป็นสถานที่พักฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมืองฮารบ์ิน สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบ
สงบและมีมนตเ์สน่ห ์นบัเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสดุ สว่นในช่วงฤดหูนาวเมื่อเกาะแห่งนีถ้กูปกคลมุดว้ยหิมะก็จะกลายเป็น
สถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างย่ิงกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน า้แข็ง  เช่น สเก็ตน า้แข็ง เลื่อนหิมะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮารบ์ิน เกาะสรุยินัถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลกัหิมะน า้แข็งที่ใหญ่
ที่สดุของประเทศจีนที่โด่งดงัไปทั่วโลก ซึ่งปัจจบุนันีท้่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะน า้แข็งในอาคารของเกาะสรุิยัน
นีไ้ด ้ชมการแกะสลกัน า้แข็งก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูป
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยู่ในนิทรรศการแกะสลกัหิมะน า้แข็งอย่างแทจ้รงิ อย่างที่เห็นในปัจจบุนั  

 
 (หมายเหตุ : กรณีที่ เกาะพระอาทิตยไ์ม่เปิดให้เขา้ชมไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ หม้อไฟตงเป่ย 
 น าท่านชม เทศกาลน ้าแข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการ

แกะสลกัน า้แข็งประจ าปีของฮารบ์ิน ที่เมืองฮารบ์ินซึ่งฤดเูยือกแข็งที่ยาวนานท าใหฮ้ารบ์ินซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
จีนกลายเป็นเมืองน า้แข็งสภาพอากาศเย็นจดัท าใหแ้ม่น  า้ซงฮวักลายเป็นลานน า้แข็งที่ทั้งหนาและกวา้งใหญ่ที่ผูม้าร่วมงานใช้
เลน่สไลเดอร ์ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้สเก็ตน า้แข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการน าน  า้แข็งกอ้นโตมา
แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ใหท้่านชมความงดงามของโคมไฟน า้แข็งยามค ่าคืนตามอธัยาศัย 
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 หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน ้าแข็งปิดให้เข้าชม เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท่ีพัก  โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันท่ี 6 
ฮารบ์ิน(สนามบินฮารบ์ินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-
10.40) – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้าแม่ทับทิม – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ)(CA749:20.25-00.40+1) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู ่สนามบินฮารบิ์นไท่ผิง 
08.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเทียนสิน โดย สายการบิน แอรไ์ชน่า เที่ยวบินที่ CA1678 
10.40 น. เดินทางถงึ สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสนิ หนึ่งในเมืองอตุสหากรรมที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็นเขต

เช่าของชาวตะวนัตก ท าใหบ้รรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวนัตก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสนิ และใหท้่านไดม้ีเวลาเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองต่างๆตามอธัยาศยั 

  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม นมัสการหม่าโจว้ (เจา้แม่ทับทิม) เทพธิดาผูพ้ิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการหม่าโจว้

แลว้จะเดินทางโดยสวสัดิภาพ   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินเทียนสินบินไห่ 

20.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA749 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
00.40+1 น. เดินทางถงึสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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โปรแกรม: เทยีนสิน ฮารบ์ิน คฤหาสนว์อลการ ์พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คนื โดยสายการบินแอรไ์ชน่า 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 12-17 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทัวร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 100000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
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ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป //หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความ

ประทบัใจในการใหบ้ริการ 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 10800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 20775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
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3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตวัจริง, ส าเนาสตูิบัตรและสตูิบัตรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
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ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้ 2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  10125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............. 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.... ........................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.......... ........   
รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครดั) 



  22   เทียนสิน ฮารบ์ิน คฤหาสนว์อลการ ์ พกัหรู  5 ดาว 6 วนั 4 คืน โดย สายการบนิแอรไ์ชนา่                                    [GQ1HRB-CA001]                          

 

 



  23   เทียนสิน ฮารบ์ิน คฤหาสนว์อลการ ์ พกัหรู  5 ดาว 6 วนั 4 คืน โดย สายการบนิแอรไ์ชนา่                                    [GQ1HRB-CA001]                          

 

 

 


