
 

 

รหัสทัวร SSH1901712 
ทัวรจีน ฮารบิน น้ําแข็งใสโบราณ 7 วัน 5 คืน (XW) 
 
พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง ถนนโบราณหมานชิง พระราชวังจอมปลอม จัตุรัสวัฒนธรรม 

โดมแกะสลักน้ําแข็งปงเสว่ียตาซ่ือเจ้ีย อนุสาวรียฝم�งหง โรงงานเบียรฮารบิน สะพานเหล็กปนโจว 

สวนเป�ยซาน พิพิธภัณฑแมนจู 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง 
23.00 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 สายการบิน 

NOK SCOOT เจาหนาที่บริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอน
ข้ึนเคร่ือง 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เส่ินหยาง-พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง-ถนนโบราณ
หมานชิง-ถนนจงเจีย 

02.20 น.  เหินฟ�าสู เมืองเส่ินหยาง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี XW878 
(ไมรวมคาอาหารบนเคร่ืองบิน) 

08.35 น.  เดินทางถึง เมืองเส่ินหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซ่ือเดิมเปนภาษาแมน
จูวา “มุกเดน” หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว  นําทานเดินทางสู พระราชวัง
โบราณเส่ินหยางกูกง โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง ท่ีไดรับการดูแลรักษา
เปนอยางดี และมีลักษณะคลายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปกก่ิง สราง
ข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศแมนจูไดสถาปนาใหเส่ินหยางเปนราช
ธานี ประกอบดวยตําหนักใหญนอยกวา 300 หอง บนพ้ืนที่กวา 60,000 ตาราง
เมตร ภายหลังจากที่ราชวงศหมิงถูกโคนลมลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได
สถาปนาราชวงศชิงขึ้น จากน้ันไดยายเมืองหลวงไปอยูท่ีกรุงปกก่ิง และใชเส่ินหยาง
เปนเมืองหลวงแหง       ท่ีสอง รวมท้ังใชพระราชวังแหงน้ีเปนท่ีประทับขององค
จักรพรรดิเมื่อคร้ังเสด็จเยือนทางเหนือ 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม ถนนโบราณหมานชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณ 

เหมือนนําทานกลับสูอดีตเม่ือสามรอยกวาปท่ีแลว จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งที่ 
ถนนจงเจีย เมืองเส่ินหยางใหทานไดเลือกซ้ือเลือกหาส่ิงของท่ีถูกอกถูกใจฝากญาติ
สนิทมิตรสหายของทาน 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...เปดยางหยวนเวย
จาย 



 

 

 พักที่ RUIFENG INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 4 
ดาว**** 

วันที่สาม เส่ินหยาง-ฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชม
ภายนอก ) 
จัตุรัสวัฒนธรรม 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฉางชุน (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 
เมืองฤดูใบไมผลิแหงเขตเหนือของจีน แตเดิมฉางชุนเปนศูนยกลางอํานาจของเผา
แมนจู เม่ือญ่ีปุ�นเขายึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ไดสถาปนาเปนรัฐแมน
จูกัว และไดประกาศต้ังฉางชุนเปนเมืองหลวงหลังญ่ีปุ�นส้ินอํานาจ 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู พระราชวังจอมปลอม หรือ วังปูยี ซ่ึงเปนท่ีประทับของจักรพรรดิ

ปูยี จักรพรรดิองคสุดทายแหงราชวงศชิงหรือกษัตริยองคสุดทายของแผนดิน 
นอกจากน้ีใหทานชมหองหับตางๆท่ีปูยีเคยใชนอน , น่ังสูบบุหร่ี , อานหนังสือ และ
ใชความคิดตามลําพัง มีรูปภาพและจดหมายใหเห็นภาพในชวงน้ัน และจัดเปน
พิพิธภัณฑแสดงชีวิตความเปนอยูในวัง นําทานชม กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชม
ภายนอก) ต้ังอยูใจกลางเมืองฉางชุน บนถนนซินหมิน จากน้ันนําทานชม จัตุรัส
วัฒนธรรม ซ่ึงเปนสัญลักษณของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข กอสราง
แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ.1936 สัมผัสชีวิตความเปนอยูของชาวพ้ืนเมืองหมั่นโจว 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ HUATIAN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่ส่ี ฉางชุน-ฮารบิน-โดมแกะสลักน้ําแข็งปงเสว่ียตาซ่ือเจ้ีย-สวนสตาลิน-อนุสาวรียฝم�ง
หง-ถนนจงเอียง 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองฮารบิน (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 
เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีชวงฤดูหนาวมากกวาฤดูรอนและเล่ืองช่ือใน
ฐานะเปนเมืองน้ําแข็งของประเทศ 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม โดมแกะสลักน้ําแข็งปงเสว่ียตาซ่ือเจ้ีย หลังจากเทศกาลแกะสลักน้ําแข็ง

ปดลง          ความตองการชมแกะสลักน้ําแข็งของนักทองเท่ียวยังไมหยุดลง ทาง
สวนจึงไดสรางสวนแกะสลักน้ําแข็งในโดมข้ึนมา เพ่ือเอาใจนักทองเท่ียวไดทั้งป 
สวนน้ีกวาง 6,000 ตารางเมตร อุณหภูมิอยูท่ี   ลบ 7-10 องศา ใชน้ําแข็ง 1 หมื่น
ลูกบาตรเมตร แกะสลักส่ิงตางๆ ใหทานชมความงดงามตามอัธยาศัย จากน้ันนํา
ทานชม สวนสตาลิน ริมฝم�งแมน้ําซงฮัว โดยสวนแหงน้ีถูกสรางข้ึนในป ค.ศ.1953 
ซ่ึงมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แตมีความสมบูรณแบบกวา
และมีเอกลักษณท่ีหาวหาญ จากน้ันนําทานชม อนุสาวรียฝم�งหง ซ่ึงต้ังอยู ณ 
บริเวณชายฝم�งแมน้ําซงฮัว เปนอนุสรณระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮารบิน
ท่ีพยายามตอสูกับอุทกภัยคร้ังใหญเม่ือป ค.ศ.1957 อนุสาวรียเปนเสาทรงกลม
แบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา ทหาร 
ขาราชการ และนักศึกษาที่รวมใจรวมแรงกัน จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนจง
เอียง เปนถนนยานธุรกิจสายหน่ึงในฮารบ้ิน มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยูใน
เขตตาหล่ี เปนเสมือนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงสถาปตยกรรมแบบยุโรป ท้ังลวดลาย
การตกแตงอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน ในเขตตาหล่ีน้ียังเปนท่ีต้ังของวิหาร
เซนตโซเฟยซ่ึงเปนโบสถคริสตนิกายรัสเซียออโธดอกซอีกดวย 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ WEIJIN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
วันที่หา โรงงานเบียรฮารบิน (ฟรีเบียรทานละ 1 แกว)-โบสถเซ็นโซเฟย (ถายรูปจากดาน

นอก)-สะพานเหล็กปนโจว-จ๋ีหลิน 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางชม โรงงานเบียรฮารบิน สรางข้ึนเม่ือค.ศ. 1900 มีประวัติศาสตรกวา 100 ป

แลว ปจจุบันผลิตเบียรมากกวา 3 แสนตันตอป ปริมาณการด่ืมเบียรโดยเฉล่ียของ
ชาวฮารบินจัดอยูอันดับที่หน่ึงของจีน (ฟรี !!  เบียร ทานละ 1 แกว) จากน้ันนําทาน



 

 

ชม โบสถเซ็นโซเฟย (ถายรูปจากดานนอก) ซ่ึงเปน 1 ในโบสถคริสต 17 แหง ซ่ึง
แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธพลในฮารบิน  โบสถโซเฟย เปนโบสถ
นิกายออรโธด็อกซท่ีสรางข้ึนในป ค.ศ 1907 เปนโบสถออรโธด็อกซ ท่ีใหญท่ีสุดใน
ภาคพ้ืนเอเซียตะวันออก 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม สะพานเหล็กปนโจว แตเดิมสะพานแหงน้ี สรางข้ึนในสมัยค.ศ. 1898 

ในขณะน้ันสะพานเหล็กแหงน้ีถือวาเปนส่ิงกอสรางท่ีย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึงของจีน
ตะวันออก ใชในการขนสงขามแมน้ําซงฮัว ปจจุบันไดมีการวางกระจกไวริมทางเดิน
ท้ังสองขาง ใหความรูสึกราวกับการเดินสะพานแกว เมื่อมองทะลุกระจกลงไปจะ
เห็นกระแสน้ําของแมน้ําซงฮัวเจียงเบ้ืองลางไดอยางชัดเจนจากน้ันนําทานเดินทางสู 
เมืองจ๋ีหลิน (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่มีประวัติ
ยาวนานต้ังแตสมัยราชวงศหมิง เดิมคือป�อมปราการ เรียกวา ฉวงฉาง 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารชาวหมาน 
 พักที ่SHIJI HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
วันที่หก สวนเป�ยซาน-พิพิธภัณฑแมนจู-เส่ินหยาง 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                นําทานชม สวนเป�ยซาน ซ่ึงเปนสวนท่ีมีทิวทัศนที่สวยงาม มีเขาสูงสามารถข้ึนไป

ชมวิวในมุมสูงได  จากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแมนจู (ปดทุกวันจันทร) 
สรางข้ึนในป 1932โดยมีพ้ืนทีท่ั้งหมด กวา 865 ตารางเมตร ภายในมีจัดแสดง
ส่ิงของวัตถุโบราณเก่ียวกับของใชในชีวิตประจําวัน, อาวุธ, เคร่ืองมือเกษตรกรรม
ของชาวแมนจู และยังมีหองท่ีจัดแสดงวิธีการเซนไหวบรรพบุรุษ, เทพเจาของชาว
แมนจูอีกดวย 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเส่ินหยาง (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 

ช่ัวโมง) เมืองที่ในอดีตเคยอยูใตการปกครองของรัสเซียจนถึง ป ค.ศ. 1931 จึงตก
เปนของญ่ีปุ�น และกลับมาอยูภายใตการดูแลของรัสเซียอีกคร้ังในป ค.ศ. 1945 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่RUIFENG INTER NATIONAL HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 



 

 

วันที่เจ็ด เส่ินหยาง-สนามบินดอนเมือง 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา บริการทานดวยอาหารชุด 
10.05 น.   เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที่ XW877 
(ไมรวมคาอาหารบนเคร่ืองบิน) 
14.40 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ..... 

    
********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ******** 
     ซ่ือสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา      
(*** กรุปออกเดินทางไดต้ังแต 9 ทานข้ึนไป ***) 
 
 
 
 
ทัวรคุณธรรม ฮารบิน...น้ําแข็งใสโบราณ 
โดมแกะสลักน้ําแข็ง เส่ินหยาง ฉางชุน จ๋ีหลิน 7 วัน 5 คืน (XW) 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน ณ 
วันที ่21 พฤษภาคม 62 

3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันที่ 18-24 ตุลาคม 2562 
(วันปยมหาราช) 27,999 บาท 27,999 

บาท 
5,500 
บาท 

17,999 
บาท 



 

 

**กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่
เหลือ) 

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบุไว
ในรายการ 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวข้ึนเคร่ืองได 1 ช้ิน ตอทาน น้ําหนัก

ตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ข้ึนไป คาชดเชยทั้งหลายตาม
กรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือใหคลอบคลุมในเร่ืองของ
สุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตรา
เบ้ียประกันเร่ิมตนที่ 330 บาท ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไส
ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอั 

8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทาน้ัน!!! 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 



 

 

3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 210 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป
เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 50 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก
ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอ
ดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย กอนเดินทาง 15 
วัน **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท  (อัตราดังกลาวขางตน 
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน) 

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท 
แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบร่ืน และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ินอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจ
คนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม 

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน!! 
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามย้ิม, หามใสเส้ือสีออน และสีขาว 
(หามใสเส้ือคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเคร่ืองประดับทุกชนิด 
เชน ตางหู สรอย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน 
รูปตองเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินซจาก
คอมพิวเตอร 
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 
**ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 

4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง) 



 

 

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม 

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม 
4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพรอมญาติ 

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม 
4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางท่ีช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จาก
ขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับย่ืนวีซาที่ศูนยย่ืนวีซาจีนในวันย่ืนวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา

ใหได 



 

 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาท่ีฝ�าย
ขาย) 

ประเทศท่ีไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได 
ตางชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตองทําเร่ืองแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการย่ืนวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเขาใจ ศูนยย่ืนวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา 

11. ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน
การทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เน่ืองจาก
บริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตร
ของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยาง
นอย 2 อาทิตย 
** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต) 
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา 
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.................................................................................................................................................................
....................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน
.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................
... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 



 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ 
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
......................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 



 

 

หมายเหตุ** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  
อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด 


