
 

 

รหัสทัวร B2B1902394 
ทัวรจีน  HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2020 6 DAYS 4 
NIGHTS   [XW] 
HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2020    สวนเสือตงเป�ย    รถไฟ
ความเร็วสูง   ถนนคนเดินจงยาง    โบสถเซนตโซเฟย สวนสตาลิน      พกั
โรงแรมระดับ 4 ดาว 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2020 6 DAYS 4 NIGHTS 



 

 

 

 

 

  แจกฟร ีหมวก ผาพันคอ ถุงมือ แผนทําความรอน (รบัทีฮ่ารบิน) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
23.00 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารอาคาร 1 สายการบินนก สกูต 

(XW) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสิ่นหยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน) 
(XW878:02.45-08.50) - ฮารบิน (โดยรถไฟความเร็วสูง) - รานเสื้อกัน
หนาว 

02.45 น.  ออกเดินทางสู เมืองเสิน่หยาง โดยสายการบิน นกสกูต เที่ยวบินที่ XW878 (ไม
รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

เดนิทาง ธันวาคม ���� – กุมภาพันธ์ ����  

ราคาเริ�มต้น 25,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสิ�นหยาง (สนามบินเสี�นหยางเถาเซียน) (XW���:��.��-��.��) - ฮาร์บิน (โดยรถไฟความเร็วสงู) - 

ร้านเสื �อกนัหนาว 
วนัที� 3. โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ชมรถไฟไอนํ �า - สะพานเหล็กปินโจว (ทางเดินกระจก) - สวนเสือตงเป่ย (รวมรถอุทยาน) - Harbin Ice & Snow 

Festival 2020 
วนัที� 4. ถนนคนเดินจงยาง(ฟรีไอศครีมท่านละ � แท่ง) - อนุสาวรีย์ฝั�งหง - สวนสตาลนิ - ศนูย์ผลติภัณฑ์รัสเซีย - จี�หลนิ 
วนัที� 5. วิวแม่นํ �าซงฮวัเจียง - จตัรุัสซื�อจี � - ร้านสนิค้าพื �นเมือง - เสิ�นหยาง 
วนัที� 6. เสิ�นหยาง (สนามบินเสี�นหยางเถาเซียน) - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XW877:10.15-15.10) 



 

 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน (Tao Xian International) หรือที่มี
ช่ือเรียกในภาษาแมนจูวา มุคเดน ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปจจุบัน
เปนหน่ึงในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญและมีความสําคัญที่สุด นอกจากน้ันยังเปน
ศูนยกลางการคมนาคมทางภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือตงเป�ยของจีน นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5 
ช่ัวโมง) เพื่อเดินทางไปยัง เมืองฮารบิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง เคยเปน
สวนหน่ึงของเขตอิทธิพลของรัสเซีย ตัวเมืองปจจุบันจึงยังคงมีรองรอยของ
สถาปตยกรรมแบบรัสเซียอยูมาก 
(หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระของลูกคา
ตองลากขึ้น-ลงรถไฟเอง โดยการเดินทางดวยรถไฟในประเทศจีนทุกทานตองนํา
กระเป�าเดินทางมาสแกนกอนขึ้นรถไฟ หามนําไฟแช็ค สิ่งของมีคมทุกชนิด และ
สเปรยตางๆที่มีปริมาณมากกวา 100 ml เขาไปในรถไฟ หากเจาหนาที่พบส่ิงของ
ดังกลาวจําเปนตองทิ้งอยางเดียว) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานแวะชมสินคาที่ รานเสื้อกันหนาว ภายในรานจะจําหนาย เสื้อ 

รองเทา ผาพันคอ แผนทาํความรอน และอุปกรณกันหนาวอีกมากมาย 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Metropark Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 
วันที่ 3 โบสถเซนตโซเฟย - ชมรถไฟไอน้ํา - สะพานเหลก็ปนโจว (ทางเดินกระจก) - 



 

 

สวนเสอืตงเป�ย (รวมรถอุทยาน) - HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 
2020  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานชมดานนอก โบสถเซ็นตโซเฟย ซึง่ออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย เมื่อกอนเคยใชเปนสถานทีป่ระกอบพิธกีรรมทางศาสนาที่สําคัญตางๆ ของ
ชาวรัสเซียแตมาถกูทําลายตอนปฏวิติัวฒันธรรม และไดมกีารสรางขึ้นมาใหมอีก
คร้ังโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมาก ที่สุด ซึง่ใชเวลาถึง 9 ป โดยเริม่ตน
สรางในป ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1932 ถือไดวาเปนโบสถ Greek 
Orthodox ที่ใหญที่สุดในตะวันออก 

 
นําทานชม รถไฟไอน้ํา รถไฟหัวจกัรที่เคยบรรทุกของและอดีตก็จะเปนความทรง
จําของฮารบินจนถงึปจจุบัน จากน้ันนําทานเดินทางสู สะพานเหลก็ปนโจว แตเดิม
สะพานแหงน้ีสรางขึ้นในสมัยค.ศ.1898 ในขณะน้ันสะพานเหล็กแหงน้ีถือวาเปน
สิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของจีนตะวนัออก ใชในการขนสงขามแมน้ําซงฮวั 
ปจจุบันไดมกีารวางกระจกไวริมทางเดินทัง้สองขาง ใหความรูสกึราวกับทางเดิน
กระจก เมื่อมองทะลุกระจกลงไปจะเห็นกระแสน้ําของแมน้ําซงฮวัเจียงเบ้ืองลางได
อยางชัดเจน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ สุกี้หมอไฟตงเป�ย) 



 

 

 

 
  นําทานชม สวนเสือตงเป�ย ชมเสือไซบีเรีย (สัตวอนุรักษที่มีคาชนิดหน่ึงของ

ประเทศจีน) สวนเสือต้ังอยูทางเหนือของแมน้ําซงฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร และ
มีเสือไซบีเรียน สัตวอนุรักษที่มีความสวยงาม นารัก และเปนเสือที่ไมดุรายอาศัย
อยูกวา 100 ตัว 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
หมายเหตุ : ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
หมอไฟคฤหาสนน้ําแข็ง ณ ภัตตาคาร Shangri-La ระดับ 5 ดาว เปด
ประสบการณใหมทานสุกี้หมอไฟทามกลางน้ําแข็ง ภายในโรงแรมแชงกรีลา 
(ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการไดที่เจาหนาที่ และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น) 

 

 
 นํ าท าน ช ม  เท ศ ก าล น้ํ าแ ข็ ง  (Harbin International Ice and Snow 

Festival 2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําปของ
ฮาร บ้ิน ที่ เมืองฮาร บ้ินซึ่งฤ ดู เยือกแข็งที่ยาวนานทํ าใหฮาร บ้ินซึ่งอยูทาง



 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเปนเมืองน้ําแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทําใหแมน้ํา
ซงฮัวกลายเปนลานน้ําแข็งที่ทั้งหนาและกวางใหญที่ผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร 
ลากเล่ือนและกีฬาตางๆ อยางเชน ฮ็อกกี้ สเก็ตน้ําแข็ง และสกีกันอยางสนุกสนาน 
มีการนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเปนรูปตางๆ ใหทานชมความงดงามของโคมไฟ
น้ําแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย 

 หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน้ําแข็งปดไมใหเขาชม เน่ืองจากสภาพอากาศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปนสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนตาม
ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ที่พัก โรงแรม Metropark Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ถนนคนเดินจงยาง(ฟรีไอศครีมทานละ 1 แทง) - อุนสาวรียฝم�งหง - สวนสตา
ลิน - ศนูยผลติภณัฑรสัเซีย - จี๋หลิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินชม ถนนคนเดินจงยาง (แจกฟรีไอศครีมทานละ 1 แทง) ตลอดสองขาง

ทางทานจะไดเห็นสินคาของฝากและของที่ระลึกมากมาย 
 

 
 

 นําทานชม อนุสาวรียฝم�งหง ซึ่งต้ังอยู ณ บริเวณชายฝم�งแมน้ําซงฮัว เปนอนุสรณ
ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยคร้ังใหญเมื่อ
ป ค.ศ.1957 ซึ่งน้ําในแมน้ําซงฮัวเจียงสูงกวาตัวเมืองฮารบ้ิน 7 เมตร และเหลือ
เพียง 20 เซนติเมตร น้ําก็จะทะลักเขามาในตัวเมือง จึงไดมีการสรางเขื่อนใหสูงขึ้น
อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกวา 140 กิโลเมตร เปนเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ํา



 

 

ก็ไมไหลเขามาทวมเมืองฮารบ้ินทั้งๆ ที่กระแสน้ําในป ค.ศ. 1998 เปนกระแสน้ําที่
สูงที่สุดในรอบ 52 ป อนุสาวรียเปนเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอด
เสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา ทหาร ขาราชการ และนักศึกษาที่รวมใจ
รวมแรงกัน แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในตอนน้ันฐานของอนุสาวรียสรางเปน
สระรูปพระจันทรเสี้ยว 3 ช้ัน ช้ันลางเปนระดับน้ําในป ค.ศ. 1932 ที่เคยสราง
ความเสียหายใหกับเมืองฮารบ้ินเปนอยางมาก สระช้ันที่ 2 เปนระดับนํ้าในป ค.ศ. 
1957 เทากับระดับน้ําเมื่อ 52 ปกอน ซึ่งสูงกวาระดับน้ําป ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 
เซนติเมตร ป ค.ศ. 2001 สรางสระขึ้นเปนช้ันที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ํา ซึ่งสูงขึ้นอีก 
0.75 เซนติเมตร ดานหลังประกอบดวยเสาและระเบียงโคงแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึง
ความสามัคคีของชาวเมืองฮารบิน จากน้ันนําทานชม สวนสตาลิน ต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําซงฮัว โดยสวนแหงน้ีถกูสรางขึ้นในป ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจาก
ศิลปกรรมของทวีปยุโรป แตมีความสมบูรณแบบกวาและมีเอกลักษณที่หาวหาญ 
ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเปนหลักฐานถึง
สัมพันธภาพอันดีตอกัน ระหวางสองชาติมหาอํานาจแหงโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  (พิเศษ เกี๊ยวตงเป�ย) 
 นําทานเลือกชม สินคารัสเซีย ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพืน้เมืองตามอัธยาศัย ไมวา

จะเปน ช็อคโกแลต เคร่ืองประดับ หรือของพื้นเมืองตางๆ จากน้ันนําทานออก
เดินทางสู เมืองจี๋หลิน (ใชเวลาประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่มีประวัติ
ยาวนานต้ังแตสมัยราชวงศหมิง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Heng Yang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 วิวแมน้ําซงฮวัเจียง - จัตุรสัซื่อจี ้- รานสินคาพ้ืนเมือง - เสิ่นหยาง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานชม วิวแมน้ําซงฮัวเจียง ทานจะไดอยูทามกลางความหนาวสุดๆ เต็มไป

ดวยน้ําแข็งที่แมน้ําซงฮัวเจียง บริเวณริมแมน้ําซงฮัวเจียงก็จะเต็มไปดวยสีขาว 
เน่ืองจากมีหิมะปกคลุม หากอากาศดี ทานจะไดเห็นแมคะน้ิงที่เกาะตามตนไมริม
แมน้ําซงฮัวเจียง และใหทานไดอิสระเก็บภาพบรรยากาศรอบๆแมน้ํา 



 

 

 
  (หมายเหตุ การเกิดแมคะน้ิงขึ้นอยูกับสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถการันตี

ได) 
จากน้ันนําทานชม จัตุรัสซื่อจ้ี ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองจี๋หลิน จากน้ันใหทานได
เลือกซื้อ สินคาพ้ืนเมือง ตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    
 นําทานออกเดินทางสู เมืองเสิ่นหยาง (ใชเวลาประมาณ 4.5 ช่ัวโมง) เมืองหลวง

ของมณฑลเหลียวหนิง ปจจุบันเปนหน่ึงในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญและมี
ความสําคัญที่สุด นอกจากน้ันยังเปนศูนยกลางการคมนาคมทางภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเป�ยของจีน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (พิเศษ  เปดยาง) 
ที่พัก โรงแรม Oriental Ginza International Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 

ดาว 

วันที่ 6 เสิ่นหยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW877:10.15-15.10) 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบกลอง 
 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน 

10.15 น. 
 

ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกสกูต 
เที่ยวบินที่ XW877 (ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

15.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ดวยความประทับใจ 
 



 

 

อัตราคาบริการ : Harbin Ice & Snow Festival 2020 6 วัน 4 คืน โดยสายการบนินกสกูต  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
 ทานละ 

วันที่ 25-30 ธ.ค. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,500.- 19,900.- 
วันที่ 27 ธ.ค.62-01 
ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 4,500.- 20,900.-  

วันที่ 01-06 ม.ค. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 18,900.- 
วันที่ 03-08 ม.ค. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 17,900.- 
วันที่ 08-13 ม.ค. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 17,900.- 
วันที่ 10-15 ม.ค. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 17,900.- 
วันที่ 15-20 ม.ค. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 17,900.- 
วันที่ 17-22 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,500.- 19,900.- 
วันที่ 05-10 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 17,900.- 
วันที่ 07-12 ก.พ. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 15,900.- 
วันที่ 12-17 ก.พ. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 15,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร 

ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไมรวมวีซา) 
 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทรปิ 

คาทปิหัวหนาทวัรไทย 400 บาท/ทาน/ทรปิ(เด็กเกบ็ทปิเทาผูใหญ) 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 

 กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง  
 
 
 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 



 

 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 
9. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 400 บาท/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพือ่ประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  



 

 

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ
บั ต ร ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล (โด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ได ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวซีาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 



 

 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25  
ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 



 

 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน  สวสิเซอแลนด  เอสโทเนียไมสามารถขอวซีาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
  

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน  
กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 



 

 

 

 
 
 
 

โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะ
มีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิด
ความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด) 


