
 

 

รหัสทัวร   B2B1902616 
ทัวรจีน เทียนสิน ฮารบิน   พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน   [CA] 
คฤหาสนวอลการ - โบสถเซนตนิโคลัส        
พิพิธภัณฑเบียรฮารบิน - สวนสตาลิน        
สวนเสือตงเป�ย - ชมแขงขันวายน้ําทาความหนาว       
เกาะพระอาทิตย - Harbin Ice & Snow Festival 2020  
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แจกฟรี หมวก ผาพันคอ ถุงมือ แผนทําความรอน (รับที่ฮารบิน)   

 
 

เทยีนสิน ฮาร์บนิ คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู � ดาว 6 วัน 4 คืน 
เดินทาง ธันวาคม ���� – กุมภาพันธ์ ���� 

ราคาเริ�มต้นเพียง 34,900.- 



 

 

 
  
 
 
 
 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.40 น. คณะพรอมกนัที่สนามบินสุวรรณภมูิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินแอรไชนา โดยมี

เจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่2 

กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณ ภู มิ ) – เที ยนสิ น  (สนามบิน เที ยนสิ นบิ น ไห )
(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแมน้ําไหเหอ – Tianjin Eye – ถนนอิตาลี – 
บานกระเบื้อง – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห) – ฮารบิน (สนามบินฮารบนิไท
ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – รานเสื้อกันหนาว – คฤหาสนวอลการ   

01.40 น. ออกเดินทางสู เมืองเทียนสิน โดยเที่ยวบินที ่ CA750 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห เมืองเทียนสิน หน่ึงในเมืองอุตสหากรรมที่ใหญ
ที่สุดของประเทศจีน ในอดีตเคยเปนเขตเชาของชาวตะวนัตก ทําใหบรรยากาศของเมอืง
มีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวันตก จากน้ันนําทานผานพิธตีรวจคนเขาเมืองแลว นําทาน
ออกเดินทางไปยังภัตตาคาร  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 
วนัที� 2. กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูม)ิ – เทียนสนิ (สนามบินเทียนสนิบินไห่)(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแม่นํ �าไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนน
อิตาล ี– บ้านกระเบื �อง – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – ร้านเสื �อกันหนาว – 
คฤหาสน์วอลการ์   
วนัที� 3. คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลสั,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการแสดงระบํารัสเซีย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ฟรีชิมเบียร์สดท่านละ 
� แก้ว)   
วนัที� 4. จตัรุัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลนิ – สวนเสอืตงเป่ย (รวมรถอทุยาน) 
วนัที� 5. ชมการแสดงว่ายนํ �าท้าความหนาว – ศนูย์ผลติภัณฑ์รัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอทุยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020  
วนัที� 6. ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-10.40) – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้าแม่ทับทิม – 
เทียนสนิ (สนามบินเทียนสนิบินไห่) – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณ)(CA749:20.25-00.40+1)        



 

 

 

 
 นําทานชม แมน้ําไหเหอ ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองเทียนสิน จากน้ันอิสระใหทานถายรูป

ภายนอก เทียนจินอาย (Tianjin Eye) เปนชิงชาสวรรคที่มีขนาดใหญที่สรางอยูบน
สะพานกลางแมน้ําจื่อหยา โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร ถูกสรางขึ้นในป 2008 
ที่ผานมา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม ถนนอิตาลี่ ช่ือของถนนอิตาลี่น้ัน ก็ไดมาจากบรรยากาศของถนนสายน้ี

น่ันเอง ถนนอิตาลี่น้ันประกอบดวยอาคารทีอ่อกแบบโดยยดึรูปแบบศิลปะแบบอิตาล ีทั้ง
ยังมีการต้ังช่ือสถานที่อิงตามแหลงทองเทียวในอิตาลี่อีกดวย เชน จัตุรัสมารโคโปโล 
นอกจากน้ันแลว ถนนอิตาลี่ยังเปนบานเกาของเหลาผูมีช่ือเสียงในอดีต เชน หยวนซื่อไข
และอีกมากมาย จากน้ันนําทานชม บานกระเบื้อง เปนบานที่มีเคร่ืองลายคราม กวา 
4,000 ช้ิน ประกอบดวยหินออนและมีหินคริสตัลน้ําหนักรวมกวา 40 ตัน และ 
กระเบ้ืองโบราณกวา 700 ลานช้ินเคร่ืองแกวชาวกระเบ้ืองจากสมัย ราชวงศถัง 
ราชวงศซงกวา 300 ช้ิน รูปปم�นหินออนโบราณกวา 300 ตัว ที่ตกแตงในสไตลฝร่ังเศส 



 

 

 

 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเทียนสิน (อิสระทานอาหารเย็นภายใน

สนามบิน) 
19.10 น. ออกเดินทางสู เมืองฮารบนิ โดยสายการบิน แอรไชนา เที่ยวบินที ่CA1677 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮารบินไทผิง เมืองฮารบิน เปนเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 นําทานแวะชมสินคาที ่รานเสื้อกันหนาว ภายในรานจะจําหนาย เส้ือ รองเทา ผาพันคอ 

แผนทําความรอน และอุปกรณกันหนาวอีกมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู
คฤหาสนวอลการ 

 

 



 

 

ที่พัก โรงแรม  VOLGAR MANOR หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว (ไมมีบริการหองพัก
สําหรับ 3 ทาน) 
 
 

วันที่ 3 คฤหาสนวอลการ (โบสถเซนตนิโคลัส,คฤหาสนพาฟลอฟ) – ชมการแสดงระบํา
รัสเซีย – พิพิธภัณฑเบียรฮารบิน (ฟรีชิมเบียรสดทานละ 1 แกว) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 นําทานเที่ยวชม คฤหาสนวอลการ (VOLGA MANOR) เมื่อไปถึงจะมีเจาหนาที่แตง

กายเปนชุดประจําชาติรัสเซียคอยใหการตอนรับผูที่มาเยือนคฤหาสนวอลการ โดยที่
บริเวณแหงน้ีมีพื้นที ่6 แสนกวาตารางเมตร ใชทุนสรางถึงหน่ึงรอยหาสิบกวาลานหยวน 
นําทานชม โบสถเซนตนิโคลัส เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลรัสเซีย ตัวอาคารทํา
มาจากไม เปนสัญลักษณของคฤหาสนวอลการ  ดานหนาของตัวอาคารมีสัญลักษณ
กางเขนแบบคริสต ออรโทดอกซ ตัวโบสถเคยถูกทําลายไปเมื่อป ค.ศ.1966 ในยุคการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม ในปจจุบันไดถูกบูรณะใหมีความสวยงามเชนเดียวกับในศตวรรษกอน  
จากน้ันนําทานเขาชม คฤหาสนพาฟลอฟ อาคารจําลองบรรยากาศรัสเซียในยุค 
คริสตศตวรรษที่ 16 ภายในมีการประดับดวยเคร่ืองเรือนช้ันยอด อีกทั้งชานดาเลียรที่
สวยงามพรอมดวย เทวทูตทั้ง 12 องค เมื่อไดเขาไปสัมผัสจะรูสึกเหมือนอยูใน
วรรณกรรมรัสเซีย ”แอนนา คาเรรินา”   
จากน้ันนําทานชม การแสดงระบํารัสเซีย (หมายเหตุ การแสดงจะหยุดทุกวันจันทร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเบียรฮารบิ้น สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1900 โดยผูอพยพเช้ือ

สายเยอรมันและโปแลนด มีประวัติศาสตรกวา 100 ปแลว ปจจุบันผลิตเบียรมากกวา 
3 แสนตันตอป โดยมียอดขายเปนรองเพียงเบีรชิงเตาเทาน้ัน โดยปริมาณการดื่มเบียร
โดยเฉลี่ยของชาวฮารบินจัดอยูอันดับที่หน่ึงของจีน (แถมฟรี ชิมเบียรสดทานละ 1 แกว)  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร พิเศษ หมอตุนตงเป�ย 
ที่พัก โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 จัตุรัสโบสถเซนตโซเฟย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป�ย (รวมรถ
อุทยาน) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทานเดินทางสู โบสถเซ็นตโซเฟย  ซึ่งออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 

เมื่อกอนเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญตางๆ ของชาวรัสเซีย
แตมาถูกทําลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และไดมีการสรางขึ้นมาใหมอีกคร้ังโดยพยายาม



 

 

รักษารูปแบบเดิมไวใหไดมาก ที่สุด ซึ่งใชเวลาถึง 9 ป โดยเร่ิมตนสรางในป ค.ศ.1923 
เสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1932 ถือไดวาเปนโบสถ Greek Orthodox ที่ใหญที่สุดใน
ตะวันออก  
จากน้ันนําทานเดินชม ถนนจงยาง  ตลอดสองขางทางทานจะไดเห็นสินคาของฝากและ
ของที่ระลึกมากมาย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 นําทานชม สวนสตาลิน ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําซงฮัว โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.
1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แตมีความสมบูรณแบบ
กวาและมีเอกลักษณที่หาวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน 
เพื่อเปนหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีตอกัน ระหวางสองชาติมหาอํานาจแหงโลก  
จากน้ันนําทานชม สวนเสือตงเป�ย ชมเสือไซบีเรีย (สัตวอนุรักษที่มีคาชนิดหน่ึงของ
ประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยูทางเหนือของแมน้ําซงฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร และมี
เสือไซบีเรียน สัตวอนุรักษที่มีความสวยงาม นารัก และเปนเสือที่ไมดุรายอาศัยอยูกวา 
100 ตัว 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูปم�งยาง 

ที่พัก โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 ชมการแสดงวายน้ําทาความหนาว – ศูนยผลิตภัณฑรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย 
(รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานชม การแสดงวายน้ํา ของเหลาผูสูงอายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สราง

ความประหลาดใหกับผูคนเปนอยางมาก และนําทานเลือกชม สินคารัสเซีย ใหทานได
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย ไมวาจะเปน ช็อคโกแลต เคร่ืองประดับ หรือของ
พื้นเมืองตางๆ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  พิเศษ เกี๋ยวตงเป�ย 

 นําทานเดินทางสู เกาะพระอาทิตย เกาะขนาดใหญซ่ึงตัง้อยูทางตอนเหนือของแมน้ําซง
ฮัวเจียง มีเน้ือที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร เดิมเปนสถานที่พักฟم�นของกรรมกรใช



 

 

แรงงานเมืองฮารบ้ิน สถานที่สวยงามรมร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบ
และมีมนตเสนห นับเปนสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงน้ี
ถูกปกคลุมดวยหมิะก็จะกลายเปนสถานหยอนใจในอุดมคติที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรม
หลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง เชน สเก็ตน้ําแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและ
ศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปของฮารบ้ิน เกาะสุริยันถือเปนสถานที่จัดแสดงการ
แกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุดของประเทศจีนที่โดงดังไปทั่วโลก ซึ่งปจจุบันน้ีทาน
สามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งในอาคารของเกาะสุริยันน้ีได ชมการ
แกะสลักน้ําแข็งกําแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของจีน ทานสามารถถายรูปสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการ
แกะสลักหิมะน้ําแข็งอยางแทจริง อยางที่เห็นในปจจุบัน  

 
 (หมายเหตุ : กรณีที่เกาะพระอาทิตยไมเปดใหเขาชมไมวาสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปนสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนตามความเหมาะสม 
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ หมอไฟตงเป�ย 
 นําทานชม เทศกาลน้ําแข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 

2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําปของฮารบ้ิน ที่เมือง
ฮารบ้ินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนานทําใหฮารบ้ินซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
กลายเปนเมืองน้ําแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทําใหแมน้ําซงฮัวกลายเปนลานน้ําแข็งที่ทั้ง
หนาและกวางใหญที่ผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร ลากเล่ือนและกีฬาตางๆ อยางเชน ฮ็
อกกี้ สเก็ตน้ําแข็ง และสกีกันอยางสนุกสนาน มีการนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเปนรูป



 

 

ตางๆ ใหทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืนตามอัธยาศัย 

 
 หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน้ําแข็งปดใหเขาชม เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปนสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนตามความเหมาะสม 
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ที่พัก  โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 6 

ฮารบิ น (สนามบินฮารบิ น ไท ผิ ง) – เที ยนสิ น (สนามบิ น เที ยนสิ นบิ น ไห )
(CA1678:08.25-10.40) – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจาแมทับทิม – เทียนสิน 
(สนามบินเทียนสินบินไห) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ)(CA749:20.25-
00.40+1) 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินฮารบินไทผิง 
08.25 น. ออกเดินทางสู เมืองเทียนสิน โดย สายการบิน แอรไชนา เที่ยวบินที่ CA1678 
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห เมืองเทียนสิน หน่ึงในเมืองอุตสหากรรมที่ใหญ

ที่สุดของประเทศจีน ในอดีตเคยเปนเขตเชาของชาวตะวนัตก ทําใหบรรยากาศของเมอืง
มีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวันตก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน และใหทานไดมีเวลาเลือก

ซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆตามอัธยาศัย 



 

 

  
 นําทานเดินทางสู วัดเจาแมทับทิม นมัสการหมาโจว (เจาแมทับทิม) เทพธิดาผูพิทักษ

นักเดินทาง เช่ือวานมัสการหมาโจวแลวจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ   
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเทียนสินบินไห 

20.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA749 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

00.40+1 
น. 

เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 

โปรแกรม: เทียนสิน ฮารบิน คฤหาสนวอลการ พักหร ู5 ดาว 6 วัน 4 คนื โดยสายการบินแอร
ไชนา 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 27 ธ.ค. 62-01 
ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไมรับจอยแลนด 



 

 

วันที่ 28 ธ.ค. 62-02 
ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 08-13 ม.ค. 63 37,900.- 37,900.- 7,500.- ไมรับจอยแลนด 
วันที่ 12-17 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ (ไมรวมวีซาจีน) 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทรปิ 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการ
ทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ 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 

เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทวัร) 
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 คุมครองในวงเงินทาน

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - 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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 



 

 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 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 ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการ

บินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่ง

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป //

หัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการใหบริการ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด

เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 



 

 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการ
คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 



 

 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ ทํางานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน 

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัท
สามารถขอวีซาใหได 



 

 

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

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2 ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

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

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 



 

 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง
ลาชา  

ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด 
โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด 
เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
  
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


