
 

 

รหัสทัวร ITV1902162 
ทัวรจีน HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จ๋ีหลิน ฉางชุน 6 วัน 4 คืน 
(XW) 
 

เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบ้ิน 1 ป มีเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน 
เกาะพระอาทิตย พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง อนุสาวรียฝงหง  
โบสถเซ็นโซเฟย พระราชวังจอมปลอม อนุสาวรียฝم�งหง สวนสตาลิน 
ชอปปم�งถนนโบราณหมานชิง ,ถนนจงยาง 
พักรร.ระดับ 4ดาว: จ๋ีหลิน1คืน, ฮารบิน1คืน, ฉางชุน1คืน, เสินหยาง1คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก: สนามบินดอนเมือง-เส่ินหยาง  
23.00 น. คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน  3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง 

หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NokScoot (XW) (รับเอกสารตาง 
ๆ พรอมขอแนะนําข้ันตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทาง
เจาหนาท่ีสายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ
บิน   

 
วันที่สอง: สนามบินดอนเมือง-เส่ินหยาง-พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง 
   ถนนโบราณหมานชิง -เมืองจ๋ีหลิน      
 อาหารเเที่ยง,เย็น                                                                            
02.45 น. เดินทางสู เมืองเส่ินหยาง โดยสายการบิน NokScoot  เท่ียวบินที่ XW878 
08.50 น. ถึง เมืองเส่ินหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซ่ือเดิมเปนภาษาแมนจูวา 

“มุกเดน” นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระ ออกมาพบ
กับไกดทองถ่ิน นําทานแวะ รานขายเส้ือกันหนาว ใหทานไดเลือกซือ เดินทางสู 
พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง ที่ไดรับการ
ดูแลรักษาเปนอยางดี และมีลักษณะคลายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุง
ปกก่ิงแตมีขนาดเล็กกวา สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศแมนจู
ไดสถาปนาใหเส่ินหยางเปนราชธานีประกอบดวยตําหนักใหญนอยกวา 300 หอง 
บนพ้ืนที่กวา 60,000 ตารางเมตร ภ  ายหลังจากท่ีราชวงศหมิงถูกโคนลมลง 
(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ไดสถาปนาราชวงศชิงขึ้น และไดยายเมืองหลวงไป
อยู  ที่กรุงปกก่ิง และใชเส่ินหยางเปนเมืองหลวงแหงท่ีสอง รวมท้ังใชพระราชวัง
แหงน้ีเปนที่ประทับขององคจักรพรรดิหลายพระองค เชน คังซี, เฉียนหลง, เจียช่ิง 
ฯลฯ เม่ือคร้ังเสด็จเยือนทางเหนือ (พระราชวังกูกงปดทุกวันจันทร หากกรุปไปตรง
วันจะนําทานไปสวนเป�ยหลิงแทน) ชม ถนนโบราณหมานชิง หรือ ถนนแมนจู ท่ีมี
บรรยากาศแบบโบราณเหมือนนําทานกลับสูอดีตเมื่อสามรอยกวาปท่ีแลว 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 แวะชม รานขายสินคาพ้ืนเมือง ใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย นําทานเดินทาง
สู เมืองจ๋ีหลิน เมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานต้ังแตสมัยราชวงศหมิง (ใช
ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
 เขาสูท่ีพัก: เมืองจ๋ีหลิน Heng Yang Hotel (4*): หรือระดับใกลเคียงกัน  
   
วันที่สาม: เมืองจ๋ีหลิน-เมืองฮารบน-เกาะพระอาทิตย-เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบ้ิน  
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 เดินทางสู เมืองฮารบ้ิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีชวงฤดูหนาว

มากกวาฤดูรอนและเล่ืองช่ือในฐานะเปนเมืองน้ําแข็งของประเทศ (ใชระยะเวลา
การเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู ไทหยางเตา หรือ เกาะพระอาทิตย  (Sun Island) เกาะขนาด

ใหญ ต้ังอยูทางตอนเหนือของแมน้ําซงฮัวเจียมีเน้ือที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร  
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่ใหญท่ีสุดของเมืองฮารบ้ิน ซ่ึงปจจุบันเกาะแหงน้ีไดมี
การจัดแสดงการแกะสลักหิมะเปนประจําทุกป ซ่ึงหิมะจะถูกแกะสลักเปนรูปทรง
ตางๆ เชน พระราชวังกูกง กําแพงเมืองจีน หอฟ�าเทียนถาน และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
และยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สเก็ตน้ําแข็ง,น่ังรถมา,เล่ือนหิมะ ฯลฯ (คาทัวร
ไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ)  

 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

นําทานชม ปงเสวี่ยตาซ่ือเจ้ีย หรือ เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบ้ิน ที่เมืองฮารบ้ินจะ
มีฤดูหนาวท่ีเยือกแข็งและยาวนานที่สุด ทําใหฮารบ้ินซ่ึงอยูทาง



 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเปนเมืองน้ําแข็ง โดยงานน้ีจะมีการนําน้ําแข็ง
กอนใหญโต มาแกะสลักออกมาเปนรูปทรงตางๆ ผสมผสานกับการประดับแสงไฟ
สีสรรคตางๆ ทําใหเกิดความสวยงามสุดมหัศจรรย ใหทานชมความงดงามของ
โคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืนตามอัธยาศัย (กําหนดการจัดงานปน้ี 46th Harbin Ice 
Lantern Art Fair ประมาณวันที่ 22 ธ.ค. 62- ก.พ. 63)  
หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวนสงผลใหน้ําแข็งละลาย ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และ
ไมมีการคืนเงินในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       เขาสูที่พัก:  เมืองฮารบ้ิน Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition 
Center (4*): หรือระดับใกลเคียงกัน 

 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี: โบสถเซ็นโซเฟย-ถนนจงยาง-อนุสาวรียฝم�งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน     
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 แวะชมรานศิลปะรัสเซีย ใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย  นําทานชมดานนอก 

โบสถเซ็นโซเฟย 1ในโบสถคริสต 17 แหง ซ่ึงแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียท่ีไดเขามามี
อิทธิพลในอารบ้ิน สรางข้ึนในป ค.ศ.1970 ออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย เมื่อกอนเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญตางๆ ของ
ชาวรัสเซีย แตมาถูกทําลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และไดมีการสรางข้ึนมาใหมอีก
คร้ังโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมากที่สุด ซ่ึงใชเวลาถึง 9 ป ถือไดวา
เปนโบสถ กรีกออรโธดอกซ (Greek Orthodox)  ที่ใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออก 
ตัวโบสถสูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสรางข้ึนดวยสถาปตยกรรม
แบบไบแซนไทมคลายกับสถาปตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แตใน
ปจจุบันไดปรับเปล่ียนมาเปนศูนยศิลปะและสถาปตยกรรม แสดงภาพถายขาวดํา
เก่ียวกับประวัติศาสตรเมืองฮารบ้ิน อิสระใหทานชอปปم�ง ถนนจงยาง ถนนเกาแกที่
มีประวัตินับรอยป เปนถนนการคาท่ีข้ึนช่ือของเมืองฮารบิน ถนนสายน้ีมีสไตลการ
กอสรางที่มีเอกลักษณเฉพาะ ตามสองขางทางท่ีสําคัญมีอาคารบานเรือนสไตล
ยุโรปมากถึง ๗๑ แหงซ่ึงสวนใหญสรางข้ึนระหวางป 1903 ถึง ป 1927 มี
ลักษณะพิเศษท่ีนาสนใจอยางย่ิง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ชม อนุสาวรียฝم�งหง ซ่ึงต้ังอยู ณ บริเวณชายฝم�งแมน้ําซงฮัว เปนอนุสรณระลึกถึง

ความพยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยคร้ังใหญเม่ือป ค.ศ.
1957 ซ่ึงน้ําในแมน้ํา ซงฮัวเจียงสูงกวาตัวเมืองฮารบ้ิน  7 เมตร และเหลือเพียง 
20 เซนติเมตร น้ําก็จะทะลักเขามาในตัวเมือง จึงไดมีการสรางเข่ือนใหสูงข้ึนอีก 
30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกวา 140 
กิโลเมตร เปนเวลา 28 วัน จน ในท่ีสุดน้ําก็
ไมสามารถไหลเขามาทวมเมืองฮารบ้ินได 
ท้ังๆที่กระแสน้ําเปนกระแสน้ําท่ีสูงท่ีสุดใน
รอบ 52 ป อนุสาวรียเปนเสาทรงกลมแบบ  



 

 

โรมัน สูง13เมตร บนยอดเสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกร ชาวนา ทหาร 
ขาราชการ และนักศึกษาที่รวมใจรวมแรงกัน  ชม ซื่อตาหลินกงหยวน หรือ 
สวนสาธารณะสตาลิน สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1953 เพ่ือเปนหลักฐานถึงสัมพันธภาพ
อันดีตอกันในขณะน้ันระหวางสองชาติมหาอํานาจแหงโลกคอมมิวนิสต ซ่ึงสวนแหง
น้ีเปนสวนพฤกษชาติท่ีถูกจัดวางในสไตลรัสเซีย ตกแตงดวยตนไม,แปลงดอกไม 
และชุดรูปสลักหิน นอกจากน้ันยังเปนจุดชมทัศนียภาพของแมน้ําซงฮัว ซ่ึงถือวา
เปนจุดชมวิวที่งดงามท่ีสุดอีกแหงหน่ึงดวยตอดวย  เดินทางสู เมืองฉางชุน (ใช
ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
 
 เขาสูท่ีพัก: เมืองฉางชุน Guoshang Hotel (4*) :หรือระดับใกลเคียงกัน 
วันที่หา: เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-ผานชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู 
   จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเส่ินหยาง     
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู พระราชวังจอมปลอม หรือ วังปูยี  ซ่ึงเปนท่ีประทับของ
จักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองคสุดทายแหงราชวงศชิงหรือกษัตริยองคสุดทายของ
แผนดิน นอกจากน้ีใหทานชมหองหับตางๆท่ีปูยีเคยใชนอน ,น่ังสูบบุหร่ี ,อาน
หนังสือ และใชความคิดตามลําพัง มีรูปภาพและจดหมายใหเห็นภาพในชวงน้ัน 
และจัดเปนพิพิธภัณฑแสดงชีวิตความเปนอยูในวัง นําทานชมดานนอก กระทรวง
ท้ังแปดของแมนจู  ต้ังอยูใจกลางเมืองฉางชุน ซ่ึงประกอบดวย 8 กระทรวงของ
สมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปดวยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
พาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข กอสรางเมือ่ป ค.ศ.1936  

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม จัตุรัสเหวินฮ่ัว หรือ ลานวัฒนธรรม เปนลานวัฒนธรรม เปนลานกวาง 
ขนาดใหญของเมืองฉางชุน นับเปนสัญลักษณส่ิงกอสรางของเมือง นําทานเดินทาง
สู เมืองเส่ินหยาง (ใชระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.) 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
       เขาสูท่ีพัก: เมืองเส่ินหยาง Shenyang Vienna International Hotel (4*) :หรือ
ระดับใกลเคียงกัน 
 
วันที่หก: เส่ินหยาง-สนามบินดอนเมือง                         
 อาหารเชา(แบบกลอง)                                                                                             
เชา  บริการอาหารเชาแบบกลอง 

  นําทานเดินทางสู สนามบินเส่ินหยาง 
10.05 น.  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot  เท่ียวบินที่  

XW877  
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 
ป 

 
Infant  
อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่น่ัง 

20 -25 ธ.ค. 19,888 22,888  
 
 
Infant  
5,000฿ 
 

5,500 25 
25-30 ธ.ค. 27,888 30,888 5,500 25 
27 ธ.ค.-1ม.ค. 29,888 32,888 5,500 25 
1-6 ม.ค. 27,888 30,888 5,500 25 
5-8 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 
8-13 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 
10-15 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 
15-20 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 
5-10 ก.พ. 22,888 25,888 5,500 25 
7-12 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 
12-17 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 



 

 

14-19 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 
19-24 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 
21-26 ก.พ. 19,888 22,888 5,500 25 

 
**กรณีลูกคาตองการซ้ือต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาท่ีอีก
คร้ัง** 
 
ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือ
หรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซ้ือใดๆท้ังส้ิน  
 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพ่ิม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา ซ่ึง
เปนความเต็มใจของผูซ้ือในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  



 

 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มี
การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดาน
ความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางข้ันต่ํา  15ทาน หากเดินทางต่ํากวากําหนด มีความจําเปนท่ีตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เส่ินหยาง (SHE) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ท้ังน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
  
1.คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบเด่ียว  
วีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วันทําการ ทานละ 
3,500 บาท  
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร  400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
 
เง่ือนไขในการจอง  มัดจําทานละ 10,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 
15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง
ตามวันที่ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ัง
หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
   
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
 
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
  การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท  
**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 



 

 

2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรือ 4.5x4.5cm ส่ีเหล่ียมจัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/



 

 

อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4.เง่ือนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ือ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงข้ึน 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 
กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส 
................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           อ่ืนๆ 
(โปรดระบุ) .......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 



 

 

9.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง
................................  
     ช่ือ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
................................................................................................. 
     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง 
....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอร
โทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที่ ................................. ถึงวันที่ 

.....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา 

..................................................................  
 
 
 
 
 
 



 

 

EXAMPLE 

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเก่ียวของใดๆท้ังส้ิน 

ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี  
 1.ปร้ินเอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาท่ี4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      ** ไฟลเอกสารสําหรับปร้ิน อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารท่ีใชย่ืนวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


