
 

 

รหัสทัวร ITV1902512 
ทัวรจีน HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน  
6 วัน 4 คืน [XW] 
พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง  เมืองฮารบิน้  เกาะพระอาทิตย  เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้น    
โบสถเซ็นโซเฟย  พระราชวังจอมปลอม  จัตุรัสเหวินฮั่ว  อนุสาวรียฝم�งหง  สวนสตาลิน   
ผานชมกระทรวงท้ังแปดของแมนจ ู   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

 
วันที่สอง: สนามบินดอนเมือง-เส่ินหยาง-พระราชวงัโบราณเส่ินหยางกูกง 
   ถนนโบราณหมานชิง -เมืองจี๋หลิน      อาหารเเที่ยง,เย็น                                                                           
02.45 น. เดินทางสู เมืองเส่ินหยาง โดยสายการบิน NokScoot  เท่ียวบินที่ XW878 
08.50 น. ถึง เมืองเส่ินหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเปนภาษาแมนจูวา 

“มุกเดน” นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระ ออกมาพบ
กับไกดทองถิ่น นําทานแวะ รานขายเส้ือกันหนาว ใหทานไดเลือกซือ เดินทางสู 
พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง ที่ไดรบัการ
ดูแลรักษาเปนอยางดี และมีลักษณะคลายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุง
ปกกิง่แตมีขนาดเล็กกวา สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1625 ภายหลังจากท่ีราชวงศแมนจู
ไดสถาปนาใหเส่ินหยางเปนราชธานีประกอบดวยตําหนักใหญนอยกวา 300 หอง 
บนพ้ืนที่กวา 60,000 ตารางเมตร ภ  ายหลังจากท่ีราชวงศหมิงถูกโคนลมลง 
(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจกู็ไดสถาปนาราชวงศชิงขึ้น และไดยายเมืองหลวงไป
อยู  ที่กรุงปกกิ่ง และใชเสิ่นหยางเปนเมืองหลวงแหงท่ีสอง รวมทั้งใชพระราชวัง
แหงน้ีเปนที่ประทับขององคจักรพรรดิหลายพระองค เชน คังซ,ี เฉียนหลง, เจียช่ิง 
ฯลฯ เม่ือครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ (พระราชวังกูกงปดทุกวันจันทร หากกรุปไปตรง
วันจะนําทานไปสวนเป�ยหลิงแทน) ชม ถนนโบราณหมานชงิ หรือ ถนนแมนจ ูท่ีมี
บรรยากาศแบบโบราณเหมือนนําทานกลับสูอดีตเมื่อสามรอยกวาปท่ีแลว 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 แวะชม รานขายสินคาพื้นเมือง ใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย นําทานเดินทาง
สู เมืองจี๋หลิน เมืองท่ีมีประวติัศาสตรยาวนานตัง้แตสมัยราชวงศหมิง (ใช
ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
 เขาสูท่ีพัก: เมืองจี๋หลิน Heng Yang Hotel (4*): หรือระดับใกลเคียงกัน    
 
วันที่สาม: เมืองจี๋หลิน-เมืองฮารบิ้น-เกาะพระอาทิตย-เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้น  
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 เดินทางสู เมืองฮารบ้ิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีชวงฤดหูนาว

มากกวาฤดรูอนและเล่ืองช่ือในฐานะเปนเมืองน้ําแข็งของประเทศ (ใชระยะเวลา
การเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

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

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

 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   



 

 

นําทานชม ปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย หรือ เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้น ที่เมืองฮารบ้ินจะ
มีฤดูหนาวท่ีเยือกแข็งและยาวนานท่ีสุด ทําใหฮารบ้ินซึ่งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเปนเมืองน้ําแข็ง โดยงานน้ีจะมีการนําน้ําแข็ง
กอนใหญโต มาแกะสลักออกมาเปนรูปทรงตางๆ ผสมผสานกับการประดบัแสงไฟ
สีสรรคตางๆ ทําใหเกิดความสวยงามสุดมหัศจรรย ใหทานชมความงดงามของ
โคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืนตามอัธยาศัย (กําหนดการจัดงานปน้ี 46th Harbin Ice 
Lantern Art Fair ประมาณวันท่ี 22 ธ.ค. 62- ก.พ. 63)  
หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวนสงผลใหน้ําแข็งละลาย ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และ
ไมมีการคืนเงินในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 หรือระดับใกลเคียงกัน 
 



 

 

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

โบสถเซ็นโซเฟย 1ในโบสถคริสต 17 แหง ซ่ึงแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียท่ีไดเขามามี
อิทธิพลในอารบิ้น สรางขึ้นในป ค.ศ.1970 ออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย เมื่อกอนเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญตางๆ ของ
ชาวรัสเซีย แตมาถกูทาํลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และไดมีการสรางข้ึนมาใหมอีก
คร้ังโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมากที่สุด ซึ่งใชเวลาถึง 9 ป ถือไดวา
เปนโบสถ กรีกออรโธดอกซ (Greek Orthodox)  ที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก 
ตัวโบสถสูง 53 เมตร มีโถงหลักทีม่ีหลังคารูปหัวหอมสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรม
แบบไบแซนไทมคลายกับสถาปตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แตใน
ปจจุบันไดปรับเปลี่ยนมาเปนศูนยศิลปะและสถาปตยกรรม แสดงภาพถายขาวดํา
เกี่ยวกับประวติัศาสตรเมืองฮารบ้ิน อิสระใหทานชอปปم�ง ถนนจงยาง ถนนเกาแกที่
มีประวัตินับรอยป เปนถนนการคาท่ีขึ้นช่ือของเมืองฮารบิน ถนนสายน้ีมีสไตลการ
กอสรางท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ ตามสองขางทางท่ีสําคัญมีอาคารบานเรือนสไตล
ยุโรปมากถงึ ๗๑ แหงซึ่งสวนใหญสรางขึ้นระหวางป 1903 ถงึ ป 1927 มี
ลักษณะพิเศษท่ีนาสนใจอยางยิ่ง 

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

ความพยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยคร้ังใหญเมื่อป ค.ศ.
1957 ซึ่งน้ําในแมน้ํา ซงฮัวเจียงสูงกวาตัวเมอืงฮารบิ้น  7 เมตร และเหลือเพียง 
20 เซนติเมตร น้ําก็จะทะลักเขามาในตัวเมือง จึงไดมีการสรางเขื่อนใหสูงขึ้นอีก 
30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกวา 140 กิโลเมตร เปนเวลา 28 วนั จน ในท่ีสุดนํ้าก็
ไมสามารถไหลเขามาทวมเมืองฮารบ้ินได ทัง้ๆท่ีกระแสน้ําเปนกระแสน้ําท่ีสูงที่สุด
ในรอบ 52 ป อนุสาวรยีเปนเสาทรงกลมแบบ  โรมัน สูง13เมตร บนยอดเสาเปน
รูปแกะสลักกลุมกรรมกร ชาวนา ทหาร ขาราชการ และนักศึกษาทีร่วมใจรวมแรง
กัน  ชม ซื่อตาหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ.1953 



 

 

เพ่ือเปนหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีตอกันในขณะน้ันระหวางสองชาติมหาอํานาจ
แหงโลกคอมมิวนิสต ซึง่สวนแหงน้ีเปนสวนพฤกษชาติท่ีถูกจดัวางในสไตลรัสเซีย 
ตกแตงดวยตนไม,แปลงดอกไม และชุดรูปสลักหิน นอกจากน้ันยงัเปนจุดชม
ทัศนียภาพของแมน้ําซงฮัว ซึ่งถือวาเปนจุดชมวิวท่ีงดงามที่สุดอีกแหงหน่ึงดวยตอ
ดวย  เดินทางสู เมืองฉางชุน (ใชระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
 
 เขาสูท่ีพัก: เมืองฉางชุน Guoshang Hotel (4*) :หรือระดับใกลเคียงกัน 

 
วันที่หา: เมืองฉางชุน-พระราชวงัจอมปลอม-ผานชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจ ู
   จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเส่ินหยาง     อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู พระราชวังจอมปลอม หรือ วังปยู ี ซึ่งเปนท่ีประทับของ
จักรพรรดิปูย ีจักรพรรดิองคสุดทายแหงราชวงศชิงหรือกษัตริยองคสดุทายของ
แผนดิน นอกจากน้ีใหทานชมหองหับตางๆท่ีปูยีเคยใชนอน ,น่ังสูบบุหร่ี ,อาน
หนังสือ และใชความคิดตามลําพัง มีรูปภาพและจดหมายใหเห็นภาพในชวงน้ัน 
และจัดเปนพิพิธภัณฑแสดงชีวิตความ
เปนอยูในวัง นําทานชมดานนอก กระทรวง
ท้ังแปดของแมนจู  ต้ังอยูใจกลางเมืองฉาง
ชุน ซึ่งประกอบดวย 8 กระทรวงของสมัย
รัฐแนจูกัว ประกอบไปดวย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยติุธรรม 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข กอสรางเม่ือป ค.ศ.1936  

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม จัตุรัสเหวินฮั่ว หรือ ลานวฒันธรรม เปนลานวฒันธรรม เปนลานกวาง 
ขนาดใหญของเมืองฉางชุน นับเปนสัญลักษณส่ิงกอสรางของเมือง นําทานเดินทาง
สู เมืองเส่ินหยาง (ใชระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.) 



 

 

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

  นําทานเดินทางสู สนามบินเส่ินหยาง 
10.15 น.  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot  เท่ียวบินที ่ XW877  

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

15.10 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 
อาย ุ2-18 ป 

 
Infant  
อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียวเพ่ิม ท่ีน่ัง 

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 
3-8 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 
 



 

 

**กรณีลูกคาตองการซือ้ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาท่ีอีก
คร้ัง** 
 
ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษทีไ่ดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกบั
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคบัซ้ือใดๆท้ังสิ้น  
 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพ่ิม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดงัน้ัน บรษัิทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 
 
-  ลูกคาทานใดท่ีอยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบนิ มี
การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณชิย หรือเหตุผลทางดาน



 

 

ความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นต่ํา  15ทาน หากเดินทางตํา่กวากําหนด มีความจําเปนท่ีตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลีย่นราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
 
อัตราคาบรกิารรวม  
 
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เส่ินหยาง (SHE) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบรกิารไมรวม  
 
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  



 

 

คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบเด่ียว  
วีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วนัทําการ ทานละ 
3,500 บาท  
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาต ิและ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร  400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
 
เง่ือนไขในการจอง  มดัจําทานละ 10,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 
15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรอืชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใดผูจัดมสิีทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดนิทาง
ตามวันทีท่ี่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้ง
หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครือ่งบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ  
  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม



 

 

ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆทัง้ส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
 
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
  การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท  
**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 
 
เอกสารประกอบการยืน่วีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรบัวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบัทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรือ 4.5x4.5cm ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายไุมเกิน 3เดือน<< 



 

 

หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครือ่งประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบคุคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา



 

 

รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกบับุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมลูสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเด่ียวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื�อ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 
2. ที�อยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ที�อยูพ่ํานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบยีนบา้น 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

EXAMPLE 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อื�นๆ (โปรดระบ)ุ .......... 
6.ชื�อ-สกลุ คู่สมรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชื�อ-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชื�อ-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชื�อ-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ)์ ........................................... ตําแหน่ง................................  

     ชื�อ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ที�อยู ่เลขที� ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์.................... 
11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ั �งแต่วันที� ................................. ถงึวันที� .....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตุผลที�ท่านถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  

 

 
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั �งสิ�น ทั �งนี�บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางที�คอย

ใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั�น  

** เอกสารเพิ�มเตมิ ** 
ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ดําเนนิการเพิ�มเตมิ ดังนี�  
 1.ปริ�นเอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที�4 (Application Chinese visa) 

 

 

 

 
  

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริ�น อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชื�อใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเท่านั�น 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารที�ใชย้ื�นวซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


