
 

 

รหัสทัวร ZET1902517 
ทัวรจีน เสิ่นหยาง ฮารบ้ิน เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง [เลสโก หิมะฮองเฮา] 
6 วัน 4 คืน [XW] 
มหากาพยความวาวคร้ังยิ่งใหญ !! เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง 1 ป มีครัง้เดียว     
ถนนชอปปم�ง Central Avenue  ถนนคนเดินจงเจียเส่ินหยาง  ฮารบิ้น   

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมอืง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารขาออก 

ประตูหมายเลข 7  เคานเตอร 7 สายการบินนกสกูต (Nok Scoot) ซึ่งจะมี
เจาหนาท่ีคอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมท้ัง
เช็คอินรับบัตรท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

 
วันที่สอง สนามบินเส่ินหยาง - เมืองเส่ินหยาง - พระราชวังกูกงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจง
เจีย   
 
02.45 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเส่ินหยาง โดย สายการบินนกสกูต (Nok Scoot) 

เท่ียวบินที่ XW878 (ใชระยะเวลาบิน 5 ช่ัวโมง 30 นาที โดยประมาณ) 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินเส่ินหยาง ประเทศจีน เมอืงเส่ินหยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็ว

กวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ
ศุลกากรแลว ซึ่งอาจใชเวลาโดยประมาณ 1 ชัว่โมงเปนอยางนอย รับกระเป�า
สัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางสู เมืองเส่ินหยาง (Shenyang) เมือง
หลวงของมณฑลเหลียวหนิง เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดทางฝم�ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจบัุนถกูพัฒนาใหเปน
ศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเปนฐานอุตสาหกรรมที่
สําคัญ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวงักูกงเส่ินหยาง (Shenyang Imperial 
Palace) ต้ังอยูทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุม
พระราชวังในปจจุบันของจีน ถือวาเปนรองพระราชวงัตองหาม หรือพระราชวังกูกง
ในกรุงปกกิ่งเทาน้ัน ไมวาจะเปนในเร่ืองของสิ่งปลูกสรางและความใหญโต แตสิ่งท่ี
ทําใหพระราชวังที่แหงน้ีแตกตางจากท่ีกรุงปกกิ่งคือ ถูกสรางโดยกษัตริยชนชาติ
แมนจู พระราชวังกูกงเส่ินหยางต้ังอยูในใจกลางเขตเมืองเกาเส่ินหยาง ถือวาเปน
เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพ้ืนท่ีกวา 6 
หมื่นตารางเมตร ส่ิงปลูกสรางกวา 70 แหง หรือแมแตหองตางๆกวา 300 หอง  
ท่ีพระราชวังแหงน้ีถกูจัดแบงออกเปนสวนกลาง สวนตะวนัออก และสวนตะวันตก 



 

 

โดยสวนกลางถือเปนสวนสําคัญหลักๆ เปนสถานท่ีต้ัง ตําหนักตาเจิง้ หรือที่วา
ราชการ และจัดพิธีกรรมสําคัญของฮองเตราชวงคชิง สองขางของตําหนักตาเจ้ิงได
สรางตําหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเปนคู ต้ังแนวใตไปเหนือ ไดชื่อวาศาลา 10 ออง 
เปนที่ทําการของขุนนางช้ันสูง 10 คน  

 

 
 
 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่

แหงน้ีเคยเปนท่ีต้ังของสถานีรถไฟแหงแรกของเมือง ในปจจบุันสถานที่แหงน้ีเปน
แหลงชอปปم�งใจกลางเมืองเส่ินหยาง ท่ีรวมเอารานคามากมายๆ และ
หางสรรพสินคาตางๆ มาไวดวยกัน ใหทุกทานอิสระชอปปم�งเลือกซื้อสินคาเส้ือผา 
รองเทา กระเป�า หรือของกินมากมาย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (2) 
นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม สถานีรถไฟเส่ินหยาง - น่ังรถไฟความเร็วสูงมุงสู ฮารบิ้น – เมืองฮารบิ้น - ราน

ขายเส้ือกันหนาว - โบสถเซนตโซเฟย - ถนนชอปปم�ง Central Avenue - 
เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง 

 



 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทุกทานเดินทางสู สถานีรถไฟเส่ินหยาง (Shenyang Train Station) เพ่ือ

โดยสารรถไฟความเร็วสูงสูเมืองฮารบ้ิน ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง 50 นาที  

 ** (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเป�า
เดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ และหามนําของตองหามดังน้ีขึ้นขบวนรถโดย
เด็ดขาด อาทิเชน ไฟแช็ค และส่ิงของมีคมทุกชนิด หากพบส่ิงของตองหามดังกลาว 
จะตองทําการทิ้งอยางเดียว) ** 

 เดินทางถึง เมืองฮารบ้ิน (Harbin) ต้ังอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของมณฑลเฮย
หลงเจียง ซึ่งเปนมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ้งถือวาต้ังอยูในจุดเสนรุง
สูงสุดของดินแดนจีน นําทานเดินทางสู รานเส้ือกันหนาว (Winter Clothing 
Shop) ใหทานไดเลือกซื้อเส้ือกันหนาวกันเพ่ิมเติมตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิ
เฉล่ียนในเดือนธันวาคม-กมุภาพันธน้ันอยูท่ี -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เกีย๊วฮารบ้ิน (4) 
จากน้ันนําทานชม โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia Church) ซึ่งออกแบบและ
สรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อกอนเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่สําคัญตางๆ ของชาวรัสเซีย แตมาถูกทําลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และ
ไดมีการสรางข้ึนมาใหมอีกคร้ังโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมากท่ีสุด 
ซึ่งใชเวลาถึง 9 ป โดยเริ่มตนสรางในป ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณในป ค.ศ.
1932 ถือไดวาเปนโบสถ Greek Orthodox ที่ใหญที่สุดในตะวันออกตัวโบสถสงู 
53 เมตร มีโถงหลักท่ีมีหลังคารูปหัวหอมสรางข้ึนดวยสถาปตยกรรมแบบไบแซน
ไทมคลายกับสถาปตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แตในปจจุบันได
ปรับเปลี่ยนมาเปนศูนยศิลปะและสถาปตยกรรม แสดงภาพถายขาวดําเกี่ยวกับ
ประวติัศาสตรเมืองฮารบิน 

 



 

 

 
  
  

นําทุกทานเดินทางสู ถนนชอปปم�ง Central Avenue หรือ ถนนคนเดินจงหยาง 
(Zhongyang Pedestrian Street) อีกกน่ึงแลนดมารคหากมาเยือนฮารบ้ิน
แลวไมควรพลาด โดยถนนแหงน้ีความยาวโดยประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหวาง
ทางเดินสองขางทางจะเปนตึกสถาปตยกรรมแบบรัสเซียเกือบท้ังหมด โดยภาย
อาคารประกอบไปดวยสินคาทั่วไป สินคาแบรนดเนม หรือของฝากตางๆ อาทิเชน 
ตุกตาลูกดก อิสระใหทุกทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัย  

 



 

 

 
 
 นําทุกทานเดินทาสู เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง (Ice & Snow World) เปนเทศกาล

แกะสลักหิมะ และน้ําแข็งนานาชาติแหงเมืองฮารบิ้น ซึง่จัดข้ึนเปนประจําทุกป ซึง่
จัดครัง้แรกในป พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลน้ีมรีะยะเวลา 1 เดือน ซึ่งงานเทศกาล
โคมไฟน้ําแข็ง ถือเปนเทศกาลท่ีใหญโตและยังมีช่ือเสียงไปทั่วโลก ถอืวาเปนงานที่
ใหญเปนอันดับท่ี 4 หากเทียบกับงานเทศกาลน้ําแข็งที่เมมืองซัปโปโร ประเทศ
ญี่ปุ�น เทศกาลคารนิวาล ท่ีควิเบคประเทศแคนนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศ
นอรเวย ภายในงานประกอบไปดวยงานแกะสลักน้ําแข็งขนาดใหญ ท่ีมีรูปราง
แตกตางกนัออกไป โดยจัดแสดงโชวมากกวา 2,000 ช้ิน อาทิเชน พระราชวัง
โบราณ ปราสาท หอคอย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดวยความละเอียดออนของงาน
แกะสลักในแตละประติมากรรมจึงทําใหที่แหงน้ีโดงดังไปทั่วโลก และที่ยิ่งไปกวาน้ัน
คือในชวงยามค่ําคืนเทศกาลแหงน้ีจะมีการประดับตกแตงดวยไฟ LED ยิ่งทําใหท่ีน้ี
สวยงามข้ึนไปอีก ภายที่ทุกทานจะไดเห็นตรงหนาคือแสงไฟที่สองแสงหลากสีสัน 
ใหความรูสึกทั้งฟนและโรแมนติกมากๆ ดวยเหตุน้ีจึงทําใหไดรับการยอมรับวาเปน
สถานท่ีเที่ยวติดอันดับ 1 ใน 35 ของจีน ** (กาํหนดการจัดงาน 46th Harbin 
Ice Lantern Art Fair สําหรับปน้ีจัดขึ้นประมาณวันที่ 24 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 
2019) **  



 

 

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้หมอไฟ  (5) 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ทองถิ่น) หรอืเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี หมูบานหิมะ (ราคาทัวรน้ีรวมคาเขาชม และคารถแบตเตอรี่) –- เห็ดหิมะ (Dream 

Home) (ราคาทัวรน้ีรวมคาเขาชม) - ถนนคนเดินแสยุน เจีย 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 นําทุกทานเดินทางสู หมูบานหิมะ (Snow Town) หรือท่ีรูจักกันในฉายา 

ฟนแลนดภาคตะวันออก ต้ังอยูในเขตมณฑลเฮยหลงเจียง อยูหางจากตัวเมืองฮาร
บิ้นประมาณ 280 กิโลเมตร โดยหมูบานแหงน้ีถูกปกคลุมไปดวยหมิะทั้งหมูบาน 
อีกทั้งบานแตละหลังจะถูกสรางในรูปแบบเดียวกันหมด ซึ่งหากทานใดที่มาเยือนยัง
หมูบานแหงน้ีรับรองไดวาจะตองไมผิดหวังเน่ืองจากทานจะรูสึกวาหลุดเขามาใน
โลกของเทพนิยาย ซึ่งใน 1 ป หมูแหงน้ีจะมีหิมะตกทั้งหมด 7 เดือน โดยจะเร่ิม
ต้ังแตตุลาคมไปจนถึงพฤษภาคมของทุกป ** (ราคาทัวรน้ีรวมคาเขาชม และคารถ
แบตเตอร่ี) **  

 



 

 

 
  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เห็ดและไกตุน 

(7) 
 นําทานชม เห็ดหิมะ (Dream House) ซึ่งถือวาเปนอีกหน่ึงไฮไลทที่ไมควรพลาด 

เพราะสถานที่แหงน้ีเปนสถานที่ถายทําหนังและรายการตางๆ ซึ่งถือวางดงามไม
แพที่อ่ืนๆ สาเหตุท่ีสถานท่ีแหงน้ีถูกเรียกวาเห็ดหิมะ อันเน่ืองมาจากหิมะท่ีตกลง
มายังหลังคาบานตางๆ ที่มีความสูงเทากันหมดทําใหลักษณะดูแลวคลายเห็ด ซึ่ง
ถือวาเปนความงดงามท่ีธรรมชาติรังสรรข้ึน นําทุกทานเก็บภาพความประทับใจกับ
เห็ดหิมะ  

 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินแสยุน เจีย (Xueyun Street) มคีวามยาวประมาณ 
500 เมตร ซึ่งเปนถนนหลักเพียงแหงเดียวของหมูบาน ตลอดทางของถนนจะ
ประดับตกแตงไปดวยโคมไฟสีแดงหนาบานแตละหลัง นําทุกทานอิสระเพลิดเพลิน
เดินชม หรือถายรูปเกบ็ภาพความประทับใจ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (8) 
นําทานเขาสูที่พัก... Homestay Heat Kang ระดับ 4 ดาว (ทองถิ่น) หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่หา รานศิลปะรัสเซีย - ลานสกี ยาบูล่ี - สถานีรถไฟฮารบ้ิน - น่ังรถไฟความเร็วสูงมุงสู 

เส่ินหยาง - เมืองเส่ินหยาง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 นําทานเดินทางสู รานศิลปะรัสเซีย (Russian Craft Shop) ในอดีตฮารบิ้นเคย

เปนเมืองภายใตการควบคุมของรัสเซียมากอน ทําใหทุกวันน้ีฮารบิ้นยังคงมีกลิ่น
อายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปจจุบันยังเปนศูนยกลางการตดิตอ
คาขายกับรัสเซีย ทําใหมีสินคาที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยูจํานวนมาก เชน 
ตุกตามาตรีออซคา หรือตุกตาแมลูกดก กลองจิวเวอรร่ี จากฝมือของชางชาว
รัสเซีย , ไขฟาแบรเช , ผาคลุมไหลOrenburg เปนตน นําทุกทานเดินทางสู ลาน



 

 

สกี ยาบูลี่ (Yabuli Skiing Resort) เปนลานสกีของจีนไดรับการการันตตีาม
มาตรฐานสากล และไดรับโอกาสเปนผูจัดกีฬาโอลิมปคฤดูหนาวในป 2008 อีกท้ัง
เปนลานสกีขนาดใหญและอุปกรณสกีที่ทันสมัยบริการดีเยี่ยม ติดอันดับพรีเมี่ยม
ของทวีปเอเชียเลยทีเดียว ภายในลานสกีมีทางใหเลนถึง 9 แหง แบงเปนตั้งแต
ระดับกลาง ไปจนถึงระดับยากที่เหมาะสําหรับคนที่รักในความทาทาย โดยเสนทาง
สกีท่ีเปนทางราบมีระยะทางมากกวา 5 กิโลเมตร ละระยะทาง 500 เมตรสําหรับ
มือใหม และเสนทางสกีลงเขาระยะทางกวา 3 กิโลเมตร ประกอบไปดวยแนวน่ิง
ท่ีสุดชันกวา 805 เมตร ซึ่งทําใหเปนเสนทางที่โหด และยาวท่ีสุดในทวีปเอเชียเลย 
แถมท่ีน่ียังม ีski lifts ท่ีไวคอยรับสงนักสกีไปตามพ้ืนที่ตาง ๆ มากมาย ทําใหไม
ตองมาน่ังรอนาน หรือตอคิว นอกจากน้ี ภายในน้ันประกอบไปดวยส่ิงอํานวยความ
สะดวกมากมาย อาธิเชน รานอาหาร บาร หองรับรอง โดยประกรอบไปดวย
หองพักกวา 500 หอง นําทุกทานเก็บภาพความประทับใจ ** (ราคาทัวรน้ียังไม
รวมคากิจกรรมตางๆ หรือ Skiing fees) ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
นําทุกทานเดินทางสู สถานีรถไฟฮารบิ้น (Harbin Train Station) เพื่อโดยสาร
รถไฟความเร็วสูงสูเมืองเส่ินหยาง ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
50 นาที  

 ** (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเป�า
เดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ และหามนําของตองหามดังน้ีขึ้นขบวนรถโดย
เด็ดขาด อาทิเชน ไฟแช็ค และส่ิงของมีคมทุกชนิด หากพบส่ิงของตองหามดังกลาว 
จะตองทําการทิ้งอยางเดียว) ** 

 เดินทางถึง เมืองเส่ินหยาง (Shenyang) เมอืงหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เปน
เมืองที่มีขนาดใหญท่ีสุดทางฝم�งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปจจุบันถกูพัฒนาใหเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถงึ
เปนฐานอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญ  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ไกแดง (11) 
นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก สนามบินเส่ินหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรงุเทพฯ) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
10.15 น. บินลัดฟ�าสูประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต (Nok Scoot) 

เท่ียวบินที่ XW877 (ใชระยะเวลาบิน 5 ช่ัวโมง 30 นาที โดยประมาณ) 
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานท่ีใชบรกิาร *** 
 
 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

ราคาเด็กอายุไมถงึ 
20 ป 
 (มีเตียงและไมมี
เตียง) 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เครื่องบิน 

25 – 30 ธันวาคม 2562 28,999 31,999 7,999 18,999 
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 30,999 33,999 7,999 20,999 
01 – 06 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 
03 – 08 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 
08 – 13 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 
10 – 15 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 
15 - 20 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 
17 – 22 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 
05 – 10 กุมภาพันธ 2562 28,999 31,999 7,999 18,999 
07 – 12 กมุภาพันธ 2562 28,999 31,999 7,999 18,999 



 

 

12 – 17 กุมภาพันธ 2562 27,999 30,999 7,999 17,999 
14 – 19 กุมภาพันธ 2562 27,999 30,999 7,999 17,999 
19 – 24 กมุภาพันธ 2562 27,999 30,999 7,999 17,999 
21 – 26 กมุภาพันธ 2562 25,999 28,999 7,999 17,999 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทาน/ทรปิ** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 400 บาท/ทาน/ทรปิ** 
 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาบริการยืน่วีซาเด่ียวเขาประเทศจีน โดยมรีายละเอียดดังน้ี ** 
แบบธรรมดา ทานละ 2,200 บาท ใชเวลาทําการ 4 วันทําการ โดยประมาณ  
แบบดวน       ทานละ 3,500 บาท ใชเวลาทําการ 2 วันทําการ โดยประมาณ 

** (หลังจากไดรับเอกสารการยื่น) ** 
 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานขายเส้ือกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบรษิัทฯ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทาน
ตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 



 

 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ี
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ี
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน  
 คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 400 บาท/ทรปิ/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทเด่ียวเขาประเทศจีน 

แบบธรรมดา ทานละ 2,200 บาท ใชเวลาทําการ 4 วันทําการ โดยประมาณ (หลังจากไดรับ
เอกสารการยื่น) 



 

 

แบบดวน     ทานละ 3,500 บาท ใชเวลาทําการ 2 วันทําการ โดยประมาณ (หลังจากไดรับ
เอกสารการยื่น) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วนั พรอม

ชําระเงินมดัจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สวนน้ีภายในวนัที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมทีี่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน



 

 

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชาํระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบบุนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินท้ังหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง



 

 

สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภท

สอง จะตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา 
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจ

ไมรวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาทีจ่ะเปนผูกําหนดการ

นัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวจีน หากทานไม
สะดวกมาดําเนินการยืน่วีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจ
ธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่ง
อาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ี
สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมดั
จํา  
** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** 
** สําหรับคาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกคร้ัง 
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 



 

 

4. กรณีท่ีทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลงั คณะ และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่น
หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งน้ี ข้ึนอยู
กับจํานวนผูสมคัรในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดกูาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก 
อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกต ิ

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีท่ีทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิดท่ีสามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายุอยู
แลว และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตาม
เงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด 
มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นใน
ทุกกรณี เชน กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบวุันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ข้ึนอยู
กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 



 

 

คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณ ีเชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมนีโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการยื่นคํารองในครัง้ตอๆไปสะดวกมากข้ึน ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

 
 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมู

เทาน้ัน) ฉบับจรงิ มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา
ประมาณ 3 ซม. พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 2 รปู รูปถายเปน
ปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน สถานทตูปฏิเสธไมรับรูป
ถายโพลารอย /  ปถายสต๊ิกเกอร / รูปชุดครยุรับปริญญา/รูปรู
ชุดราชการ /หามใสเส้ือแขนกุด และหามใสเส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลังตองเปน
สีขาว) หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามย้ิมเห็นฟน, เปดใบหู
และหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา ไมมีจุดสีแดงใน
ดวงตา และจะตองไมมส่ิีงสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น. 

3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดย
ครบถวน 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 
 
** กรุณากรอกขอมูลท้ังหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 
 
ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
............................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชื่อบิดา..................................................ช่ือมารดา
.............................................. 

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส 
      **ระบุช่ือคูสมรส  
............................................................................................................. 

□ หมาย □ หยา    
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน
............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ
.................................. 
ท่ีอยูที่สามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียน
บาน)..................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ
............................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน
................................ 
ท่ีอยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา
............................................................................................................................................................ 



 

 

รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท
.............................................................................. 
  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ท่ีอยู สถานท่ีทํางาน เน่ืองจากเปนเงื่อนไขของ
สถานทูต ***  
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมระบคุวามสัมพันธ 
  ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ 
.................. 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
  ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ 
.................. 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
ช่ือผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินท่ีไมไดเดินทางกับทาน) ช่ือ-สกุล
...................................................................... 
เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 
(กรุณาแจงเบอรท่ีสามารถตดิตอไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน) 
4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบรบูิรณ)  
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  

 หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหน่ึง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมให
เดินทางไปตางประเทศ จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดย
เอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสมัพันธ
วาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกบับุคคลท่ีสาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอม
จากพอและแม  



 

 

ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) 
โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกบัใคร และระบุ
ความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง  
- ใบสําเนาบันทึกการหยาที่ระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบบัจริงเทาน้ัน 

 กรณีบุตรบุญธรรม 
                      - ใบจดทะเบียนรบับุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีวาการ
อําเภอ 
 สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 
 กรณีมกีารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปล่ียนช่ือ-ใบเปล่ียนนามสกลุ 

หมายเหตุ : 
 กรณีเปนสาวประเภทสอง  (ลักษณะการแตงกายเปนสตรี) ตองยื่นหนังสือรับรองการ

ทํางาน (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมายช้ีแจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนา
ยอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีาจีน และสามารถพํานักอยูในประเทศจีน
ไดไมเกิน 7 วันเทาน้ัน 

 กรณีชาวตางชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถามี), 
จดหมายช้ีแจงตนเองพรอมรายละเอียดที่อยูท่ีชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน 
ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวท่ีสถานทูต) โดยมีคาบริการเพิ่ม 
1,000 บาท  

 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสาร
เพ่ือยื่นวีซา 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับยื่นวีซากรณีดังน้ี  
- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน 
พระภิกษุหรือสามเณร 

 ผูท่ีประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซา
จีน แตทานจะตอง รบัผิดชอบในการขออนุญาตเขา -ออกประเทศดวยตนเอง  

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต



 

 

สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกาํหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 
 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมวีัตถปุระสงคเพื่อการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรอืการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบติัภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเท่ียวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 


