
 

 

รหัสทัวร TTN1902342 
ทัวรจีน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮารบ้ิน ฉางชุน ซุปตาร... ฮารบ้ินน้ําแข็งหิมะ 
6 วัน 4 คืน (XW) 
เสิ่นหยาง    พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกูกง   ถนนโบราณหมานชิง    ฮารบ้ิน   
เกาะพระอาทิตย   มเทศกาลแกะสลักหิมะ    เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบ้ิน   
รานศิลปะรัสเซีย   โบสถเซ็นโซเฟย   นุสาวรียฝم�งหง   สวนสตาลิน  กระทรวง
ทั้งแปดของแมนจู   จัตุรัสเหวนิฮั่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) 
 พระราชวังเสิ่นหยางกูกง พระราชวังอันดับ 2 ของเผาแมนจ ู
 เกาะพระอาทิตย  สถานที่ในการจัดเทศกาลแกะสลักหิมะ 
 อลังการกับงานเทศกาลนํา้แข็งระดับโลก Harbin Ice and Snow World  
 อิสระชอปปم�งถนนโบราณหมานชิงและถนนคนเดินจงหยาง 
 พักจี๋หลิน 1 คืน, ฮารบิน้ 1 คืน, ฉางชุน 1คืน, เสินหยาง 1 คืน 
 มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 
ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

 
 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 ทานตอ
หอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

25-30 ธันวาคม 2562   26,888.- 26,888.- 5,500.- 
27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 
(วันปใหม)   27,888.- 27,888.- 5,500.- 
01 - 06 มกราคม 2563   26,888.- 26,888.- 5,500.- 
03 - 08 มกราคม 2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 
08 - 13 มกราคม 2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 
10 - 15 มกราคม 2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 
15 - 20 มกราคม 2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 
05 - 10 กุมภาพันธ 2563 (วัน
มาฆบูชา)   22,888.- 22,888.- 5,500.- 
07 - 12 กุมภาพันธ 2563 (วัน
มาฆบูชา)   22,888.- 22,888.- 5,500.- 
12 - 17 กุมภาพันธ 2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 
14 - 19 กุมภาพันธ 2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 
19 - 24 กุมภาพันธ 2563   19,888.- 19,888.- 5,500.- 
21 - 26 กุมภาพันธ 2563   21,888.- 21,888.- 5,500.- 



 

 

วันแรก       กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
 
23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาทเตอร 4 สาย

การบินนกสกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนํา
ทานโหลดสัมภาระ 

วันที่สอง       ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-
เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกูกง-ถนนโบราณหมานชิง-รานสินคา
พ้ืนเมือง-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน 

02.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน 
NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 30 
นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

08.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน (เวลาทองถิ่น
ประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางเขาสู เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เมืองเอก
ขนาดใหญที ่สุดแหงอีสานเหนือของจีน อีกทั ้งเปนศูนยกลางทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และการคมนาคมอีกดวย 
นําทานเดินทางเขาสู พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกูกง (Shenyang Imperial 
Palace) เริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ. 1625 และสรางเสร็จในป 1936 โดยชาว
แมนจู โครงสรางของพระราชวัง มีลักษณะคลายคลึงกับพระราชวังตองหาม
ในกรุงในปกกิ่ง แตแฝงสถาปตยกรรมผสมระหวางจีน มองโกเลียและแมนจู
เขาดวยกัน ภายในมีอาคารกวา 300 หลังบนเนื้อที่กวา 60,000 ตาราง
เมตร ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1987 
 นําทานเดินทางสู ถนนโบราณหมานชิง เปนถนนโบราณสไตลบานจีนโบราณ 
ที่น่ีจะมีรานคาตางๆ และอาหารทองถื่นมากมายใหทานไดลิ้มลอง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
บาย  นําทานชม รานสินคาพ้ืนเมือง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองฮารบิ้นตาม

อัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสู เมืองจี๋หลิน (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองที่มี

ประวัติยาวนานตั้งแตสมัยราชวงศหมิง เดิมคือป�อมปราการ เรียกวา ฉวงฉาง 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)  
ที่พัก  โรงแรม Heng Yang Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม      จี๋หลิน-ฮารบิ้น-เกาะพระอาทิตย (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลัก

หิมะ-เทศกาลโคมไฟน ํ ้าแข ็งฮาร บิ ้น (21th Harbin Ice and Snow 
World) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮารบิ้น ระหวางทางทานสามารถชมความสวยงาม
ของเมืองหิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ช่ัวโมง) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
บาย นําทานเดินทางสู เกาะพระอาทิตย (Sun 

Island) เกาะขนาดใหญ ตั ้งอยู ทางตอน
เหนือของแมนํ้าซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 
3,800 เฮคเตอร สถานที่หนึ่งในการจัด เทศกาลแกะสลักหิมะ เปนประจําทุกป 
ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเปนรูปทรงตางๆ มากมาย และมีกิจกรรมหลากหลายชนิด 
อาทิเชน สเก็ตนํ้าแข็ง, เลื่อนหิมะ, นั่งรถมา เปนตน (หมายเหตุ : ราคาทัวรไม
รวมคาเชาอุปกรณตางๆ )  
(ก ํ าหนดการจัดงานป น ี ้  32th International Snow Sculpture Art 
Expo ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2019 – กุมภาพันธ 2020) 



 

 

นําทานเดินทางสู เทศกาลโคมไฟนํ้าแข็งฮารบิ้น ซึ่งเปนเทศกาลประจําปที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก  ไฮไลทของงานก็คือประติมากรรมนํ้าแข็งรูปรางตางๆ จัด
แสดงโชวมากกวา 2,000 ชิ้น 
ไมว าจะเปนปราสาท หอคอย 
พระร าชวั ง  โ ดย ใช  น ํ ้ า แข็ ง 
180,000 ลูกบาศกเมตร และ 
หิมะอ ีก  150,000 ล ูกบาศก
เมตร ประติมากรรมน ํ ้ าแข็ ง
เหลานี้จะสวยงามมากๆ ในชวง
กลางค ื น  เพราะ ไฟ  LED ที่
ประดับอยูดานในน้ําแข็ง จะสองแสงหลากสีสัน สรางความสวยงามและโรแมนติก
มากๆ ทามกลางอุณหภูมิติดลบ ทั้งยังไดรับการยกยองวานาเที่ยวติดอันดับ 1-
35 ของจีน แตสําหรับตางประเทศแลวเทศกาลนํ้าแข็งเมืองฮารบินถือเปนงาน
ใหญอันดับ 4 เทียบกับเทศกาลน้ําแข็งที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ�น เทศกาลคาร
นิวาล ฤด ูหนาว ท ี ่ควิ เบค ประเทศแคนาดา และเทศกาลสก ีท ี ่ประเทศ
นอรเวย อิสระใหทานเท่ียวชมอัธยาศัย  
(กําหนดการจัดงานปนี้ 21th Harbin Ice and Snow World ประมาณ
วันที่ ประมาณวันที่ 21 ธันวาคม 2019 – กุมภาพันธ 2020) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)  
ที่พัก  โรงแรม Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center 
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่      รานศิลปะรัสเซีย-โบสถเซ็นโซเฟย (ชมดานนอก)-ถนนคนเดินจงหยาง-
อนุสาวรียฝم�งหง 

 สวนสตาลิน-ฮารบิ้น-ฉางชุน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานชม รานศิลปะรัสเซีย สินคาที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยูจํานวน
มาก เชน ตุกตามาตรีออซคา หรือตุกตาแมลูกดก กลองจิวเวอรรี่ จากฝมือของ
ชางชาวรัสเซีย , ไขฟาแบรเช , ผาคลุมไหล เปนตน ใหทานไดเลือกชมหรือซื้อ
ตามอัธยาศัย 
นําทานชม โบสถเซ็นโซเฟย (ชมดานนอก) โบสถคริสตนิกายออรโธดอกซ ที่
สรางขึ้นใน ป ค.ศ 1907 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธิพลใน
เมืองฮารบิน บริเวณรอบๆโบสถมีตึกที่สรางเปนสไตลรัสเซียอยูหลายตึก ถือวา
เปนแลนดมารคที่พลาดไมไดเลยทีเดียว 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) 
อีกแลนดมารคหน่ึงที่พลาดไมได มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่ปู
ดวยหินสีเขียวออนทั้งสาย ถนนสายนี้มีสไตลการกอสรางที่มีเอกลักษณเฉพาะ 
สองขางทางมีอาคารบานเรือนสไตลยุโรป และทุกวันนี้ ถนนสายนี้ก็ยังคงเปน
สวรรคแหงการชอปปم�งของเมืองฮารบิ้นไมเปลี่ยนแปลง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
บาย นําทานเดินทางสู  อนุสาวรียฝ  งหง (Harbin Flood Control Memorial�م

Tower) ซึ ่งตั ้งอยู  ณ บริเวณชายฝ งแมนํ�م ้าซงฮัว เปนอนุสรณระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั ้งใหญเมื่อป ค.ศ.
1957 ฐานของอนุสาวรียสรางเปนสระรูปพระจันทรเสี ้ยว 3 ชั ้น ดานหลัง
ประกอบดวยเสาและระเบียงโคงแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมือง
ฮารบิ้น 
นําทานเดินทางสู สวนสตาลิน (Stalin Park) ตั้งอยูอยูริมฝم�งแมนํ้าซงฮัว สราง
ขึ้นในป ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป ทุกทาน
จะไดเห็นวิวธรรมชาติที่สวยงาม มีหลากหลายกิจกรรมใหเลน อาทิ สุนัขลาก
เลื่อน สกีลม ขี่มา รถหิมะ และก็สไลเดอร ฯลฯ ใหทานเพลิดเพลิน (หมายเหตุ : 
ราคาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ) 
นําทานเดินทางสู เมืองฉางชุน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองฤดู
ใบไมผลิแหงเขตเหนือของจีน แตเดิมฉางชุนเปนศูนยกลางอํานาจของเผาแมนจู 
เมื่อญี่ปุ�นเขายึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ไดสถาปนาเปนรัฐแมน
จูกัว และไดประกาศตั้งฉางชุนเปนเมืองหลวงหลังญี่ปุ�นสิ้นอํานาจ  



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)  
ที่พัก  โรงแรม Guoshang Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา     วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมดานนอก)-จัตุรัสเหวินฮั่ว-รานคา

ภาพวาดขนนก ฉางชุน-เสิ่นหยาง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู วังปูยี หรือ พระราชวังจอมปลอม ซึ ่งเปนที ่ประทับของ
จักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองคสุดทายแหงรผาชวงศชิงหรือกษัตริยองคสุดทายของ
แผนดิน นอกจากนี้ใหทานชมหองหับตางๆที่ปูยีเคยใชนอน , นั่งสูบบุหรี่ , อาน
หนังสือ และใชความคิดตามลําพัง มีรูปภาพและจดหมายใหเห็นภาพในชวงน้ัน 
และจัดเปนพิพิธภัณฑแสดงชีวิตความเปนอยูในวัง   
นําทานชม กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมดานนอก) ตั้งอยูใจกลางเมืองฉางชุน 
ซ ึ ่ ง ป ระกอบด  วย  8 กระทรวงของสมั ย รั ฐแนจ ู กั ว  ประกอบไปด  วย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวง
สาธารณสุข กอสรางเม่ือป ค.ศ.1936 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
บาย  นําทานชม จัตุรัสเหวินฮั่ว หรือ ลานวัฒนธรรม เปนลานวัฒนธรรม เปนลาน

กวาง ขนาดใหญของเมืองฉางชุน นับเปนสัญลักษณสิ่งกอสรางของเมือง  
นําทานชม รานคาภาพวาดขนนก ที่ทําจากขนสัตว โดยเฉพาะขนนกที่นํามา
ประดษิฐประดอยไดอยางงดงามมาก ซึ่งจะทําใหทานเพลิดเพลินและประทับใจ
กับภาพวาดของจิตรกรของชาวเส่ินหยางอยางไมรูลืม 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองเสิ่นหยาง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
ระหวางทางทานจะไดสัมผัสธรรมชาติที่แสนงดงามท้ัง 2 ขางทาง 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)  
ที่พัก  โรงแรม Vienna International Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 



 

 

วันที่หก     ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอน
เมือง) 

 
เชา  บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศ
ไทย 

10.15 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 
NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW877 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 30 
นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

15.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานสินคาพื้นเมือง, รานศิลปะรัสเซียม, รานภาพวาดขนนก ซึ่งจําเปนตอง
ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงค
จะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 
 

** ไมรับจอยแลนด ** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 5,000.- 

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 
บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วันทําการ ทานละ 3,500 บาท  

× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน  ในสวนคาทิป
หัวหนาทัวร ทานละ 400 บาท ตอทริป/ลูกคา (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้น 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 



 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก
ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการ
เดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการ
เดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา
ทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดย

ไมมีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อ

พนักงานขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหาย อันเนื ่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู 
และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปน
ดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
หมายเหตุ :  การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
   การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท  

**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดย
นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน 
กรุณาถายสําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเทานัน้ 

ยิ ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั ้งใบหนาและใบหูทั ้งสองขาง
ชัดเจน และหามสวมเสื ้อสีขาว เชน เสื ้อยืดสีขาว ชุด
นักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย 
ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 
เดือน 2 ใบ และตองไมใช สติ ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร ** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบ
กระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** 
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัว

ทานเอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
 
 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) 
ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  



 

 

5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 

      หมายเหตุ :  
 กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ และหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทาง

ตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน 

 สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนระเบียบการยื ่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ ์ของ
สถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวย
ตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,500 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่

ฝ�ายขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 



 

 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล

ดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.......................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
....................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน....................................มือถือ
................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
...............................................................................................................................................................
......................................... รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).................................................................. 
ตําแหนงงาน
.............................................................................................................................................
...... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)…………………...….....….............. 
........................... ............................... รหัสไปรษณีย ................................โทร................................ 



 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสดุกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
............................................................................................................................................
.......................................................... รหัสไปรษณีย ...........................โทร
............................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่.............. เดือน.................ป......................  ถึง วันที่...............เดือน...................ป
................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่............... เดือน.................ป....................... ถึง วันที่...............เดือน.................ป
................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.........................................................
... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME.........................................................
... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.........................................................
... 
RELATION........................................................................................................................
..........  
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ท ํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 



 

 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  
อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขอ
อภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 
0-2245-7033 
  

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  วันเดินทาง
........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
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