
 

 

รหัสทัวร TTN1902197 

ทัวรจีน เสิ่นหยาง ฮารบ้ิน เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง 
ซุปตาร... ฮารบ้ินหมูบานหิมะ 6 วนั 4 คืน  (XW) 
เสิ่นหยาง   รถไฟความเร็วสูงฮารบ้ิน   โบสถเซ็นโซเฟย 
เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบ้ิน  (21th Harbin Ice and Snow World) 
ลานสกี ยาบูลี่   หมูบานหิมะ   เกาะพระอาทิตย   รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง 

 
 



 

 

โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) 
เที่ยวมอสโควตะวันออก…ฮารบิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง  อลังการกับงาน
เทศกาลนํ้าแข็งอนัย่ิงใหญระดับโลก 21th Harbin Ice and Snow World สัมผัส

บรรยากาศสุดโรแมนติกที่หมูบานหิมะ ที่เต็มไปดวยหิมะสีขาวโพลน  สนุกสนานกับการ
เลนสกี ณ ลานสกี ยาบูลี่  

พลาดไมได !! เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย 1 ป มี 1 ครั้งเทานั้น 
แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปดหู (รับที่เมืองจีน) 

มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

 
แจกฟรี...หมวก ถุงมือ ที่ปดหู ทานละ 1 ชุด  รับที่เมืองจีน 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 ทานตอ
หอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

25 - 30 ธันวาคม 2562   29,888.- 29,888.- 5,500.- 
27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63   31,888.- 31,888.- 5,500.- 
01 - 06 มกราคม 2563   29,888.- 29,888.- 5,500.- 
03 - 08 มกราคม 2563   27,888.- 27,888.- 5,500.- 
08 - 13 มกราคม 2563   27,888.- 27,888.- 5,500.- 
10 - 15 มกราคม 2563   27,888.- 27,888.- 5,500.- 
15 - 20 มกราคม 2563   27,888.- 27,888.- 5,500.- 
05 - 10 กุมภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา)   28,888.- 28,888.- 5,500.- 
07 - 12 กุมภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา)   28,888.- 28,888.- 5,500.- 
12 - 17 กุมภาพันธ 2563   27,888.- 27,888.- 5,500.- 
14 - 19 กุมภาพันธ 2563   27,888.- 27,888.- 5,500.- 
19 - 24 กุมภาพันธ 2563   27,888.- 27,888.- 5,500.- 
21 - 26 กุมภาพันธ 2563   26,888.- 26,888.- 5,500.- 



 

 

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

การบินนกสกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนํา
ทานโหลดสัมภาระ 

วันที่สอง     ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟ
ความเร็วสูงฮารบิ้น-รานขายเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง-โบสถเซ็น
โซเฟ ย-เทศกาลโคมไฟนํ ้าแข ็งฮาร บิ ้น (21th Harbin Ice and Snow 
World) 

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

08.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน (เวลาทองถิ่นประเทศ
จีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเสิ่นหยาง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู เมือง
ฮารบิ้น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเป�า
เดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ หามนําไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเขา
ไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของตองหามดังกลาว จะตองทิ้งอยางเดียว) 
เด ินทางถ ึง  เมืองฮารบิ ้น เป นเมืองเอกของมณฑลเฮย หลงเจ ียง ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสมญานามวา 'ไขมุกบน
คอหงส' 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
บาย  นําทานชม รานเสื้อกันหนาว ใหทานไดเลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตาม

อัธยาศัย  



 

 

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) 
อีกแลนดมารคหนึ่งที่พลาดไมได มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่ปู
ดวยหินสีเขียวออนทั้งสาย ถนนสายน้ีมีสไตลการกอสรางที่มีเอกลักษณเฉพาะ สอง
ขางทางมีอาคารบานเรือนสไตลยุโรป และทุกวันนี้ ถนนสายนี้ก็ยังคงเปนสวรรค
แหงการชอปปم�งของเมืองฮารบิ้นไมเปลี่ยนแปลง 
นําทานแวะถายรูป โบสถเซ็นโซเฟย (St.Sophia Church) โบสถคริสตนิกาย
ออรโธดอกซ ที่สรางขึ้นใน ป ค.ศ 1907 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามี
อิทธิพลในเมืองฮารบิน บริเวณ 
นําทานเดินทางสู เทศกาลโคมไฟนํ้าแข็งฮารบิ้น ซึ ่งเปนเทศกาลประจําปที ่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก  ไฮไลทของงานก็คือประติมากรรมนํ้าแข็งรูปรางตางๆ จัดแสดง
โชวมากกวา 2,000 ชิ้น ไมวาจะเปนปราสาท หอคอย พระราชวัง โดยใชนํ้าแข็ง 
180,000 ลูกบาศกเมตร และ หิมะอีก 150,000 ลูกบาศกเมตร ประติมากรรม
นํ้าแข็งเหลานี้จะสวยงามมากๆ ในชวงกลางคืน เพราะไฟ LED ที่ประดับอยูดาน
ในนํ ้าแข็ง จะสองแสงหลากสีสัน สร างความสวยงามและโรแมนติกมากๆ 
ทามกลางอุณหภูมิติดลบ ทั้งยังไดรับการยกยองวานาเที่ยวติดอันดับ 1-35 ของจีน 
แตสําหรับตางประเทศแลวเทศกาลนํ้าแข็งเมืองฮารบินถือเปนงานใหญอันดับ 4 
เทียบกับเทศกาลน้ําแข็งที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ�น เทศกาลคารนิวาล ฤดูหนาว 
ที่ควิเบค ประเทศแคนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอรเวย อิสระใหทานเท่ียวชม
อัธยาศัย  
(กําหนดการจัดงานปนี้ 21th Harbin Ice and Snow World ประมาณวันที่ 
ประมาณวันที่ 21 ธันวาคม 2019 – กุมภาพันธ 2020) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ สุกี้หมอไฟ 
ที่พัก  โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม     ลานสกี ยาบูลี่ -หมูบานหิมะ (รวมคาเขาและคารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน 
แสยุน เจีย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานดินทางสู ลานสกี ยาบูลี่ (Yabuli Ski) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) ลานสกีแหงแดนมังกรที่ไดมาตรฐานระดับสากลถึงขั้นเปนผู จัดกีฬาโอ
ลิมปคฤดูหนาวในป 2008 นอกจากจะมีลานสกีขนาดใหญแลวก็ยังมีอุปกรณสกีที่
ทันสมัยและมีบริการดีเยี่ยมติดอันดับพรีเมี่ยมของทวีปเอเชีย นอกจากนั้นก็ยังมี
กิจกรรมกีฬาและสันทนาการของฤดูหนาวอีกมากมายสาหรับทัง้เด็กและผูใหญ มือ
สมัครเลนและมือโปรฯ มีหลายระดับความสูงทและมีความยาวรวม 30 กม. 
นอกจากนี้ ยังมีลานสกีที่ยาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร (หมายเหตุ:ราคาทัวรไม
รวมคากิจกรรมตางๆ) 
(กําหนดการจัดงานปนี้ 22st International Skiing Festival Opening 
ประมาณวันที่ ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2019 เปนตนไป) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
บาย  น ําทานเดินทางสู หมู บ านหิมะ (China Snow Town) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) มีอีกชื่อเรียกวา ฟนแลนด ภาคตะวันออก อยูหางจากตัว
เมืองฮารบิ้น 280 กิโลเมตร อยูในเขตมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูตะวันตกเฉียงใต
ของแมนํ้าหมูตานเจียง เปนหมูบานที่มีหิมะหนากวา 1 เมตร วิวหมูบานสวยมาก 
การกอสรางแตละบานเหมือนกันหมด เขาไปหมูบานนี้เหมือนเขาไปโลกของเทพ
นิยาย หมูบานน้ี ใน 1 ป หิมะตกถึง 7 เดือน หนาหนาวหิมะเริ่มตกจากตุลาคมถึง
พฤษภาคมของทุกป เหมาะสําหรับทองเที่ยวที่ชื่นชอบกับการเลนสกี และทาทาย
ความหนาวเปนอยางยิ่ง (หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)  
 นําทานชม แสง สีกลางคืน ที่ ถนนคนเดิน แสยุน เจีย (Night Plaza Xueyun 
Jie) ซึ่งเปนถนนหลักเพียงแหงเดียวของหมูบานหิมะ มีความยาวประมาณ 500 
เมตร ทานสามารถถายรูปตามบาน บรรยากาศเหมือนชวงตรุษจีน โคมไฟสีแดง
หนาบานเต็มไปหมด  



 

 

ที่พัก  โรงแรม Xue Yun Ge Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (อยูในหมูบาน
หิมะ)  

หมายเหตุ : เนื่องจากหมูบานหิมะ รถบัสไมสามารถเขาไปหมูบานได ตอง
จอดไวดานนอก และที่พักไมมีพนักงานยกกระเป�า ฉะนั้นลูกคาตองเตรียม
กระเป�าใบเล็กที่ใชสําหรับพัก 1 คืน (เนื่องจากตองถือกระเป�าเอง) สวน
กระเป�าใบใหญฝากไวกับรถใหญที่จอดรอดานนอกทั้งนีก้รุณาเตรียมผาเช็ดตัว 
แปรงสีฟน และยาสีฟนไปดวย)  
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สี่       DREAM HOME (รวมคาเขา)-ฮารบิ้น-รานสินคาพ้ืนเมือง 
  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารหมูบานหิมะ (6) 
 นําทานเดินทางสู DREAM HOME (รวมคาเขา) ชมสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

ซึ่งเปนที่ถายทําหนังและรายการที่งดงามมาก ตั้งอยูใกลถนนคนเดิน Xueyun ที่น่ี
ทานสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแลว
เปนบานแตละบานที่ติดกัน เปนบานเล็กๆ ความสูงเทากันหมด ตอนหิมะลงบน
หลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้งชื่อ เห็ดหิมะ เปนรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรม
หิมะในที่นี่ ทานสามารถรับชมความสวยงามของหมูบาน ซึ่งเปนหิมะที่ขาวและ
สะอาดที่สุด เปนจุดเดนที่สุดของหมูบาน 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮารบิ้น ระหวางทางทานสามารถชมความสวยงาม

ของเมืองหิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
นําทานชม รานสินคาพ้ืนเมือง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองฮารบิ้นตาม

อัธยาศัย  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ เก๊ียวฮารบิ้น 
ที่พัก  โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 

วันที่หา     เกาะพระอาทิตย (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-ฮารบิ้น-รถไฟ
ความเร็วสูงเสิ่นหยาง-ถนนคนเดินจงเจีย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
นําทานเดินทางสู เกาะพระอาทิตย (Sun Island) เกาะขนาดใหญ ตั้งอยูทาง
ตอนเหนือของแมนํ้าซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร สถานที่หนึ่งใน
การจัด เทศกาลแกะสลักหิมะ เปนประจําทุกป ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเปนรูปทรง
ตางๆ มากมาย และมีกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเชน สเก็ตนํ้าแข็ง, เลื่อนหิมะ, 
น่ังรถมา เปนตน (หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ )  
(กําหนดการจัดงานปน้ี 32th International Snow Sculpture Art Expo 
ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2019 – กุมภาพันธ 2020) 
 
 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูพิเศษ อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟฮารบิ้น เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู เมือง

เสิ่นหยาง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเป�า
เดินทางมาสแกนกอนขึ้นขบวนรถ หามนําไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเขา
ไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของตองหามดังกลาว จะตองทิ้งอยางเดียว) 
น ําทานเดินทางสู  ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Pedestrian Street) 
แหลงชอปปم�งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ถนนสายนี้เปนศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญ  
อีกทั้งยังเปนยานการคาที่รวมเอารานคา และหางสรรพสินคาไวดวยกัน ใหทาน
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย  

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 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 



 

 

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

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานขายเสื้อกันหนาว, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรม
ทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาล
ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุก
เมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 
 
 

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

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ข ึ ้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 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว 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�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

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

 
เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา

การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ 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, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 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  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 

ชั่วโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

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

**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณา
ถายสําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** (หมาย
เหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจ
คนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็น

ทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุด
นักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวน
สายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร ** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูป
ถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** 
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน

เอง)  
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) ตัว
จริง 
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 เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดง
ตนที่สถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

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

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (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!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.......................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.......................................................................................................................................................  
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  เบอรท ี่ท ํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
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 / เด็กอายุต่ํากวา 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    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  

 ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

(..............................................................) 
 
 
 
 
 
 

6    
7    
8    
9    
10    


