
 

 

รหัสทัวร ZET1903040 
ทัวรจีน เสิ่นหยาง จ๋ีหลิน ฮารบ้ิน เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง  
[เลสโก หิมะฮองเต] 6วัน 4คืน (XW) 
เมืองเส่ินหยาง – เมืองจี๋หลิน - แมน้ําซงหัว - เมืองฮารบ้ิน - โบสถเซนตโซเฟย - ถนนชอปปم�ง 
Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งเมืองฮารบิ้น - เมืองฉางชุน - ลานสกี 
Jingyuetan - จตุัรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชนุ  - เมืองฉางชุน - พระราชวงักูกงเสิ่นหยาง   
ถนนคนเดินจงเจีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

ประตูหมายเลข 7  เคานเตอร 7 สายการบินนกสกู ต (Nok Scoot) ซึ ่งจะมี
เจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้ง
เช็คอินรับบัตรท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

 
วันที่สอง สนามบินเส่ินหยาง - เมืองเส่ินหยาง - รานเส้ือกันหนาว - เมืองจี๋หลิน 
 
02.45 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเส่ินหยาง โดย สายการบินนกสกูต (Nok Scoot) 

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

กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ
ศุลกากรแลว ซึ ่งอาจใชเวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงเปนอยางนอย รับกระเป�า
สัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางสู เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมือง
หลวงของมณฑลเหล ี ยวห นิง  เป  น เม ื อ งท ี ่ ม ี ขนาดใหญ ท ี ่ ส ุ ดทางฝم� ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันถูกพัฒนาใหเปน
ศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเปนฐานอุตสาหกรรมที่
สําคัญ นําทานเดินทางสู รานเส้ือกันหนาว (Winter Clothing Shop) ใหทานได
เลือกซื ้อเสื ้อกันหนาวกันเพิ ่มเติมตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี ่ยนในเดือน
ธันวาคม-กุมภาพันธน้ันอยูท่ี -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง เมืองจี ๋หลิน (Jilin) ตั้งอยูทางตอนกลางของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีเมืองหลวงช่ือ ฉางชุน 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้หมอไฟ (2) 
 นําทานเขาสูที่พัก... Datang Hot Spring Hotel ระดับ 4 ดาว (ทองถิ่น) หรือ

เทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองจี ๋หลิน - แมนํ้าซงหัว - เมืองฮารบิ้น - โบสถเซนตโซเฟย - ถนนชอปปم�ง 
Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ําแข็ง 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทุกทานเดินทางสู แมนํ้าซงหัว (Songhua River) ตั้งอยูที่เมืองจี ๋หลิน เปน

แมนํ้าทอดยาว นําทุกทานชม 1 ใน 4 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติในจีน ซึ่งถือวา
เห็นไดเฉพาะในชวงฤดูหนาวเทานั้น เกิดจากละอองนํ้าและหิมะที่จับเปนนํ้าแข็ง
ตามกิ่งกานของตนไมน้ันมีความหนาอยูท่ีระหวาง 40-60 มิลลิเมตร ท้ังน้ีสามารถ
พบเห็นไดในชวงปลายเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ ของทุกป ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศในปน้ันๆ 

 

 
จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง เมืองฮารบิ้น (Harbin) ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียง
ใตของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งเปนมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ้งถือวา
ต้ังอยูในจุดเสนรุงสูงสุดของดินแดนจีน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เกีย๊วฮารบ้ิน (4) 
จากนั้นนําทานชม โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia Church) ซึ ่งออกแบบและ
สรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อกอนเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่สําคัญตางๆ ของชาวรัสเซีย แตมาถูกทําลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และ
ไดมีการสรางขึ้นมาใหมอีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมากที่สุด 
ซึ่งใชเวลาถึง 9 ป โดยเร่ิมตนสรางในป ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1932 



 

 

ถือไดวาเปนโบสถ Greek Orthodox ที่ใหญที ่สุดในตะวันออกตัวโบสถสูง 53 
เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบไบแซนไทม
คลายกับสถาปตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แตในปจจุบันไดปรับเปลี่ยน
มาเปนศูนยศิลปะและสถาปตยกรรม แสดงภาพถายขาวดําเกี่ยวกับประวัติศาสตร
เมืองฮารบิน 

 

 
  

นําทุกทานเดินทางสู ถนนชอปปم�ง Central Avenue หรือ ถนนคนเดินจงหยาง 
(Zhongyang Pedestrian Street) อีกกนึ่งแลนดมารคหากมาเยือนฮารบ้ิน
แลวไมควรพลาด โดยถนนแหงนี้ความยาวโดยประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหวาง
ทางเดินสองขางทางจะเปนตึกสถาปตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด โดยภาย
อาคารประกอบไปดวยสินคาท่ัวไป สินคาแบรนดเนม หรือของฝากตางๆ อาทิเชน 
ตุกตาลูกดก อิสระใหทุกทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัย  

 



 

 

 
 
 นําทุกทานเดินทาสู เทศกาลโคมไฟนํ้าแข็ง (Ice & Snow World) เปนเทศกาล

แกะสลักหิมะ และนํ้าแข็งนานาชาติแหงเมืองฮารบิ้น ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป ซึ่ง
จัดครั้งแรกในป พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลนี้มีระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งงานเทศกาล
โคมไฟนํ้าแข็ง ถือเปนเทศกาลที่ใหญโตและยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ถือวาเปนงานที่
ใหญเปนอันดับที่ 4 หากเทียบกับงานเทศกาลนํ้าแข็งที่เมมืองซัปโปโร ประเทศ
ญี่ปุ�น เทศกาลคารนิวาล ที่ควิเบคประเทศแคนนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศ
นอรเวย ภายในงานประกอบไปดวยงานแกะสลักนํ้าแข็งขนาดใหญ ที่มีรูปราง
แตกตางกันออกไป โดยจัดแสดงโชวมากกวา 2,000 ชิ้น อาทิเชน พระราชวัง
โบราณ ปราสาท หอคอย และอื่นๆ อีกมากมาย ดวยความละเอียดออนของงาน
แกะสลักในแตละประติมากรรมจึงทําใหที่แหงน้ีโดงดังไปทั่วโลก และที่ยิ่งไปกวาน้ัน
คือในชวงยามคํ่าคืนเทศกาลแหงน้ีจะมีการประดับตกแตงดวยไฟ LED ยิ่งทําใหที่น้ี
สวยงามขึ้นไปอีก ภายที่ทุกทานจะไดเห็นตรงหนาคือแสงไฟที่สองแสงหลากสีสัน 
ใหความรูสึกทั้งฟนและโรแมนติกมากๆ ดวยเหตุนี้จึงทําใหไดรับการยอมรับวาเปน
สถานที่เที่ยวติดอันดับ 1 ใน 35 ของจีน ** (กําหนดการจัดงาน 46th Harbin 
Ice Lantern Art Fair สําหรับปนี้จัดขึ้นประมาณวันที่ 24 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 
2019) **  



 

 

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ทองถิ่น) หรือเทียบเทา 
 

วันที่ส่ี เมืองฮารบิ้น - รานศิลปะรัสเซีย - เมืองฉางชุน -  ลานสกี Jingyuetan - จัตุรัส
วัฒนธรรม เมืองฉางชุน  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 นําทานเดินทางสู รานศิลปะรัสเซีย (Russian Craft Shop) ในอดีตฮารบิ้นเคย

เปนเมืองภายใตการควบคุมของรัสเซียมากอน ทําใหทุกวันนี้ฮารบิ้นยังคงมีกลิ่น
อายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปจจุบันยังเปนศูนยกลางการติดตอ
คาขายกับรัสเซีย ทําใหมีสินคาที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยูจํานวนมาก เชน 
ตุ กตามาตรีออซคา หรือตุกตาแมลูกดก กลองจิวเวอรรี ่ จากฝมือของชางชาว
รัสเซีย , ไขฟาแบรเช , ผาคลุมไหลOrenburg เปนตน นําทานเดินทางสู เมือง
ฉางชุน (Changchun) ซึ ่งเป นเมืองหลวงของเมืองจี ๋หลิน ตั ้งอยู ทางภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ถือวาเปนอีกเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่
สวยงามอีกเมืองหน่ึงในจี๋หลิน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 



 

 

 นําทานเดินทางสู ลานสกี Jingyuetan อยูหางเพียง 12 กิโลเมตรนอกเมืองฉาง
ชุนและครอบคลุมพื้นที่รวมกวา 80 ตารางกิโลเมตร และแบงออกเปนภูเขา Tan 
Bei Shan ป�า Tan Nan ทะเลสาบ Yue Tan และหมูบานตาลดง พื้นที่ป�าไมที่
ปกคลุมไปดวยป�าไมนี้เปนตัวอยางของการอยูอาศัยที่ยั่งยืนและเพิ่งไดรับการจัด
วางใหเปนมรดกของชาติ อีกทั้งยังเปน ที่ตั้งของป�าที่มนุษยสรางขึ้นอยางยั่งยืนที่
ใหญท่ีสุดของจีนและยังเปนที่ต้ังของลานสกีที่มีเอกลักษณ แมวาภูเขาจะปกคลุมไป
ดวยหิมะและอนุญาตใหผูอยูอาศัยและนักเดินทางเพลิดเพลินไปกับหิมะบนเนินเขา 
อาทิเชน ชื่นชมทะเลสาบที่สวยงามบนภูเขา และสูดอากาศบริสุทธ์ิ อีกทั้งยังมี
กิจกรรมสันทนาการหลายอยาง อาทิเชน สุนัขเลื่อนหิมะ หรือเคเบิลคารบนลานสกี
ที่มนุษยสรางข้ึนที่ใหญที่สุดของจีน  ** (ราคาทัวรนี้ยังไมรวมคากิจกรรมตางๆ 
และ Skiing fees) ** ไมเพียงเทานี้ ณ ที่แหงนี้ยังมีเทศกาลแกะสลักนํ้าแข็งให
ทุกทานไดเยี่ยมชมอีกดวย จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉาง
ชุน (Cuture Square) เปนจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญที่สุดในฉางชุนตั้งอยูใจกลาง
เมืองฉางชุน จัตุรัสแหงน้ีสรางขึ้นในป 1996 และทอดยาวไปยังถนนหลักของ ถนน 
Dong Min ทางทิศตะวันออกติดกับถนน Jiefang ทางทิศใต และถนน Minzhu 
ทางทิศตะวันตกและอยูติดกับมหาวิทยาลัย Jilin ในภาคเหนือ จัตุรัสแหงนี้มีพื้นที่
กวา 50 เอเคอร (20.5 เฮกตาร) มีรูปปم�นแกะสลักขนาดใหญตั้งอยูตรงกลางและ
เวทีแสดงดนตรีกลางแจงในภาคเหนือ แกนหลักยาว 1,400 ฟุต (429 เมตร) 
เรียงรายไปดวยทางเขาหลักทางทิศเหนือและทิศใตของถนนสายหลักจากใตสู
เหนือ ถนนสายหลักถูกวางดวยหินแกรนิตซึ่งทําใหจัตุรัสเปนธรรมชาติเครงขรึม
และมั่นคง ทั้งสองดานของทางเขาหลักพื้นที่สีเขียวกวาง 10 เอเคอร (40,000 
ตารางเมตร)  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ไกโสม  (8) 
นําทานเขาสูที่พัก... International Trade Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่หา  รานโสมจีน - เมืองฉางชุน - เมืองเส่ินหยาง - พระราชวังกูกงเส่ินหยาง - ถนนคน

เดินจงเจีย  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 นําทานแวะชม รานโสมจีน เปนโสมที่ถือวาดีตอสุขภาพมีสรรพคุณหลายๆอยาง 

นอกจากนี้ยังสามารถนําไปประกอบอาหารไดอีกดวย ถือวาเปนที่นิยมของผูคนใน
เมืองฉางชุน นําทานเดินทางสู  เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของ



 

 

มณฑลเหลียวหนิง เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดทางฝم�งตะวันออกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันถูกพัฒนาใหเปนศ ูนยกลางทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเปนฐานอุตสาหกรรมที่สําคัญ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
จากนั้นนําทานเดินทางสู  พระราชวังกู กงเสิ ่นหยาง (Shenyang Imperial 
Palace) ตั้งอยูทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุม
พระราชวังในปจจุบันของจีน ถือวาเปนรองพระราชวังตองหาม หรือพระราชวังกูกง
ในกรุงปกกิ่งเทาน้ัน ไมวาจะเปนในเร่ืองของส่ิงปลูกสรางและความใหญโต แตส่ิงที่
ทําใหพระราชวังที่แหงนี้แตกตางจากที่กรุงปกกิ่งคือ ถูกสรางโดยกษัตริยชนชาติ
แมนจู พระราชวังกูกงเสิ่นหยางตั้งอยูในใจกลางเขตเมืองเกาเสิ่นหยาง ถือวาเปน
เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพ้ืนที่กวา 6 
หมื่นตารางเมตร สิ่งปลูกสรางกวา 70 แหง หรือแมแตหองตางๆกวา 300 หอง  
ที่พระราชวังแหงนี้ถูกจัดแบงออกเปนสวนกลาง สวนตะวันออก และสวนตะวันตก 
โดยสวนกลางถือเปนสวนสําคัญหลักๆ เปนสถานที่ตั้ง ตําหนักตาเจิ้ง หรือที่วา
ราชการ และจัดพิธีกรรมสําคัญของฮองเตราชวงคชิง สองขางของตําหนักตาเจิ้งได
สรางตําหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเปนคู ตั้งแนวใตไปเหนือ ไดชื่อวาศาลา 10 ออง 
เปนที่ทําการของขุนนางช้ันสูง 10 คน  

 

 



 

 

 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่
แหงนี้เคยเปนที่ตั้งของสถานีรถไฟแหงแรกของเมือง ในปจจุบันสถานที่แหงนี้เปน
แหล งช อปป  งใจกลางเม�م ืองเสิ ่นหยาง ท ี ่ รวมเอาร านค ามากมายๆ และ
หางสรรพสินคาตางๆ มาไวดวยกัน ใหทุกทานอิสระชอปปم�งเลือกซื้อสินคาเสื้อผา 
รองเทา กระเป�า หรือของกินมากมาย 

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

 
วันที่หก สนามบินเส่ินหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 
10.15 น. บินลัดฟ�าสูประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต (Nok Scoot) 

เท่ียวบินที่ XW877 (ใชระยะเวลาบิน 5 ช่ัวโมง 30 นาที โดยประมาณ) 
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 
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 25,999 28,999 6,999 15,999 
01 – 06 มกราคม 2563 24,999 27,999 6,999 14,999 
03 – 08 มกราคม 2563 21,999 24,999 6,999 11,999 
08 – 13 มกราคม 2563 21,999 24,999 6,999 11,999 



 

 

10 – 15 มกราคม 2563 21,999 24,999 6,999 11,999 
15 - 20 มกราคม 2563 21,999 24,999 6,999 11,999 

05 – 10 กุมภาพันธ 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
07 – 12 กมุภาพันธ 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
12 – 17 กุมภาพันธ 2562 21,999 24,999 6,999 11,999 
14 – 19 กุมภาพันธ 2562 21,999 24,999 6,999 11,999 
19 – 24 กมุภาพันธ 2562 21,999 24,999 6,999 11,999 
21 – 26 กมุภาพันธ 2562 19,999 22,999 6,999 10,999 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทาน/ทริป** 

** 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) ** 
 

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

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานขายเส้ือกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพ้ืนเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไว
ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา 
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 



 

 

โรงแรมที ่พักอาจมีการสลับปรับเปลี ่ยนขึ ้นอยู  กับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ

ของผูเดินทาง) ** 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน  
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทเด่ียวเขาประเทศจีน 

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. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที ่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง



 

 

กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง



 

 

สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภท

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

ไมรวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาท่ีจะเปนผูกําหนดการ

นัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวจีน หากทานไม
สะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจ
ธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่ง
อาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่
สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัด
จํา  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** 
** สําหรับคาบรกิารของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษอีกครั้ง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 



 

 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่น
หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ท้ังนี้ ขึ้นอยู
กับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก 
อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม นั ่นหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายคร้ังโดยยังไมหมดอายุอยู
แลว และตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตาม
เงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มา
กอนแลวอยางนอยหนึ่งครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก



 

 

อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนนี้เพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

 
 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสอืเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมู

เทาน้ัน) ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา
ประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปถาย
เปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไม
รับรูปถายโพลารอย / รูปถายสติ๊กเกอร / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /หามใส
เสื้อแขนกุด และหามใสเสื้อสีขาว ทุกชนิด(เนื่องจากฉากหลังตองเปนสีขาว) หามสวม
เครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามยิ้มเห็นฟน, เปดใบหูและหนาผาก
ชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา ไมมีจุดสีแดงในดวงตา และ
จะตองไมมีส่ิงสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ท้ังสิ้น. 

3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดย
ครบถวน 

 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 
 

** กรุณากรอกขอมูลทัง้หมดใหครบถวน 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
................................ 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน / 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.................................................... 

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถตดิตอไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกบัทาน) 

4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)  
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  

 หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมให
เดินทางไปตางประเทศ จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดย
เอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ
วาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกบับุคคลท่ีสาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอม
จากพอและแม  



 

 

ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) 
โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกบัใคร และระบุ
ความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง  
- ใบสําเนาบันทึกการหยาที่ระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทาน้ัน 

 กรณีบุตรบุญธรรม 
                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที ่วาการ
อําเภอ 
 สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 
 กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนช่ือ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 

 
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) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเองท่ีสถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร 

 ผูท่ีประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซา
จีน แตทานจะตอง รบัผิดชอบในการขออนุญาตเขา -ออกประเทศดวยตนเอง  



 

 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนท่ีทางบริษัทฯ ได
จัดทําข้ึนจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแต

สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกาํหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 

 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือท้ังหมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน



 

 

หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงท้ังหมด
กับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 


