
 

 

รหัสทัวร SSH1903211 
ทัวรจีน ฮารบิน ขนมชอมะลิ เทศกาลแกะสลักน้ําแข็ง หมูบานหิมะ  
7 วัน 5 คืน (XW) 
พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง – ฮารบิน – สวนสตาลิน – อนุสาวรียฝم�งหง - ลานสกี YABULI       
น่ังมาลากเล่ือน – หมูบานหิมะ (THE CHINA SNOW TOWN) - DREAM HOME            
ชมแสงสีกลางคืนถนนแสยุนเจีย (XUE YUN JIE) - เขาแกะหญา (YANG CAOSHAN)
เทศกาล (Harbin 2020 International Ice and Snow Festival) – เกาะพระอาทิตย
ถนนจงเอียง - น่ังรถไฟความเร็วสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง 
23.00 น.  คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 สายการบิน 

NOK SCOOT เจาหนาที่บริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอน
ข้ึนเครื่อง 

 
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เส่ินหยาง -พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง-น่ังรถไฟ

ความเร็วสูง-ฮารบิน 
02.45 น.  เหินฟ�าสู เมืองเส่ินหยาง โดยสายการบิน  NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี XW878   

(ไมรวมคาอาหารบนเคร่ืองบิน) 
08.50 น.  เดินทางถึง เมืองเส่ินหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเปนภาษาแมน

จูวา “มกุเดน” หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงแลว  นําทานเดินทางสู พระราชวัง
โบราณเส่ินหยางกูกง โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง ที่ไดรบัการดูแลรักษา
เปนอยางดี และมีลักษณะคลายคลึงกันมากกบัพระราชวังหลวงท่ีกรงุปกกิ่ง สราง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1625 ภายหลังจากท่ีราชวงศแมนจูไดสถาปนาใหเส่ินหยางเปนราช
ธานี ประกอบดวยตําหนักใหญนอยกวา 300 หอง บนพ้ืนที่กวา 60,000 ตาราง

เมตร ภายหลังจากที่ราชวงศหมิงถกูโคนลมลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได
สถาปนาราชวงศชิงขึ้น จากน้ันไดยายเมืองหลวงไปอยูที่กรุงปกกิ่ง และใชเส่ินหยาง



 

 

เปนเมืองหลวงแหง       ที่สอง รวมทั้งใชพระราชวังแหงน้ีเปนที่ประทับขององค
จักรพรรดิเมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ  

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเส่ินหยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง สู เมืองฮาร

บิน (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลง
เจียง มีชวงฤดูหนาวมากกวาฤดูรอนและเล่ืองช่ือในฐานะเปนเมืองน้ําแข็งของ
ประเทศ  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผูโดยสาร
จําเปนจะตองดูแลและยกกระเป�าข้ึน-ลงสถานีดวยตัวเอง จึงควรใชกระเป�าเดินทาง
แบบคันชักที่มีลอลากขนาดพอสมควร ไมใหญจนเกินไปเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว ในการเขา – ออกจากขบวนรถ  และ หามนํา มดี ของมีคมทุกชนิด และไฟ
แช็คเขาไปในขบวนรถ 

 นําทานรับอุปกรณชุดกนัหนาว แจกฟรี...หมวก ผาพันคอ ถงุมือ  ทานละ 1 ชุด  
ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
    พักที่ LIFENG HOTEL HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่สาม สวนสตาลิน-อนุสาวรียฝم�งหง-ลานสกี YABULI (รวมคาเขา)-น่ังมาลากเล่ือน คน

ละ 1 รอบ 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานชม สวนสตาลิน ริมฝم�งแมน้ําซงฮัว โดยสวนแหงน้ีถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.

1953 ซึ่งมรูีปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แตมีความสมบรูณ



 

 

แบบกวาและมีเอกลักษณท่ีหาวหาญ ทุกทานจะไดเห็นวิวหิมะธรรมชาติท่ีสวยงาม
และกิจกรรมการเลนสกีบนแมน้ําซงฮวา ท่ีกลายเปนน้ําแข็งทั้งสายน้ํา ชมพรอม
กิจกรรมบนน้ําแข็งที่แสนสนุก เชน บันไดน้ําแข็ง แครเล่ือนหิมะเปนตน  

  จากน้ันนําทานชม อนุสาวรียฝم�งหง ซึ่งต้ังอยู ณ บริเวณชายฝم�งแมน้ําซงฮัว เปน
อนุสรณระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮารบินท่ีพยายามตอสูกับอุทกภัยครัง้
ใหญเม่ือป ค.ศ.1957 อนุสาวรียเปนเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอด
เสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกรชาวนา ทหาร ขาราชการและนักศกึษาที่รวมใจ
รวมแรงกัน 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูลานสกี YABULI (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง)ต้ังอยู

ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมณฑลเฮยหลงเจียง ที่น่ีจะมีฤดูกาลท่ีปกคลุมดวย
หิมะคอนขางยาวนาน ทําใหทรัพยากรหิมะในเขตนี้คอนขางสมบูรณ ชัยภูมิเหมาะ
สําหรับ การเลนสกี จากน้ันนําทานสู ลานสกี YABULI เปนลานสกีที่มีช่ือเสียง
ท่ีสุดของจีน ลานสกีขนาดใหญทีม่ีอุปกรณสกทีี่ทันสมัย และมีบริการดีเยี่ยมติด
อันดับพรีเม่ียมของทวปีเอเชีย ที่น่ีมีกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของฤดูหนาวอีก
มากมายสําหรับทั้งผูใหญและเด็ก การเลนสกมีีหลายระดบัความสูงและมีความ
ยาวรวม 30 กม. นอกจากน้ียังมีลานสกีท่ียาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร จากน้ันนํา
ทาน น่ังมาลากเล่ือน คนละ 1 รอบ ซึง่เปนการเลนสกีอีกแบบท่ีสนุกสนานมาก (น่ัง
ได 4-5 ทานตอ 1 คัน) (ราคาทัวรไมรวม คาเชาอุปกรณ และกิจกรรมตางๆ) 

 
 



 

 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
    พักที่  GUANGDIAN INTER HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่ส่ี  YABULI-หมูบานหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN)-DREAM HOME(รวม

คาเขา)-ชมแสงสีกลางคืนถนนแสยุนเจีย(XUE YUN JIE) 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานหิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ซึ่งหาง
จากลานสกี YA BULI 93 กโิลเมตร ต้ังอยูตะวันตกเฉียงใตของแมน้ําหมูตานเจียง 
เปนหมูบานที่มีหิมะหนากวา 1เมตร วิวหมูบานสวยมาก การกอสรางแตละบาน
เหมือนกันหมด เขาไปหมูบานน้ีเหมือนเขาไปโลกของเทพนิยาย หมูบานน้ีหิมะตก
ถึง 7 เดือน ใน 1 ป มสีองฤดู ฤดูรอนและฤดหูนาว หนารอนจะมีฝนเยอะ หนา
หนาวหิมะเริ่มตกจากตลุาคมถึงพฤษภาคมปหนา ความหนาของหิมะเฉล่ียตอปที่ 
2 เมตรปริมาณหิมะทีห่นาที่สุดของประเทศจีนและคุณภาพหิมะดีและสะอาด คน
จีนตั้งช่ือใหเปน “THE CHINA SNOW TOWN” 
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย อากาศไมหนาวจัด สงผลใหหิมะ
ละลาย ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนใหทุก
กรณี 

 
เท่ียง   ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย  นําทานชม DREAM HOME สถานที่ทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งเปนที่ถายทําหนัง 
ละคร และรายการตางๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ต้ังอยูใกลกับถนนคนเดิน
XUEYUN ที่น่ีทานสามารถเห็นความหลากหลายของ “เห็ดหิมะ” ที่สวยงาม เห็ด
หิมะท่ีจริงแลวเปนบานแตละบานท่ีติดกัน เปนบานเล็กๆ ความสูงเทากันหมด ตอน
หิมะลงบนหลังคาดูเหมือนเห็ด จึงตัง้ช่ือเห็ดหิมะ เปนรูปทรงธรรมชาติของ
ประติมากรรมหิมะในท่ีน่ีทานสามารถชมความสวยงามของหมูบาน ซึ่งเปนหิมะที่
ขาวและสะอาดที่สุด ถือวาเปนจุดเดนที่สุดของหมูบานแหงน้ีเลยทีเดียว  

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย อากาศไมหนาวจัด สงผลใหหิมะละลาย ทางบริษัท
ฯ จะไมมีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนใหทุกกรณี   

 
ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... อาหารตงเป�ย 

นําทาน ชมแสงสีกลางคืน ถนนแสยุนเจีย(XUE YUN JIE) ซึ่งเปนถนนหลักเพียง
แหงเดียวของหมูบานหิมะ มคีวามยาว 500 เมตร เต็มไปดวยความหลากหลาย
ของสินคาทองถิ่น ขนม ผลไมแชแข็ง และรานอาหารตางๆ อิสระใหทานไดชม
บรรยากาศอันสวยงาม และถายรูปเกบ็ไวเปนที่ระลึก  



 

 

 
 พักที ่ WANJIA MINSU (HOME STAY ในบริเวณหมูบานหิมะ) หรือเทียบเทา  
***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : เน่ืองจากหมูบานหิมะ รถบัสไมสามารถเขาไปในหมูบานได และท่ี
พักไมมีบริการพนักงานยกกระเป�า ลูกคาตองหิ้วกระเป�าเอง ฉะน้ันลูกคาตองเตรียมสัมภาระของ
ใชสวนตัว เชน ผาเช็ดตัว แปรงสีฟน ยาสีฟน แชมพู หมวกอาบน้ํา รองเทาแตะฯลฯ  ใสกระเป�า
ใบเล็กเพ่ือคางคืน สําหรับ 1 คืน 

 
วันที่หา เขาแกะหญา (YANG CAOSHAN)-ฮารบิน-เทศกาล“ปงเสวี่ยตาซือ่เจ้ีย”

(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival) 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม เขาแกะหญา (YANG CAOSHAN) ซึ่งเปนเขาที่สูงที่สุดในหมูบานน้ี 
แลวหางจากเมืองหิมะประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเปนจดุชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดอีก
จุดของหมูบาน สูงกวาระดับน้ําทะเล 1,235 เมตร ซ่ึงเปนจุดท่ีชมพระอาทิตยขึ้น
และพระอาทิตยตกที่ดีท่ีสุด จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮารบิน (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ช่ัวโมง)  

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  เดินทางถึง เมืองฮารบิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีชวงฤดูหนาว

มากกวาฤดรูอนและเล่ืองช่ือในฐานะเปนเมืองน้ําแข็งของประเทศ  



 

 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... สุกี้ตงเป�ย 
นําทานชม เทศกาล “ปงเสวี่ยตาซื่อเจ้ีย” (Harbin 2020 International Ice 
and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ําแข็ง
ประจําปของฮารบิน ปงเสวี่ยตาซ่ือเจ้ีย ท่ีเมืองฮารบินซึ่งฤดูเยือกแข็งท่ียาวนาน ทํา
ใหฮารบ้ินซ่ึงอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเปนเมืองน้ําแข็ง สภาพ
อากาศเย็นจัดทําใหแมน้ําซงฮัว กลายเปนลานน้ําแข็งท่ีทั้งหนาและกวางใหญ ท่ีผู
มารวมงานใชเลนสไลเดอร ลากเล่ือนและกีฬาตางๆ อยางเชน ฮ็อกกี้, สเก็ตและ
สกีกันอยางสนุกสนาน มีการนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเปนรูปตาง  ๆใหทานชมความ
งดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืนตามอัธยาศัย   
หมายเหตุ : เน่ืองจากสถานที่จัดงานอยูกลางแจง หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย 
อากาศไมหนาวจัด สงผลใหน้ําแข็งละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการ
เปลี่ยนแปลงจัดเปนรายการอ่ืนทดแทนใหทาน โดยท่ีไมแจงใหทราบลวงหนาและ
ไมมีการคืนเงินในทุกกรณี 

 
   พักที่ LIFENG HOTEL HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 
 
 



 

 

วันที่หก เกาะพระอาทิตย-ถนนจงเอียง-น่ังรถไฟความเร็วสูง-เส่ินหยาง 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานสู เกาะพระอาทิตย (รวมรถแบตเตอรี)่ เกาะขนาดใหญซึ่งต้ังอยูทางตอน

เหนือของแมน้ํา   ซงฮวัเจียง มีเน้ือท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร เดิมเปนสถานที่
พักฟم�นของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิน สถานที่สวยงามรมรื่น ชมความงามของ
เมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนตเสนห นับเปนสถานทีอ่าบแดดที่วิเศษสุด 
นอกจากน้ันยังมีเรือ จักรยาน และรถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย 
สวนในชวงฤดูหนาวเม่ือเกาะแหงน้ีถูกปกคลมุดวยหิมะก็จะกลายเปนสถานหยอน
ใจในอุดมคติที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง เชน 
สเก็ตน้ําแข็ง เล่ือนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําป
ของฮารบิน เกาะสุริยันถือเปนสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญท่ีสุด
ของประเทศจีนที่โดงดังไปท่ัวโลก ซึง่ปจจบุันน้ีทานสามารถชมการแสดงการ
แกะสลักหิมะน้ําแข็งในอาคารของเกาะสุริยันน้ีได ชมการแกะสลักน้ําแข็งกําแพง
เมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของจีน ทานสามารถ
ถายรูปสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะ
น้ําแข็งอยางแทจริง อยางที่เห็นในปจจุบัน (ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ) 
หมายเหตุ : เน่ืองจากสถานท่ีจัดงานอยูกลางแจง หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย 
อากาศไมหนาวจัด สงผลใหหิมะละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการ



 

 

เปลี่ยนแปลงจัดเปนรายการอ่ืนทดแทนใหทาน โดยท่ีไมแจงใหทราบลวงหนาและ
ไมมีการคืนเงินในทุกกรณีเที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้ม
รสอาหารเมนูพิเศษ...เกี๊ยวฮารบิน 

บาย นําทานเดินทางสู ถนนจงเอียง เปนถนนยานธรุกิจสายหน่ึงในฮารบนิ มีความยาว 
4 กิโลเมตร ทอดตัวอยูในเขตตาหลี่ เปนเสมือนพิพิธภัณฑที่จัดแสดง
สถาปตยกรรมแบบยุโรป ท้ังลวดลายการตกแตงอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน 
ในเขตตาหล่ีน้ียังเปนท่ีต้ังของวิหารเซนตโซเฟยซ่ึงเปนโบสถคริสตนิกายรัสเซีย
ออโธดอกซอีกดวย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สถานีรถไฟฮารบิน เพ่ือ
โดยสาร รถไฟความเรว็สูง สู เมืองเส่ินหยาง (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) 

  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเรว็สูงในเมืองจีน ผูโดยสารจําเปนจะตอง
ดูแลและยกกระเป�าข้ึน-ลงสถานีดวยตัวเอง จงึควรใชกระเป�าเดินทางแบบคันชักที่
มีลอลากขนาดพอสมควร ไมใหญจนเกินไปเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ในการ
เขา – ออกจากขบวนรถ  และ หามนํา มดี ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเขาไปใน
ขบวนรถ 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เปดยางหยวนเวย
จาย 
 พักที่ ORIENTAL GINZA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา 

ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่เจ็ด เส่ินหยาง-สนามบินดอนเมือง 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา บริการทานดวยอาหารชุด 
10.15 น.   เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที ่XW877  
  (ไมรวมคาอาหารบนเคร่ืองบิน) 
15.10 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ..... 

    
********ขอบคุณทุกทานท่ีใชบริการ******** 

     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา      
(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 9 ทานขึ้นไป ***) 

 
   
 



 

 

 
อัตราคาบรกิารดังกลาวรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิเก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีนํ้ามัน ณ 
วันที ่30 กันยายน 62  

3. คาวีซาจีน ปกต ิ4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่
เหลือ)   

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามท่ีระบุไว
ในรายการ 

อัตราคาบรกิาร (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันที ่24-30  ธันวาคม 2562 38,999 บาท 38,999 
บาท 

6,500 
บาท 

27,999 
บาท 

วันที่ 27 ธันวาคม – 2 
มกราคม 2563 
(วันข้ึนปใหม) 

39,999 บาท 39,999 
บาท 

6,500 
บาท 

27,999 
บาท 

วันที่ 10-16 มกราคม 2563 34,999 บาท 34,999 
บาท 

6,500 
บาท 

27,999 
บาท 

วันที่ 4-10 กมุภาพันธ 2563 33,999 บาท 33,999 
บาท 

6,500 
บาท 

27,999 
บาท 

วันที่ 7-13 กมุภาพันธ 2563 34,999 บาท 34,999 
บาท 

6,500 
บาท 

27,999 
บาท 

วันที่ 11-17 กุมภาพันธ 2563 33,999 บาท 33,999 
บาท 

6,500 
บาท 

27,999 
บาท 

วันที่ 14-20 กุมภาพนัธ 2563 33,999 บาท 33,999 
บาท 

6,500 
บาท 

27,999 
บาท 

วันที่ 18-24 กุมภาพนัธ 2563 33,999 บาท 33,999 
บาท 

6,500 
บาท 

27,999 
บาท 



 

 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวข้ึนเคร่ืองได 1 ชิ้น ตอทาน น้ําหนัก

ตองไมเกิน 7 กโิลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียก
เก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ข้ึนไป คาชดเชยท้ังหลายตาม
กรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคาชดเชยท่ีระบุไวในกรมธรรมท้ังน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย หรือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของ
สุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตรา
เบ้ียประกันเริ่มตนท่ี 330 บาท ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไส
ต่ิง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั 

8. คาบรกิารดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทาน้ัน!!!  
 
อัตราคาบรกิารดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 210 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 70 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีท่ีลูกคาตองการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถกูตอง จะตองบวกคาภาษมีูลคาเพ่ิม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 



 

 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
 
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก
ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รปู (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอ
ดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย กอนเดินทาง 15 
วัน **กรณียื่นดวน 2 วนัทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท  (อัตราดังกลาวขางตน 
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวนัเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็คาใชจายทานละ 15,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุปท่ีเดินทางชวงวนัหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบินหรือคามดัจําท่ีพัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมดัจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกบัคณะขนาด
ของกรุปไซค จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึนไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 



 

 

 รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบร่ืน และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรอื
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรอืกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจบุัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 



 

 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารดุใดๆ ท้ังสิ้น ถาเกิดการชํารดุ เจาหนาท่ีตรวจ
คนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน!!  
ขอหาม : หามแม็ครปู, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเส้ือสีออน และสีขาว 
(หามใสเส้ือคอกวาง แขนกุด ซีทร ูลูกไม สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางหู สรอย กิป๊ติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขางชดัเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยืน่วีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรอื แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกดิ) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายต่ํุากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
  เดินทางพรอมญาติ   

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายต่ํุากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจรงิ 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 

6.  ผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จาก
ขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรบัรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  



 

 

2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจรงิเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขัน้ต่ํา 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวซีาจีนในวันย่ืนวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจรงิเทาน้ัน!! ตออายกุารทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มตีราประทบัและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา
ใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาท่ีฝ�าย
ขาย) 

ประเทศท่ีไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตองทําเร่ืองแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรณุาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา



 

 

ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 

       ** กอนทําการจองทัวรทุกครัง้ กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก ** 
 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.................................................................................................................................................................
....................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน
.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................
... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตวัพิมพ
ใหญ)......................................................................... 



 

 

.......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร

............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
กรณีปจจบัุนทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที.่...................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที.่...................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
......................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 
หมายเหตุ ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  
อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)      


