
 

 

รหัสทัวร B2B1903471 
ทัวรจีน THE CHINA SNOW TOWN ฮารบิน หมูตานเจียง 
พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน (FM) 
เกาะพระอาทิตย   Harbin Ice & Snow Festival 2020   หมูบานหิมะ 
น้ําตกทะเลสาบจิ้งโป�   พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
แจกฟรี หมวก ผาพันคอ ถุงมือ แผนทําความรอน (รับทีฮ่ารบิน) 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.40 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคานเตอร W สายการบินเซี่ยงไฮแอร

ไลน โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 
พรอมแจกอาหารกลอง สําหรับทานเปนอาหารเชาในวันถัดไป 

วันที่2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ(สนามบินเซี่ยงไฮผูตง)(MU548:01.55-
07.10)-เซี่ยงไฮ (สนามบินเซี่ยงไฮผู ตง)-ฮารบิน (สนามบินฮารบินไทผิง)
(FM9547:14.30-19.30) 

01.55 น. ออกเดินทางสู เมืองเซี่ยงไฮ โดยเท่ียวบินที ่ MU548 

เดนิทาง มกราคม – กุมภาพันธ ์���� 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-เซี�ยงไฮ(้สนามบินเซี�ยงไฮผู้่ตง)(MU548:01.55-07.10)-เซี�ยงไฮ ้(สนามบินเซี�ยงไฮผู้่ตง)- 
              ฮารบ์ิน (สนามบินฮารบ์ินไท่ผิง)(FM9547:14.30-19.30) 
วนัที� �. รา้นเสื �อกนัหนาว-จตัรุสัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – ถนนจงยาง-อนุสาวรียฝั์� งหง-ศนูยผ์ลิตภณัฑร์สัเซีย-เกาะพระอาทิตย ์(รวมรถอทุยาน) –    
              Harbin Ice & Snow Festival 2020 
วนัที� �. ฮารบ์ิน-ยาปู้ลี�-มา้ลากเลื�อน-หมู่บา้นหิมะ (รวมรถอทุยานและค่าเขา้)- DREAM HOME (รวมค่าเขา้) – ชมแสงส ี
              กลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย 
วนัที� �. อิสระชมหมู่บา้นหิมะ-เมืองหมู่ตานเจียง 
วนัที� �. นํ�าตกทะเลสาบจิ �งโป๋ (รวมรถแบตเตอรี�)-หมู่ตานเจียง(สนามบินหมู่ตานเจียง)-เซี�ยงไฮ(้สนามบินเซี�ยงไฮผู้่ตง) 

(FM9510:16.50-21.50)      
วนัที� �.   เซี�ยงไฮ(้สนามบินเซี�ยงไฮผู้่ตง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(FM833:12.00-15.55) 

ราคาเริ�มต้นเพยีง 36,900.- 



 

 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮผูตง (เมืองเซี่ยงไฮ) เมืองเซี่ยงไฮถูกเปดเปนเมืองทาและ
เขตเชาของนานาชาต ิตั้งอยูริมแมนํ้าหวงผู หางจากปากแมนํ้าแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร 
แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตง(ใหม) และเขตผูซี(เกา) กั้นโดยแมนํ้าหวงผู และนํา
ทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เชา รับประทานอาหารแบบกลองที่สนามบิน   
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอสู เมืองฮารบิน 

14.30 น. ออกเดินทางสู เมืองฮารบิน โดยเท่ียวบินที่ FM9547 
19.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮารบินไทผิง (เมืองฮารบิน) เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง 

เคยเปนสวนหนึ่งของเขตอิทธิพลของรัสเซีย ตัวเมืองปจจุบันจึงยังคงมีรองรอยของ
สถาปตยกรรมแบบรัสเซียอยูมาก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 
รานเสื้อกันหนาว-จัตุรัสโบสถเซนตโซเฟย – ถนนจงยาง-อุนสาวรียฝم�งหง-ศูนย
ผลิตภัณฑรัสเซีย-เกาะพระอาทิตย (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow 
Festival 2020 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานแวะชมสินคาที่  รานเสื ้อกันหนาว ภายในรานจะจําหนาย เสื ้อ รองเทา 

ผาพันคอ แผนทําความรอน และอุปกรณกันหนาวอีกมากมาย จากนั้นนําทานชมดาน
นอก โบสถเซ็นตโซเฟย ซึ่งออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อกอนเคยใช
เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญตางๆ ของชาวรัสเซียแตมาถูกทําลาย
ตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และไดมีการสรางขึ้นมาใหมอีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดมิ
ไวใหไดมากที่สุด ซึ่งใชเวลาถึง 9 ป โดยเริ่มตนสรางในป ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณในป 
ค.ศ.1932 ถือไดวาเปนโบสถ Greek Orthodox ที่ใหญที่สุดในตะวันออก  

 
 นําทานเดินชม ถนนจงยาง (ฟรีไอศครีม Modern ทานละ 1 แทง) เปนไอศครีมที่มี

ชื่อเสียงของเมืองฮารบิน และมียาวนานมากวา 100 ป หากทานใดมาถึงฮารบินแลว 



 

 

ไมควรพลาดที่จะชิม นอกจากนั้นยังคงมีงานแกะสลักนํ้าแข็งเล็กๆ ใหทานไดชมตลอด
สองขางทาง ทามกลางความหนาวติดลบ 20 องศา 
จากน้ันนําทานชม อนุสาวรียฝم�งหง ซึ่งตั้งอยู ณ บริเวณชายฝم�งแมน้ําซงฮัว เปนอนุสรณ
ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อป 
ค.ศ.1957 ซึ่งน้ําในแมน้ําซงฮัวเจียงสูงกวาตัวเมืองฮารบิน 7 เมตร และเหลือเพียง 20 
เซนติเมตร นํ ้าก็จะทะลักเขามาในตัวเมือง จึงไดมีการสรางเขื ่อนใหสูงขึ ้นอีก 30 
เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกวา 140 กิโลเมตร เปนเวลา 28 วัน จนในที่สุดนํ้าก็ไมไหลเขา
มาทวมเมืองฮารบินทั้งๆ ที่กระแสนํ้าในป ค.ศ. 1998 เปนกระแสนํ้าที่สูงที่สุดในรอบ 
52 ป อนุสาวรียเปนเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเปนรูปแกะสลัก
กลุมกรรมกรชาวนา ทหาร ขาราชการ และนักศึกษาที่รวมใจรวมแรงกัน แสดงถึง
สถานการณที่เกิดขึ้นในตอนน้ันฐานของอนุสาวรียสรางเปนสระรูปพระจันทรเสี้ยว 3 ชั้น 
ชั้นลางเปนระดับนํ้าในป ค.ศ. 1932 ที่เคยสรางความเสียหายใหกับเมืองฮารบินเปน
อยางมาก สระชั้นที ่2 เปนระดับน้ําในป ค.ศ. 1957 เทากับระดับนํ้าเมื่อ 52 ปกอน ซึ่ง
สูงกวาระดับนํ้าป ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ป ค.ศ. 2001 สรางสระขึ้นเปนชั้น
ที่ 3 เพื่อบันทึกระดับนํ้า ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ดานหลังประกอบดวยเสาและ
ระเบียงโคงแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮารบิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานเลือกชม สินคารัสเซีย ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย ไมวาจะ

เปน ช็อคโกแลต เครื่องประดับ หรือของพื้นเมืองตางๆ จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะ
พระอาทิตย เกาะขนาดใหญซึ ่งตั ้งอยู ทางตอนเหนือของแมนํ ้าซงฮัวเจียง มีเนื ้อที่
ประมาณ 3,800 เฮคเตอร เดิมเปนสถานที่พักฟم�นของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น 
สถานที่สวยงามรมรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนตเสนห นับเปน
สถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงนี้ถูกปกคลุมดวยหิมะก็จะ
กลายเปนสถานหยอนใจในอุดมคติที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลาน
นํ้าแข็ง เชน สเก็ตนํ้าแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะ
ประจําปของฮารบิ้น เกาะสุริยันถือเปนสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะนํ้าแข็งที่ใหญ



 

 

ที่สุดของประเทศจีนที่โดงดังไปทั่วโลก ซึ ่งปจจุบันนี ้ทานสามารถชมการแสดงการ
แกะสลักหิมะนํ้าแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได ชมการแกะสลักนํ้าแข็งกําแพงเมือง
จีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน ทานสามารถถายรูป
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะนํ้าแข็งอยาง
แทจริงอยางที่เห็นในปจจุบัน 
(หมายเหต ุ: กรณีที่เกาะพระอาทิตยไมเปดใหเขาชมไมวาสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปนสถานที่ทองเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม 
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานชม เทศกาลนํ ้าแข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 

2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักนํ้าแข็งประจําปของฮารบิ้น ที่เมือง
ฮารบิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนานทําใหฮารบิ้นซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
กลายเปนเมืองนํ้าแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทําใหแมนํ้าซงฮัวกลายเปนลานนํ้าแข็งที่ทั้ง
หนาและกวางใหญที่ผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร ลากเลื่อนและกีฬาตางๆ อยางเชน ฮ็
อกกี้ สเก็ตน้ําแข็ง และสกีกันอยางสนุกสนาน มีการนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเปนรูป
ตางๆ ใหทานชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย 
หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลนํ้าแข็งปดไมใหเขาชม เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปนสถานที่ทองเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม 
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ที่พัก โรงแรม  Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
วันที่ 4 ฮารบิน-ยาปู�ลี่-มาลากเลื่อน-หมูบานหิมะ (รวมรถอุทยานและคาเขา)- DREAM 

HOME (รวมคาเขา) – ชมแสงสีกลางคืนถนนแสยุนเจีย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   



 

 

 

 
 นําทานออกเดินทางสู ยาปู�ลี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) และนําทาน นั่งมา

ลากเลื่อน (สามารถนั่งไดคันละ 4-6 ทาน) ทานจะไดชมวิวพรอมเปดประสบการณ
ใหมในการนั่งมาลากเลื่อนทามกลางนํ้าแข็ง ระหวางทางรถมาลากเลื่อนจะแวะใหทาน
ไดรวมสนุกกับคนทองถิ่น พรอมเก็บภาพประทับใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานออกเดินทางสู หมูบานหิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) ซึ่งหางจาก

ลานสกียาปู�ลี่ 93 กิโลเมตร ตั้งอยูตะวันตกเฉียงใตของแมนํ้ามูตานเจียง เปนหมูบานที่
มีหิมะหนากวา 1 เมตร วิวหมูบานงดงามมาก การกอสรางแตละบานเปนไปในรูปแบบ
เดียวกันทั้งหมด เมื่อไดเขาไปหมูบานนี้เหมือนเขาไปในโลกของเทพนิยาย ที่นี่มีหิมะตก
นานถึง 7 เดือนใน 1 ป มีแค 2 ฤดู คือฤดูรอน และฤดูหนาว หนารอนจะมีฝนเยอะ 
หนาหนาวหิมะเริ่มตกตั้งแตเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม ความหนาของหิมะเฉลี่ยตอปอยู
ที่ 2 เมตร หมูบานแหงนี้ถือวามีปริมาณหิมะที่หนาและสะอาดที่สุดในประเทศจีน ชาว
จีนจึงตั้งชื่อสถานที่แหงนี้วา “THE CHINA SNOW TOWN” จากนั้นนําทานเขาชม 
DREAM HOME (รวมคาเขาชม) สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเปนที่ถายทําหนัง 
ละคร และรายการตางๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ตั้งอยูใกลกับถนนคนเดิน XUEYUN 
ที่น่ีทานสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแลวเปน



 

 

บานแตละบานที่ติดกัน เปนบานเล็กๆ ความสูงเทากันหมด ตอนหิมะตกลงบนหลังคา
ทับถมกันจนดูคลายเห็ดจึงตั้งชื่อเห็ดหิมะ เปนรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ 
ในที่นี่ทานสามารถชมความสวยงามของหมูบาน ซึ่งเปนหิมะที่ขาวและสะอาดที่สุด ถือ
วาเปนจุดเดนที่สุดของหมูบานแหงน้ีเลยเลยทีเดียว 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดินแสยุนเจีย ซึ่งเปนถนนหลักเพียงแหงเดียว

ของหมูบานหิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปดวยความหลากหลายของสินคา
ทองถิ่น ขนม ผลไมแชแข็ง ของกิน ปم�งยาง รานขายเสื้อผากันหนาว และรานอาหาร 
ตางๆ ยามคํ่าคืนสถานที่แหงนี้จะแขวนโคมไฟสีแดงหนาบานเต็มไปตลอดสองขางทาง 
ดูคลายๆเหมือนชวงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระใหทานถายรูป อิสระใหทาน
ถายรูปตามอัธยาศัย ชมบรรยากาศอันสวยงาม 

ที่พัก โรงแรม Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทียบเทา อยู ใน
หมูบานหิมะ 
(ไมมีเตียงเสริม ในหน่ึงหอง สามารถพักได 2-3 ทาน เปนเตียงฮีตเตอรใหญ 1 เตียง) 
หมายเหตุ เนื่องจากหมูบานหิมะ รถบัสไมสามารถเขาไปหมูบานได ตองจอดไวดาน
นอก และที่พักไมมีพนักงานยกกระเป�า ฉะนั้นลูกคาตองเตรียมกระเป�าใบเล็กที่ใช
สําหรับพัก 1 คืน (เน่ืองจากตองหิ้วกระเป�าเอง) สวนกระเป�าใบใหญฝากไวกับรถใหญที่
จอดรอดานนอก และกรุณาเตรียมผาเช็ดตัว แปรงสีฟน และยาสีฟนไปดวยคะ 

วันที่ 5 อิสระชมหมูบานหิมะ-เมืองหมูตานเจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   



 

 

 

 
 อิสระใหทานเก็บภาพบรรยากาศ รอบๆ หมูบานหิมะ ไมวามองทางไหนก็เต็มไปดวยสี

ขาว ปกคลุมไปดวยหิมะ วิวหมูบานงดงามมาก การกอสรางแตละบานเปนไปในรูปแบบ
เดียวกันทั้งหมด และทานสามารถเลนกิจกรรมรอบๆหมูบานหิมะได อาทิเชน สาดนํ้า
รอนขึ้นกลางอากาศหนาวติดลบ 20 องศา เปนอีกกิจกรรมที่นิยมเลนกันมากเมื่อมาถึง
หมูบานหิมะ 
หมายเหตุ ไมรวมคาอุปกรณตางๆ ภายในหมูบานหิมะ หากทานใดสนใจสามารถ
สอบถามหัวหนาทัวรไทย 

 หมายเหต ุ: ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
- เขาแกะหญา( YANG CAOSHAN) ซึ่งเปนเขาที่สุงที่สุดในหมูบานน้ี แลวหางจาก
เมืองหิมะประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกจุดของหมูบาน สูง
กวาระดับน้ําทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเปนจุดที่ชมพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยขึ้นตกที่ดี
ที่สุดเลยทีเดียว 
(ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการไดที่เจาหนาท่ี และชําระเงิน

กับไกดทองถิ่น) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

  นําทานออกเดินทางสู เมืองหมูตานเจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปน
หน่ึงเมืองศูนยกลางความเจริญของเมืองทางภาคตะวันออกของมณฑล เปนจุดเชื่อมตอ
การขนสงทางบกกับทางทะเลที่สําคัญของพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกับยูเรเซีย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  โรงแรม Legend International Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 6 นํ้าตกทะเลสาบจิ้งโป� (รวมรถแบตเตอรี่)-หมูตานเจียง(สนามบินหมูตานเจียง)-
เซี่ยงไฮ(สนามบินเซี่ยงไฮผูตง)(FM9510:16.50-21.50)      

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   



 

 

 

 
 นําทานชม นํ้าตกทะเลสาบจิ้งโป� นํ้าตกขนาดใหญที่ตั้งอยูทามกลางอากาศหนาว ซึ่ง

นํ้าตกจะไหลกลายเปนนํ้าแข็งในสภาพที่ไหลจากที่สูงลงสูทะเลสาบ และใหทานไดเก็บ
ภาพตามอิสระ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินหมูตานเจียง 

16.50 น. ออกเดินทางสู เซี่ยงไฮ โดยเท่ียวบินที่  FM9510 
21.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินเซี่ยงไฮผูตง จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ที่พัก  โรงแรม Hangkong Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกลสนามบิน เพ่ือความสะดวกในการตอไฟลทจัดโดยสายการบิน) 

วันที่ 7 เซี่ยงไฮ(สนามบินเซี่ยงไฮผูตง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(FM833:12.00-
15.55)  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเซี่ยงไฮผูตง 

12.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่  FM833 
15.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม: THE CHINA SNOW TOWN ฮารบิน หมูตานเจียง พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 01-07 ม.ค. 63 37,900.- 37,900.- 6,500.- ไมรับจอยแลนด 
วันที่ 12-18 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไมรับจอยแลนด 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 8,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 
ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 



 

 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป //หัวหนาทัวร

แลวแตความประทับใจในการใหบริการ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 



 

 

บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด ็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร  ม ไ ด  ที่  
http://www.consular.go.th/)            



 

 

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   



 

 

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง 2 ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
 ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให

ทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
      ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     
 ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................  
  



 

 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรณุากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 
 
 
 
 
 
 
 


