
 

 

รหัสทัวร SSH1903596 
ทัวรจีน ทัวรคุณธรรม ทัวรฮารบิน...ขนมวุนนพเกา 
เทศกาลแกะสลกัน้ําแข็ง คฤหาสนวอลการ 6 วัน 5 คืน (MF) 
*ไมลงรานชอป   สวนสตาลิน   อนุสาวรียฝم�งหง   โบสถเซ็นโซเฟย 
คฤหาสนวอลการ   โบสถเซนตนิโคลัส   เกาะพระอาทิตย   ถนนจงเอียง 
รถไฟความเร็วสูง   ตาเหลียน   จัตุรัสชิงไห   ถนนคนเดินตาชาง 
เทศกาล“ปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย” 
(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival) 

 



 

 

 
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-ตาเหลียน (MF838 
15.45-23.55) X X ✈ 

FURONG INTER 
HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

2 

ตาเหลียน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-
ฮารบนิ-สวนสตาลิน 
อนุสาวรียฝم�งหง-โบสถเซ็นโซเฟย 
(ถายรูปจากดานนอก) 

   

LONGTANG 
HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

3 

ฮารบิน-คฤหาสนวอลการ-โบสถ
เซนตนิโคลัส-พบกับซานตาคลอส
ตัวจริง รวมพบปะ พูดคุย และทํา
กิจกรรมรวมกันกับคุณลุงซานตา
อยางใกลชิด-ฮารบิน 

   

LONGTANG 
HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

4 

ฮารบิน-เกาะพระอาทิตย-ถนนจง
เอียง-เทศกาล“ปงเสวี่ยตาซื่อเจ้ีย”
(Harbin 2020 International 
Ice and Snow Festival) 

   

LONGTANG 
HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 



 

 

5 
ฮารบิน-รถไฟความเร็วสูง-ตา
เหลียน-จัตุรัสชิงไห-ถนนคน
เดินตาชาง 

   

FURONG INTER 
HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

6 ตาเหลียน-กรุงเทพฯ (MF837  : 
08.20-14.40)  ✈ X  

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการ
เดินทาง 

 
กําหนดการเดินทาง วันที่ 22-27 / 23-28 ธันวาคม 2562 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ-ตาเหลียน 
12.30 น.  คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู โดยสารขาออก 

(ระหวางประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน XIAMEN 
AIR (MF) โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยตอนรับ และอํานวยความสะดวก
แดทานกอนออกเดินทาง 

15.45 น. เหินฟ�าสู เมืองตาเหลียนโดยสายการบิน XIAMENAIR เที่ยวบินที่ MF838 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

**แวะผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองที่สนามบินเมืองฝูโจว ประมาณ 1 ช่ัวโมง 
จากน้ันกลับขึ้นเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ สูเมืองตาเหลียน ** 



 

 

23.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติตาเหลียนโจวสุยจึ  เมืองตาเหลียน เปนเมืองทา
ขนาดใหญที่สําคัญมาตั้งแตสมัยราชวงศชิง หลังผานตรวจสัมภาระแลว  นําทาน
เดินทางสูท่ีพัก 

    พักที่ FURONG INTER HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
วันที่สอง ตาเหลียน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮารบิน-สวนสตาลิน-อนุสาวรยีฝم�งหง- 
 โบสถเซ็นโซเฟย(ถายรูปจาก ดานนอก) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองตาเหลียน เพื่อโดยรถไฟความเร็ว

สูงสู เมืองฮารบิน  (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) เมือง
หลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีชวงฤดูหนาวมากกวาฤดูรอนและเลื่องชื่อในฐานะ
เปนเมืองนํ้าแข็งของประเทศ  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเรว็สูงใน
เมืองจีน ผูโดยสารจําเปนจะตองดูแลและยกกระเป�าขึ้น-ลงสถานีดวยตัวเอง 
จึงควรใชกระเป�าเดินทางแบบคันชักที่มีลอลากขนาดพอสมควร ไมใหญ
จนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเขา – ออกจากขบวนรถ  และ 
หามนํา มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเขาไปในขบวนรถ 

 นําทานรับอุปกรณชุดกันหนาว แจกฟรี...หมวก ผาพันคอ ถุงมือ  ทานละ 1 
ชุด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ บริการทานดวยอาหารชุด 
บาย  นําทานชม สวนสตาลิน ริมฝم�งแมนํ้าซงฮัว โดยสวนแหงนี้ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.

1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แตมีความสมบูรณ
แบบกวาและมีเอกลักษณที่หาวหาญ ทุกทานจะไดเห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงาม
และกิจกรรมการเลนสกีบนแมนํ้าซงฮวา ที่กลายเปนนํ้าแข็งทั้งสายนํ้า ชมพรอม
กิจกรรมบนนํ้าแข็งที่แสนสนุก เชน บันไดนํ้าแข็ง แครเลื่อนหิมะเปนตน (ราคาทัวร
ไมรวม คาเชาอุปกรณ และกิจกรรมตางๆ)  จากน้ันนําทานชม อนุสาวรียฝم�งหง 
ซึ่งตั้งอยู ณ บริเวณชายฝم�งแมนํ้าซงฮัว เปนอนุสรณระลึกถึงความพยายามของ
ชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อป ค.ศ.1957 อนุสาวรีย
เปนเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกร
ชาวนา ทหาร ขาราชการและนักศึกษาที่รวมใจรวมแรงกันจากนั้นนําทานเที่ยวชม 



 

 

โบสถเซ็นโซเฟย (ถายรูปจากดานนอก) ซึ่งเปน 1 ในโบสถคริสต 17 แหง ซึ่ง
แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธพลในฮารบิน  โบสถโซเฟย เปนโบสถ
นิกายออรโธด็อกซที่สรางขึ้นในป ค.ศ 1907  เปนโบสถออรโธด็อกซ ที่ใหญที่สุด
ในภาคพื้นเอเซียตะวันออก 

 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ... บาร บี คิว ตง

เป�ย 
    พักที่  LONGTANG HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่สาม         ฮารบิน-คฤหาสนวอลการ-โบสถเซนตนิโคลัส-พบกับซานตาคลอส 
 ตัวจริง (รวมพบปะ พูดคุย และ ทาํกิจกรรมรวมกันกับคุณลุงซานตาอยาง

ใกลชิด)-ฮารบนิ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู  คฤหาสนวอลการ (VOLGA MANOR) ใชระยะเวลาการ
เดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง  มีพื้นที่ 6 แสนกวาตารางเมตร ใชทุนสรางหน่ึง
รอยหาสิบกวาลานหยวน ภายในคฤหาสนวอลการ มีหองพักรับรองนักทองเท่ียวได
ถึง 800 คน มีรานอาหารที่รับลูกคาได 2,000 คน มีหองประชุมที่จุได 400คน 
แลวยังมีกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของรัสเซียอีกมากมาย  



 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเที่ยวชม โบสถเซนตนิโคลัส เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลรัสเซีย ตัว

อาคารทํามาจากไม เปนสัญลักษณของคฤหาสนวอลการ ดานหนาของตัวอาคารมี
สัญลักษณกางเขนแบบคริสต ออรโทดอกซ ตัวโบสถเคยถูกทําลายไปเมื่อป ค.ศ.
1966 ในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม ในปจจุบันไดถูกบูรณะใหมีความสวยงาม
เชนเดียวกับในศตวรรษกอน (แถมฟรี...สไลดเดอรหิมะ คนละ2 รอบ)  
 



 

 

จากน้ันนําทาน พบกับซานตาคลอสตัวจริง (รวมพบปะ พูดคุย และ ทํากิจกรรม
รวมกันกับคุณลุงซานตาอยางใกลชิด) การันตีเลยวาไดรับความรักและอบอุน
หัวใจอยางแนนอน เพราะปนี้คุณลุงซานตาคลอสเดินทางขามนํ้าขามทะเลมาจาก
ฟนแลนด เพื่อมารวมมีตติ้งสุดพิเศษกับทุกทานที่ฮารบินในเทศกาลคริสตมาสน้ี 
คุณลุงซานตาที่ทานจะไดพบจะเปนซานตาที่ไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่เปน
ซานตาคลอสจาก The Official Hometown of Santa Claus ทีเ่มืองโรวาเนีย
ซึ่งเปนบานเกิดของซานตาคลอส หมูบานแหงเดียวในโลกที่ไดรับการรับรองจาก 
UN ตั้งอยูบนเสน Arctic พอดิบพอดี ที่นี่จึงไดชื่อวาเปนบานเกิดที่แทจริงของ
ซานตาคลอสและมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก พลาดไมไดที่จะมารวมพบปะ พูดคุย 
และทํากิจกรรมรวมกันกับคุณลุงซานตาอยางใกลชิด  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของที่จัดงานเลี้ยง  อาหารฝรั่งสไตล
รัสเซีย 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู ฮารบิน  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
    พักที่  LONGTANG HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 



 

 

วันที่สี่ ฮารบิน-เกาะพระอาทิตย-ถนนจงเอียง-เทศกาล“ปงเสวี่ยตาซื่อเจ้ีย”(Harbin 
2020 International Ice and Snow Festival) 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานสู เกาะพระอาทิตย (รวมรถแบตเตอรี่) เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอน

เหนือของแมนํ้า   ซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร เดิมเปนสถานที่
พักฟم�นของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น สถานที่สวยงามรมรื่น ชมความงาม
ของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนตเสนห นับเปนสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด 
นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย 
สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะแหงนี้ถูกปกคลุมดวยหิมะก็จะกลายเปนสถานหยอน
ใจในอุดมคติที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนํ้าแข็ง เชน 
สเก็ตนํ้าแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําป
ของฮารบิน เกาะสุริยันถือเปนสถานทีจ่ัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุด
ของประเทศจีนที ่โดงดังไปทั่วโลก ซึ ่งปจจุบันนี ้ทานสามารถชมการแสดงการ
แกะสลักหิมะนํ้าแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได ชมการแกะสลักนํ้าแข็งกําแพง
เมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของจีน ทานสามารถ
ถายรูปสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะ
นํ้าแข็งอยางแทจริง อยางที่เห็นในปจจุบัน (ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณ
ตางๆ)  

  หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู กลางแจง หากสภาพอากาศไม
เอื้ออํานวย อากาศไมหนาวจัด สงผลใหหิมะละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธในการเปลี่ยนแปลงจัดเปนรายการอื่นทดแทนใหทาน โดยที่ไมแจงให
ทราบลวงหนาและไมมีการคืนเงินในทุกกรณี 



 

 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานสู  ถนนจงเอียง เปนถนนยานธุรกิจสายหนึ่งในฮารบิ ้น มีความยาว 4 

กิโลเมตร ทอดตัวอยูในเขตตาหลี่ เปนเสมือนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงสถาปตยกรรม
แบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแตงอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน ในเขตตาหล่ีน้ี
ยังเปนที่ต้ังของวิหารเซนตโซเฟยซึ่งเปนโบสถคริสตนิกายรัสเซียออโธดอกซอีกดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... กระดูกหมูตง
เป�ย 
นําทานชม เทศกาล “ปงเสว่ียตาซื่อเจี้ย” (Harbin 2020 International Ice 
and Snow Festival) หร ือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักนํ ้าแข็ง
ประจําปของฮารบิน ปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย ที่เมืองฮารบินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทํา
ใหฮารบิ ้นซึ ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเปนเมืองนํ้าแข็ง สภาพ
อากาศเย็นจัดทําใหแมนํ้าซงฮัว กลายเปนลานนํ้าแข็งที่ทั้งหนาและกวางใหญ ที่ผู
มารวมงานใชเลนสไลเดอร ลากเลื่อนและกีฬาตางๆ อยางเชน ฮ็อกกี้, สเก็ตและ
สกีกันอยางสนุกสนาน มีการนําน้ําแข็งกอนโตมาแกะสลักเปนรูปตาง  ๆใหทานชมความ
งดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย   



 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู กลางแจง หากสภาพอากาศไม
เอื้ออํานวย อากาศไมหนาวจัด สงผลใหนํ้าแข็งละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธในการเปลี่ยนแปลงรายการ เปนโดมแกะสลักนํ้าแข็งปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย 
โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนเงินในทุกกรณี 
 

 
    พักที่  LONGTANG HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่หา  ฮารบิน-รถไฟความเร็วสูง-ตาเหลียน-จัตุรัสชิงไห-ถนนคนเดินตาชาง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
   นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองฮารบิน  เพื่อโดยรถไฟความเร็ว

สูงสู เมืองตาเหลียน (ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) หมาย
เหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผูโดยสารจําเปนจะตอง
ดูแลและยกกระเป�าขึ้น-ลงสถานีดวยตัวเอง จึงควรใชกระเป�าเดินทางแบบคัน
ชักที่มีลอลากขนาดพอสมควร ไมใหญจนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการเขา – ออกจากขบวนรถ  และ หามนํา มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟ
แช็คเขาไปในขบวนรถ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ บริการทานดวยอาหารชุด 



 

 

บาย  นําทานเดินทางสู จัตุรัสชิงไห ซึ่งเปนจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญที่สุดของเมืองตาเหลียน 
รอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกตางกันทั้งหมด  9 ใบ แตละใบจะมีตัวอักษร
จีนแกะสลักไววา “ ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ ” จากนั้นนําทานชม ถนนคน
เดินตาชาง เปนแหลงชอปป งที�م ่มีชื ่อเสียงของเมืองตาเหลียน ศูนยรวมของ
รานอาหาร  สินคา  เส้ือผาแฟช่ัน  มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
    พักที่ FURONG INTER HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

หมายเหตู :***รายการทองเที่ยว โรงแรมที่พัก และอาหาร สามารถสลับ
รายการในแตละวนั เพ่ือใหโปรแกรมการทองเที่ยว เปนไปอยางราบรื่น โดย
ไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา*** 

วันที่หก  ตาเหลียน-กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา  บริการทานดวยอาหารชุด  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
08.20 น. เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน XIAMENAIR เที่ยวบินที่ MF837   

**แวะผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองที่สนามบินเมืองฝูโจว ประมาณ 1 ช่ัวโมง 
จากน้ันกลับขึ้นเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ สูกรุงทพฯ ** 

14.40 น.  ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ ... 
    

********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********   
     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบรกิาร คืองานของเรา      

(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 9 ทานขึน้ไป ***) 
 

ทัวรคุณธรรม ฮารบิน...ขนมวุนนพเกา    
เทศกาลแกะสลักนํ้าแข็ง คฤหาสนวอลการ  

เกาะพระอาทิตย พบกบัซานตาคลอสตัวจริง  
ตาเหลียน 6 วัน 5 คืน (MF) 

 
 



 

 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาตั ๋วเครื่องบินชั ้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุ ป ตามที ่ระบุไวในรายการเทานั ้น ตั๋ว
เครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได  (ทานจะไดรับที่นั่งแบบสุม
เทานั้น) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีนํ้ามัน 
ณ วันที่ 18 พ.ย. 62 เปนเงิน 6,000 บาท 

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

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเครื่องด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบุไว
ในรายการ 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
6. นํ้าหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ชิ้น ตอ

ทาน น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการ

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ  
พักหองละ 2-3 ทาน 

เด็กอายุ 2-18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเดี่ยว 
จายเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 22-27 ธันวาคม 2562 39,999 บาท 39,999 
บาท 

5,000 
บาท 

25,999 
บาท 

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562 39,999 บาท 39,999 
บาท 

5,000 
บาท 

25,999 
บาท 



 

 

ตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมใน
เรื่องของสุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที ่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั 

8.  คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!! ต 
 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 180 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 60 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลค าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที ่จ าย 3 % ในกรณีท ี ่ล ูกค าต องการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก

ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนใน

หัวขอดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คนืคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเลื ่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั ้งนี ้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
 
 
 
 



 

 

ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
ขนาดของกรุปไซค จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที ่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื ่อใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ                                                                                       
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง
, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้นอัตราคาบ 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ ้นจริง อาทิเชน 
คาบริการในการยื่นขอวีซา(ศูนยฯเรียกเก็บ) / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือ คาตั๋วเครื่องบิน
และภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางคาทัวรในกรณีที่กรุ ปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน  (ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณา
ถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง)  
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาว
เทานั้น!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางห ูสรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  



 

 

รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวซีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจดัมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

 
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน

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

  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทางพรอมญาต ิ  

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  



 

 

3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม 
จากขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนยีมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถ

ขอวีซาใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 



 

 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

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

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 

  
       ** กอนทาํการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทกุ
บรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของ

ตัวทานเอง** 
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 (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ). 
........................................................................ 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 
(สําคัญมาก กรณุาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



 

 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (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  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสาร
เพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  
จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด      


