
 

 

รหัสทัวร TTN 200206 
ทัวรจีน เสิ่นหยาง จ๋ีหลิน ฮารบิ้น ฉางชุน ซปุตาร... ฮารบิ้นนํ้าแขง็หิมะ 6วัน 4คืน (XW) 
เส่ินหยาง – พระราชวงัโบราณเส่ินหยางกูกง – ถนนโบราณหมานชิง – รานสินคาพื้นเมือง - จ๋ีหลิน 
– ฮารบิ้น – เกาะพระอาทิตย – ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ - เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบ้ิน  - ราน
ศิลปะรัสเซีย – โบสถเซ็นโซเฟย – ถนนคนเดินจงหยาง - อนุสาวรียฝم�งหง – สวนสตาลิน -  ฉางชุน 
– วังปูย ี- กระทรวงทั้งแปดของแมนจ ู– จัตุรสัเหวินฮั่ว – รานคาภาพวาดขนนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) 
 

 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
 
วันแรก       กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
 
23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 เคาทเตอร 4 สายการ

บินนกสกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทาน
โหลดสัมภาระ 

 
วันที่สอง     ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานเส่ินหยางเถาเซียน-เส่ินหยาง-

พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง-ถนนโบราณหมานชิง-รานสนิคาพ้ืนเมือง-เสิ่น
หยาง-จ๋ีหลิน 

 
02.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานเส่ินหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน 

NOKSCOOT เท่ียวบินที ่XW878 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 
นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเส่ินหยางเถาเซียน ประเทศจีน (เวลาทองถิ่นประเทศจีน 
เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว  

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 ทานตอ
หอง 

ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

14 - 19 กุมภาพันธ 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 



 

 

นําทานเดินทางเขาสู เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เมืองเอก
ขนาดใหญท่ีสุดแหงอีสานเหนือของจีน อีกท้ังเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และการคมนาคมอีกดวย 
นําทานเดินทางเขาสู พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกูกง (Shenyang Imperial 
Palace) เริ่มสรางข้ึนในป ค.ศ. 1625 และสรางเสร็จในป 1936 โดยชาวแมน
จู โครงสรางของพระราชวัง มีลักษณะคลายคลึงกับพระราชวังตองหามในกรุงใน
ปกกิ่ง แตแฝงสถาปตยกรรมผสมระหวางจีน มองโกเลียและแมนจูเขาดวยกัน 
ภายในมีอาคารกวา 300 หลังบนเน้ือที่กวา 60,000 ตารางเมตร ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1987 
 นําทานเดินทางสู ถนนโบราณหมานชิง เปนถนนโบราณสไตลบานจีนโบราณ ท่ีน่ี
จะมีรานคาตางๆ และอาหารทองถื่นมากมายใหทานไดลิ้มลอง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
บาย  นําทานชม รานสินคาพ้ืนเมือง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองฮารบ้ินตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสู เมืองจ๋ีหลิน (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองที่มี

ประวัติยาวนานต้ังแตสมัยราชวงศหมิง เดิมคือป�อมปราการ เรียกวา ฉวงฉาง 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)  
ที่พัก  โรงแรม Heng Yang Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม     จ๋ีหลิน-ฮารบ้ิน-เกาะพระอาทิตย (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-
เทศกาลโคมไฟนํ้าแขง็ฮารบิ้น (21th Harbin Ice and Snow World) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮารบ้ิน ระหวางทางทานสามารถชมความสวยงามของ
เมืองหิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
บาย นําทานเดินทางสู เกาะพระอาทิตย (Sun 

Island) เกาะขนาดใหญ ต้ังอยูทางตอนเหนือ
ของแมน้ําซงฮัวเจียง มเีน้ือท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร สถานที่หน่ึงในการจดั 
เทศกาลแกะสลักหิมะ เปนประจําทุกป ซ่ึงหิมะจะถูกแกะสลักเปนรปูทรงตางๆ 
มากมาย และมีกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเชน สเก็ตน้ําแข็ง, เล่ือนหิมะ, น่ังรถมา 
เปนตน (หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ )  
(กําหนดการจัดงานปน้ี 32th International Snow Sculpture Art Expo 
ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2019 – กุมภาพันธ 2020) 
นําทานเดินทางสู เทศกาลโคมไฟน้ําแข็งฮารบิ้น ซึ่งเปนเทศกาลประจําปที่มีช่ือเสียง
ไปท่ัวโลก  ไฮไลทของงานก็คือประตมิากรรมน้ําแข็งรูปรางตางๆ จัดแสดงโชว
มากกวา 2,000 ช้ิน ไมวาจะเปน
ปราสาท หอคอย พระราชวัง โดยใช
น้ําแข็ง 180,000 ลูกบาศกเมตร 
และ หิมะอีก 150,000 ลูกบาศก
เมตร ประติมากรรมน้ําแข็งเหลาน้ีจะ
สวยงามมากๆ ในชวงกลางคืน 
เพราะไฟ LED ท่ีประดับอยูดานใน
น้ําแข็ง จะสองแสงหลากสีสัน สรางความสวยงามและโรแมนตกิมากๆ ทามกลาง
อุณหภูมิติดลบ ท้ังยังไดรับการยกยองวานาเที่ยวติดอันดับ 1-35 ของจีน แตสําหรับ
ตางประเทศแลวเทศกาลน้ําแข็งเมืองฮารบินถือเปนงานใหญอันดับ 4 เทียบกบั



 

 

เทศกาลน้ําแข็งท่ีเมืองซัปโปโร ประเทศญีปุ่�น เทศกาลคารนิวาล ฤดูหนาว ท่ีควิเบค 
ประเทศแคนาดา และเทศกาลสกีท่ีประเทศนอรเวย อิสระใหทานเท่ียวชมอัธยาศัย  
(กําหนดการจัดงานปน้ี 21th Harbin Ice and Snow World ประมาณวันที่ 
ประมาณวันที่ 21 ธันวาคม 2019 – กุมภาพันธ 2020) 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)  
ที่พัก  โรงแรม Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สี่      รานศิลปะรัสเซีย-โบสถเซ็นโซเฟย (ชมดานนอก)-ถนนคนเดินจงหยาง-

อนุสาวรียฝم�งหง - สวนสตาลิน-ฮารบ้ิน-ฉางชุน 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานชม รานศลิปะรัสเซีย สินคาที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยูจํานวนมาก 
เชน ตุกตามาตรีออซคา หรือตุกตาแมลูกดก กลองจิวเวอรรี่ จากฝมอืของชางชาว
รัสเซีย , ไขฟาแบรเช , ผาคลุมไหล เปนตน ใหทานไดเลือกชมหรือซื้อตามอัธยาศัย 
นําทานชม โบสถเซ็นโซเฟย (ชมดานนอก) โบสถคริสตนิกายออรโธดอกซ ท่ีสรางขึ้น
ใน ป ค.ศ 1907 ซึ่งแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซยีท่ีไดเขามามีอิทธิพลในเมืองฮารบิน 
บริเวณรอบๆโบสถมตึีกที่สรางเปนสไตลรัสเซียอยูหลายตึก ถือวาเปนแลนดมารคท่ี
พลาดไมไดเลยทีเดียว 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อีก
แลนดมารคหน่ึงท่ีพลาดไมได มคีวามยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่ปูดวย
หินสีเขียวออนทั้งสาย ถนนสายน้ีมีสไตลการกอสรางที่มีเอกลักษณเฉพาะ สองขาง
ทางมีอาคารบานเรือนสไตลยุโรป และทุกวันน้ี ถนนสายน้ีก็ยงัคงเปนสวรรคแหงการช
อปปم�งของเมืองฮารบิน้ไมเปลี่ยนแปลง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
บาย นําทานเดินทางสู อนุสาวรียฝم�งหง (Harbin Flood Control Memorial 

Tower) ซึ่งต้ังอยู ณ บริเวณชายฝم�งแมน้ําซงฮัว เปนอนุสรณระลึกถงึความพยายาม
ของชาวเมืองฮารบินทีพ่ยายามตอสูกับอุทกภัยคร้ังใหญเมื่อป ค.ศ.1957 ฐานของ



 

 

อนุสาวรียสรางเปนสระรูปพระจันทรเส้ียว 3 ช้ัน ดานหลังประกอบดวยเสาและ
ระเบียงโคงแบบโรมัน ซ่ึงแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮารบ้ิน 
นําทานเดินทางสู สวนสตาลิน (Stalin Park) ต้ังอยูอยูริมฝم�งแมน้ําซงฮัว สรางข้ึน
ในป ค.ศ.1953 ซึ่งมีรปูแบบท่ีรบัอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวปียุโรป ทุกทานจะได
เห็นวิวธรรมชาติที่สวยงาม มีหลากหลายกิจกรรมใหเลน อาทิ สุนัขลากเล่ือน สกีลม 
ข่ีมา รถหิมะ และก็สไลเดอร ฯลฯ ใหทานเพลิดเพลิน (หมายเหตุ : ราคาทัวรไม
รวมคากิจกรรมตางๆ ) 
นําทานเดินทางสู เมืองฉางชุน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองฤดูใบไม
ผลิแหงเขตเหนือของจีน แตเดิมฉางชุนเปนศูนยกลางอํานาจของเผาแมนจู เม่ือญี่ปุ�น
เขายึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ไดสถาปนาเปนรัฐแมนจูกัว และได
ประกาศตั้งฉางชุนเปนเมืองหลวงหลังญี่ปุ�นส้ินอํานาจ  

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)  
ที่พัก  โรงแรม Guoshang Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา     วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมดานนอก)-จัตุรัสเหวินฮัว่-รานคา

ภาพวาดขนนก ฉางชุน-เสิ่นหยาง 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู วังปูยี หรือ พระราชวังจอมปลอม ซึ่งเปนที่ประทับของจักรพรรดิ
ปูยี จักรพรรดิองคสุดทายแหงรผาชวงศชิงหรือกษัตริยองคสุดทายของแผนดิน 
นอกจากน้ีใหทานชมหองหับตางๆท่ีปูยีเคยใชนอน , น่ังสูบบุหรี่ , อานหนังสือ และใช



 

 

ความคิดตามลําพัง มรูีปภาพและจดหมายใหเห็นภาพในชวงน้ัน และจัดเปน
พิพิธภัณฑแสดงชีวิตความเปนอยูในวัง   
นําทานชม กระทรวงท้ังแปดของแมนจู (ชมดานนอก) ต้ังอยูใจกลางเมืองฉางชุน ซึ่ง
ประกอบดวย 8 กระทรวงของสมัยรฐัแนจูกัว ประกอบไปดวยกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข กอสรางเม่ือป ค.ศ.
1936 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
บาย  นําทานชม จัตุรัสเหวินฮั่ว หรือ ลานวัฒนธรรม เปนลานวัฒนธรรม เปนลานกวาง 

ขนาดใหญของเมืองฉางชุน นับเปนสัญลักษณส่ิงกอสรางของเมือง  
นําทานชม รานคาภาพวาดขนนก ที่ทําจากขนสัตว โดยเฉพาะขนนกท่ีนํามา
ประดิษฐประดอยไดอยางงดงามมาก ซึ่งจะทําใหทานเพลิดเพลินและประทับใจกบั
ภาพวาดของจิตรกรของชาวเส่ินหยางอยางไมรูลืม 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองเสิ่นหยาง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
ระหวางทางทานจะไดสัมผัสธรรมชาติท่ีแสนงดงามท้ัง 2 ขางทาง 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)  
ที่พัก  โรงแรม Vienna International Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่หก     ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
 
เชา  บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.15 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 

NOKSCOOT เท่ียวบินที ่XW877 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 
นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 



 

 

15.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานสนิคาพ้ืนเมือง, รานศิลปะรสัเซียม, รานภาพวาดขนนก ซึ่งจําเปนตองระบุไว
ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา 
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซือ้ขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 
 
** ไมรับจอยแลนด ** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 5,000.- 
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเปนผูบรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 
บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วันทําการ ทานละ 3,500 บาท  

× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน  ในสวนคาทิป
หัวหนาทัวร ทานละ 400 บาท ตอทริป/ลกูคา (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

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

 
 



 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน



 

 

ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ

ไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวนัละ 10 

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

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

 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ

จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรบัวีซาจีน กรุณาถาย



 

 

สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบัทางบริษัทฯ ** (หมายเหตุ : 
หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-
ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน 

ย้ิมหามเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขาง
ชัดเจน และหามสวมเส้ือสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุด
นักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย 
ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 
เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรปูพริ้นจาก
คอมพิวเตอร ** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบ
กระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** 
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน

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

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
 
 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 



 

 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 
 

      หมายเหตุ :  
 กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิและหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทาง

ตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตน
ท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรณุาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน
การทําวีซาจีน ทานจะตองรับผดิชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคาง
อยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 
 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ 
 (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,500 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 



 

 

 นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพื่อย่ืนทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรปูท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล
เย่ียมสาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล

ดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
....................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย
.............................. โทรศัพทบาน....................................มือถือ................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................................
....................... รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)…………………...….....….............. 
........................... ............................... รหัสไปรษณยี ................................โทร................................ 
 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษยีณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................................
..................... รหัสไปรษณีย ...........................โทร............................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   



 

 

เมื่อวันท่ี.............. เดือน.................ป......................  ถึง วันที่...............เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันท่ี............... เดือน.................ป....................... ถึง วันที่...............เดือน.................ป................. 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เทาน้ัน!! 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
RELATION..................................................................................................................................  
 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทาํงาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ
เปนจริงเพื่อใชในการขอยื่นวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิด
ความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-
7033 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
        (..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


