
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7  เคานเ์ตอร ์

7 สายการบนินกสกู๊ต (Nok Scoot) ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง 

พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 

วนัทีส่อง สนามบนิเสิน่หยาง - เมอืงเสิน่หยาง - พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง - ถนนคนเดนิจงเจยี  

 

02.45 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมืองเสิน่หยาง โดย สายการบนินกสกูต๊ (Nok Scoot) เทีย่วบนิที ่XW878 (ใช้

ระยะเวลาบนิ 5 ช ัว่โมง 30 นาท ีโดยประมาณ) 
08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเสิน่หยาง ประเทศจีน เมืองเสิน่หยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ ซึง่อาจใชเ้วลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่าง
นอ้ย รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเสิน่หยาง (Shenyang) เมืองหลวงของ

มณฑลเหลยีวหนงิ เป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญท่ีส่ดุทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน
ถกูพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรม รวมถงึเป็นฐานอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พระราชวงักูก้งเสิ่นหยาง (Shenyang Imperial Palace) ตั ้งอยู่ทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถงึภายในกลุ่มพระราชวงัในปัจจุบนัของจนี ถอืว่าเป็นรอง
พระราชวงัตอ้งหา้ม หรอืพระราชวงักูก้งในกรุงปกักิง่เทา่น ัน้ ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของสิง่ปลูกสรา้งและความ
ใหญโ่ต แตส่ิง่ทีทํ่าใหพ้ระราชวงัทีแ่หง่นีแ้ตกตา่งจากทีก่รุงปกักิง่คอื ถูกสรา้งโดยกษตัรยิช์นชาตแิมนจู 
พระราชวังกูก้งเสิน่หยางตัง้อยูใ่นใจกลางเขตเมืองเกา่เสิน่หยาง ถอืว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลเหลยีวหนงิทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพื้นทีก่ว่า 6 หมื่นตารางเมตร สิง่ปลกูสรา้งกว่า 70 แห่ง หรือแมแ้ต่หอ้งต่างๆกว่า 
300 หอ้ง  ทีพ่ระราชวังแหง่น้ีถกูจัดแบ่งออกเป็นสว่นกลาง สว่นตะวันออก และสว่นตะวันตก โดยสว่นกลางถอืเป็น
สว่นสําคัญหลักๆ เป็นสถานทีตั่ง้ ตําหนกัตา้เจิง้ หรอืทีว่่าราชการ และจัดพิธีกรรมสําคัญของฮ่องเตร้าชวงค์ชงิ 
สองขา้งของตําหนักตา้เจิง้ไดส้รา้งตําหนักเล็ก ๆ  แบบศาลาเป็นคู ่ตัง้แนวใตไ้ปเหนือ ไดช้ือ่ว่าศาลา 10 อ๋อง เป็นที่
ทําการของขนุนางชัน้สงู 10 คน  

 

 
 



 

 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิจงเจยี (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แห่งน้ีเคยเป็นที่ตัง้ของสถานี
รถไฟแหง่แรกของเมือง ในปจัจุบนัสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงเสิน่หยาง ทีร่วมเอารา้นคา้
มากมายๆ และหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ มาไวด้ว้ยกนั ใหทุ้กท่านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซื้อสนิคา้เสื้อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า หรอืของกนิมากมาย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (2) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม สถานรีถไฟเสิน่หยาง - น ัง่รถไฟความเร็วสูงมุง่สู ่ฮารบ์ ิน้ – เมอืงฮารบ์ ิน้ - รา้นขายเสือ้กนัหนาว - โบสถ์

เซนตโ์ซเฟีย - ถนนชอ้ปป้ิง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟนํา้แข็ง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเสิน่หยาง (Shenyang Train Station) เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มือง

ฮารบ์ิน้ ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาท ี 
 ** (หมายเหตุ : การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทุกท่านตอ้งนํากระเป๋าเดนิทางมาสแกนก่อนขึน้

ขบวนรถ และหา้มนําของตอ้งหา้มดงันีข้ ึน้ขบวนรถโดยเด็ดขาด อาทเิช่น ไฟแช็ค และสิง่ของมคีมทุก
ชนดิ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดงักลา่ว จะตอ้งทําการทิง้อยา่งเดยีว) ** 

 เดนิทางถงึ เมอืงฮารบ์ ิน้ (Harbin) ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงใตข้องมณฑลเฮยหลงเจียง ซึง่เป็นมณฑลทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง้ถอืว่าตัง้อยูใ่นจุดเสน้รุง้สงูสุดของดนิแดนจีน นําท่านเดนิทางสู่ รา้นเสือ้กนัหนาว 

(Winter Clothing Shop) ใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเตมิตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนใน
เดอืนธันวาคม-กมุภาพันธนั์น้อยูท่ี ่-10 ถงึ –30 องศาเซลเซยีส 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เกีย๊วฮารบ์ ิน้ (4) 
จากนัน้นําทา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia Church) ซึง่ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
เมื่อกอ่นเคยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญต่างๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกทําลายตอน

ปฏวัิตวัิฒนธรรม และไดม้ีการสรา้งขึน้มาใหม่อีกครัง้โดยพยายามรักษารปูแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด ซึง่ใชเ้วลา
ถงึ 9 ปี โดยเร ิม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้่าเป็นโบสถ ์Greek Orthodox 
ทีใ่หญท่ีสุ่ดในตะวนัออกตวัโบสถส์ูง 53 เมตร มโีถงหลกัทีม่หีลงัคารูปหวัหอมสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทมค์ลา้ยกบัสถาปตัยกรรม ของจตุัรสัแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันไดป้รับเปลี่ยนมาเป็น

ศนูยศ์ลิปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถา่ยขาวดําเกีย่วกับประวัตศิาสตรเ์มืองฮารบ์นิ 
 

 
  
  



 

 

 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ถนนชอ้ปป้ิง Central Avenue หรอื ถนนคนเดนิจงหยาง (Zhongyang Pedestrian 
Street) อีกกนึง่แลนดม์ารค์หากมาเยอืนฮารบ์ิน้แลว้ไม่ควรพลาด โดยถนนแหง่นีค้วามยาวโดยประมาณ 1.4 
กโิลเมตร ระหวา่งทางเดนิสองขา้งทางจะเป็นตกึสถาปตัยกรรมแบบรสัเซยีเกอืบท ัง้หมด โดยภายอาคาร
ประกอบไปดว้ยสินคา้ท่ัวไป สินคา้แบรนด์เนม หรือของฝากต่างๆ อาทเิช่น ตุ๊กตาลูกดก อิสระใหทุ้กท่าน
เพลดิเพลนิตามอัธยาศัย  

 
 
 
 นําทกุทา่นเดนิทาสู ่เทศกาลโคมไฟนํา้แข็ง (Ice & Snow World) เป็นเทศกาลแกะสลักหมิะ และน้ําแข็ง

นานาชาตแิหง่เมืองฮารบ์ิน้ ซึง่จัดขึน้เป็นประจําทกุปี ซึง่จัดครัง้แรกในปี พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลน้ีมีระยะเวลา 1 
เดอืน ซึง่งานเทศกาลโคมไฟนํา้แข็ง ถอืเป็นเทศกาลทีใ่หญโ่ตและยงัมชีือ่เสยีงไปท ัว่โลก ถอืวา่เป็นงานที่
ใหญเ่ป็นอนัดบัที ่4 หากเทยีบกบังานเทศกาลนํา้แข็งทีเ่มมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่น เทศกาลคารน์วิาล 
ทีค่วเิบคประเทศแคนนาดา และเทศกาลสกทีีป่ระเทศนอรเ์วย ์ภายในงานประกอบไปดว้ยงานแกะสลกั
นํา้แข็งขนาดใหญ่ ที่ม ีรูปร่างแตกต่างกนัออกไป โดยจดัแสดงโชวม์ากกว่า 2,000 ชิ้น อาทิเช่น 

พระราชวงัโบราณ ปราสาท หอคอย และอืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความละเอียดอ่อนของงานแกะสลักในแต่ละ
ประตมิากรรมจงึทําใหท้ีแ่หง่น้ีโดง่ดังไปท่ัวโลก และที่ย ิง่ไปกว่านั้นคือในช่วงยามคํ่าคืนเทศกาลแห่งน้ีจะมีการ
ประดับตกแตง่ดว้ยไฟ LED ยิง่ทําใหท้ีน้ี่สวยงามขึน้ไปอีก ภายทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นตรงหนา้คือแสงไฟที่ส่องแสง
หลากสสัีน ใหค้วามรูส้กึทัง้ฟินและโรแมนตกิมากๆ ดว้ยเหตุน้ีจึงทําใหไ้ดรั้บการยอมรับว่าเป็นสถานที่เที่ยวตดิ
อันดับ 1 ใน 35 ของจีน ** (กําหนดการจดังาน 46th Harbin Ice Lantern Art Fair สําหรบัปีนีจ้ดัข ึน้
ประมาณวนัที ่24 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2019) **  

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุก ีห้มอ้ไฟ  (5) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Yourong Hotel ระดบั 4 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นหมิะ (ราคาทวัรน์ ีร้วมคา่เขา้ชม และคา่รถแบตเตอรี)่ –- เห็ดหมิะ (Dream Home) (ราคาทวัรน์ ี้
รวมคา่เขา้ชม) - ถนนคนเดนิแสยุ่น่ เจยี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นหมิะ (Snow Town) หรอืทีรู่จั้กกันในฉายา ฟินแลนดภ์าคตะวนัออก ตัง้อยู่ใน

เขตมณฑลเฮยหลงเจียง อยูห่า่งจากตัวเมืองฮารบ์ิน้ประมาณ 280 กโิลเมตร โดยหมู่บา้นแห่งนีถู้กปกคลุมไป



 

 

 

ดว้ยหมิะท ัง้หมูบ่า้น อกีท ัง้บา้นแตล่ะหลงัจะถูกสรา้งในรูปแบบเดยีวกนัหมด ซึง่หากท่านใดทีม่าเยอืนยงั
หมูบ่า้นแหง่นีร้บัรองไดว้า่จะตอ้งไมผ่ดิหวงัเนือ่งจากทา่นจะรูส้กึวา่หลุดเขา้มาในโลกของเทพนยิาย ซึง่ใน 
1 ปี หมู่แหง่น้ีจะมีหมิะตกทัง้หมด 7 เดอืน โดยจะเร ิม่ตัง้แตต่ลุาคมไปจนถงึพฤษภาคมของทกุปี ** (ราคาทวัรน์ ี้
รวมคา่เขา้ชม และคา่รถแบตเตอรี)่ **  

 

 
  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เห็ดและไกตุ่น๋ (7) 

 นําทา่นชม เห็ดหมิะ (Dream House) ซึง่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด เพราะสถานที่แห่งน้ีเป็น
สถานทีถ่า่ยทําหนังและรายการตา่งๆ ซึง่ถอืว่างดงามไม่แพท้ีอ่ื่นๆ สาเหตทุีส่ถานที่แห่งน้ีถูกเรียกว่าเห็ดหมิะ อัน
เน่ืองมาจากหมิะทีต่กลงมายังหลังคาบา้นตา่งๆ ทีม่ีความสงูเทา่กันหมดทาํใหลั้กษณะดแูลว้คลา้ยเห็ด ซึง่ถอืว่าเป็น
ความงดงามทีธ่รรมชาตริังสรรขึน้ นําทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจกับเห็ดหมิะ  

 

 
 



 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิแสยุ่น่ เจยี (Xueyun Street) มีความยาวประมาณ 500 เมตร ซึง่เป็นถนนหลัก
เพียงแหง่เดยีวของหมู่บา้น ตลอดทางของถนนจะประดบัตกแตง่ไปดว้ยโคมไฟสแีดงหนา้บา้นแตล่ะหลงั นํา
ทกุทา่นอสิระเพลดิเพลนิเดนิชม หรอืถา่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ 

 
 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Homestay Heat Kang ระดบั 4 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ รา้นศลิปะรสัเซยี - ลานสก ียาบูลี ่- สถานรีถไฟฮารบ์ ิน้ - น ัง่รถไฟความเร็วสูงมุง่สู ่เส ิน่หยาง - เมอืงเสิน่

หยาง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นศลิปะรสัเซยี (Russian Craft Shop) ในอดตีฮารบ์ิน้เคยเป็นเมืองภายใตก้ารควบคมุของ

รัสเซยีมาก่อน ทําใหทุ้กวันน้ีฮาร์บิ้นยังคงมีกลิน่อายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครัง้อดีต ปัจจุบันยังเป็น
ศนูยก์ลางการตดิตอ่คา้ขายกบัรัสเซยี ทําใหม้ีสนิคา้ทีก่ลิน่อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยูจํ่านวนมาก เชน่ ตุ๊กตามาตรี
ออซคา หรอืตุ๊กตาแม่ลกูดก กลอ่งจวิเวอรร์ี ่จากฝีมือของชา่งชาวรัสเซยี , ไขฟ่าแบร์เช , ผา้คลุมไหล่Orenburg 
เป็นตน้ นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ลานสก ียาบูลี ่(Yabuli Skiing Resort) เป็นลานสกขีองจนีไดร้บัการการนัตี

ตามมาตรฐานสากล และไดร้บัโอกาสเป็นผูจ้ดักฬีาโอลมิปิคฤดูหนาวในปี 2008 อกีท ัง้เป็นลานสกขีนาด
ใหญแ่ละอุปกรณ์สกทีีท่นัสมยับรกิารดเีย ีย่ม ตดิอนัดบัพรเีม ีย่มของทวปีเอเชยีเลยทเีดยีว ภายในลานสกมีี
ทางใหเ้ลน่ถงึ 9 แหง่ แบ่งเป็นตัง้แตร่ะดับกลาง ไปจนถงึระดับยากที่เหมาะสําหรับคนที่รักในความทา้ทาย โดย
เสน้ทางสกทีีเ่ป็นทางราบมีระยะทางมากกวา่ 5 กโิลเมตร ละระยะทาง 500 เมตรสําหรับมือใหม่ และเสน้ทางสกลีง
เขาระยะทางกว่า 3 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยแนวนิง่ทีส่ดุชันกว่า 805 เมตร ซึง่ทําใหเ้ป็นเสน้ทางทีโ่หด และยาว

ทีส่ดุในทวีปเอเชยีเลย แถมทีน่ี่ยังมี ski lifts ทีไ่วค้อยรับสง่นักสกไีปตามพื้นทีต่า่ง ๆ มากมาย ทําใหไ้ม่ตอ้งมาน่ัง
รอนาน หรอืตอ่ควิ นอกจากน้ี ภายในนัน้ประกอบไปดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกมากมาย อาธเิชน่ รา้นอาหาร บาร ์
หอ้งรับรอง โดยประกรอบไปดว้ยหอ้งพักกว่า 500 หอ้ง นําทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจ ** (ราคาทัวร์น้ียังไม่
รวมคา่กจิกรรมตา่งๆ หรอื Skiing fees) ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟฮารบ์ ิน้ (Harbin Train Station) เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิน่
หยาง ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาท ี 

 ** (หมายเหตุ : การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทุกท่านตอ้งนํากระเป๋าเดนิทางมาสแกนก่อนขึน้
ขบวนรถ และหา้มนําของตอ้งหา้มดงันีข้ ึน้ขบวนรถโดยเด็ดขาด อาทเิช่น ไฟแช็ค และสิง่ของมคีมทุก
ชนดิ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดงักลา่ว จะตอ้งทําการทิง้อยา่งเดยีว) ** 

 เดนิทางถงึ เมอืงเสิน่หยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ เป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญท่ีส่ดุทางฝ่ัง
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถกูพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกจิ และ
วัฒนธรรม รวมถงึเป็นฐานอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญ  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกแ่ดง (11) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก สนามบนิเสิน่หยาง - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
10.15 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไทย กรงุเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (Nok Scoot) เทีย่วบนิที ่XW877 (ใชร้ะยะเวลา

บนิ 5 ช ัว่โมง 30 นาท ีโดยประมาณ) 
15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการออกต๋ัวเน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี 

 (มเีตยีงและไมม่เีตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

25 – 30 ธนัวาคม 2562 28,999 31,999 7,999 18,999 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 30,999 33,999 7,999 20,999 

01 – 06 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 

03 – 08 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 

08 – 13 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 

10 – 15 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 

15 - 20 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 

17 – 22 มกราคม 2563 27,999 30,999 7,999 17,999 

05 – 10 กุมภาพนัธ ์2562 28,999 31,999 7,999 18,999 

07 – 12 กุมภาพนัธ ์2562 28,999 31,999 7,999 18,999 

12 – 17 กุมภาพนัธ ์2562 27,999 30,999 7,999 17,999 

14 – 19 กุมภาพนัธ ์2562 27,999 30,999 7,999 17,999 

19 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 27,999 30,999 7,999 17,999 

21 – 26 กุมภาพนัธ ์2562 25,999 28,999 7,999 17,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 350 หยวน/ท่าน/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 400 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่บรกิารยืน่วซี่าเด ีย่วเขา้ประเทศจนี โดยมรีายละเอยีดดงันี ้** 

แบบธรรมดา ท่านละ 2,200 บาท ใชเ้วลาทําการ 4 วนัทําการ โดยประมาณ  

แบบดว่น       ท่านละ 3,500 บาท ใชเ้วลาทําการ 2 วนัทําการ โดยประมาณ 

** (หลงัจากไดร้บัเอกสารการยืน่) ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 



 

 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พื้นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสื้อกันหนาว, รา้น

ศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมือง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จึง

อยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่ับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง 

หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากท่าน

เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทเ่ดีย่วเขา้ประเทศจีน 

แบบธรรมดา ทา่นละ 2,200 บาท ใชเ้วลาทําการ 4 วันทําการ โดยประมาณ (หลังจากไดร้ับเอกสารการยืน่) 

แบบดว่น     ทา่นละ 3,500 บาท ใชเ้วลาทําการ 2 วันทําการ โดยประมาณ (หลังจากไดร้ับเอกสารการยืน่) 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จ ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหส้ิทธิ์ลูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



 

 

 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สําเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ท ีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทุกท่าน ไม่จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแต่ละช่วงเป็นสําคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ที่จะเป็นผูก้ําหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วจนี หากท่านไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพื่อกิจธุระ

ส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึง่อาจทําใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือ

เดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนชําระเงนิมัดจํา  

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

** สําหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับจํานวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วง

ฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ําการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช ้

ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ เพือ่วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ

พจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทูตปฏิเสธวซีา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่

ทัง้หมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญก่อนดําเนินการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากที่สุด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสียหาย 

และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  



 

 

 

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านัน้ โดย

จะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถ

พํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มี

การประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยืนยันเดินทาง ทางบริษัท

ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอิน

ไดเ้นือ่งจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวี

ซา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้

ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือในส่วนนี้เพื่อใหก้ารยื่นคํารอ้ง

ในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นสําคัญ 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนี 

สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ 

มีอายกุารใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และมีหนา้ว่างไม่ตํา่กว่า 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสี

ขาวเทา่น ัน้ จํานวน 2 รูป รปูถา่ยเป็นปัจจุบัน มีอายขุองรปูไม่เกนิ 6 เดอืน สถานทูต
ปฏเิสธไม่รับรปูถา่ยโพลารอย  /รูปถา่ยสติ๊กเกอร ์/ รปูชดุครยุรับปรญิญา/รปูชดุราชการ 

/หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนดิ(เน่ืองจากฉากหลังตอ้งเป็นสีขาว(  
หา้มสวมเครือ่งประดับทกุชนดิ, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิดใบหแูละ
หนา้ผากชัดเจน,รปูถา่ยจะตอ้งไม่มีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มีจุดสีแดงใน
ดวงตา และจะตอ้งไม่มีส ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซา่ประเทศจีน กรณุากรอกรายละเอียดทีถ่กูตอ้งและชัดเจนโดยครบถว้น 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซ่ีาประเทศจนี 

 

** กรณุากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 

ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

............................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา.............................................. 

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส 

      **ระบุชือ่คูส่มรส  ............................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หย่า    

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น

............................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณยี.์............................... โทรศพัทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื.................................. 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น)..................................................................................... 

รหัสไปรษณยี.์.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรม์อืถอื............................... 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา..............................................................ตําแหนง่งาน................................ 

ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา

............................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณยี ์...............................................โทรศพัท.์............................................................................. 

  *** ในกรณทีีเ่กษยีณอายุ กรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู่ สถานทีทํ่างาน เนือ่งจากเป็นเง ือ่นไขของสถานทูต ***  

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์.................. 

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์.................. 

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณฉีุกเฉนิทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางกบัท่าน) ชือ่-สกลุ...................................................................... 



 

 

 

เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสมัพนัธ.์................................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

4. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์)  
เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์  

 หากเด็กเดนิทางกับพอ่หรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมีหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทาง
เขตหรอืทีว่่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุวา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร และระบุ
ความสัมพันธว์่าเป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับุคคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม ่ 
ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุวา่ อนุญาตให ้

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร และระบุความสัมพันธว์่าเป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

- ใบสําเนาบันทกึการหยา่ทีร่ะบุว่าบุตรอยูใ่นการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเทา่นัน้ 

 กรณีบุตรบุญธรรม 
                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรอืทีว่่าการอําเภอ 
 สําเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื สําเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 
 กรณีมีการเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

หมายเหตุ : 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร)ี ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการทํางาน  (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมาย
ชีแ้จงตนเอง และสมุดบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วีซา่จีน และสามารถ

พํานักอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกนิ 7 วันเทา่นัน้ 
 กรณีชาวตา่งชาตทิีทํ่างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตทาํงาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม

รายละเอียดทีอ่ยูท่ีช่ัดเจน สําเนาสมุดบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณอีาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) 
โดยมีคา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งทาํ Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพื่อยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับยืน่วีซา่กรณีดังน้ี  

- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเองทีส่ถานทตูจีนโดยตรง / กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งทําวีซา่จีน แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบใน

การขออนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง  

** รายละเอยีดเอกสารการย ืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจ
ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสือ

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทาง

พเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบ

เหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม 



 

 

 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ

เดนิทาง เลขทีว่ีซา่ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ 

หนา้วีซา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น

สําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจากความผิด

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษี

น้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้

ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทุก

ช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม 

 

 


