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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7  เคานเ์ตอร ์
7 สายการบนินกสกู๊ต (Nok Scoot) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง 

พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

วนัทีส่อง สนามบนิเส ิน่หยาง - เมอืงเส ิน่หยาง - พระราชวงักูก้งเส ิน่หยาง - ถนนคนเดนิจงเจยี   

 

02.45 น. บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเสิน่หยาง โดย สายการบนินกสกูต๊ (Nok Scoot) เทีย่วบนิที ่XW878 (ใช้

ระยะเวลาบนิ 5 ช ัว่โมง 30 นาท ีโดยประมาณ) 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเส ิน่หยาง ประเทศจนี เมอืงเสิน่หยาง (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ ซึง่อาจใชเ้วลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่าง

นอ้ย รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเส ิน่หยาง (Shenyang) เมืองหลวงของ

มณฑลเหลยีวหนงิ เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจนี ปัจจุบัน
ถกูพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรม รวมถงึเป็นฐานอตุสาหกรรมทีส่ าคญั  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงักูก้งเส ิน่หยาง (Shenyang Imperial Palace) ตัง้อยู่ทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถงึภายในกลุ่มพระราชวงัในปัจจุบนัของจนี ถอืว่าเป็นรอง

พระราชวงัตอ้งหา้ม หรอืพระราชวงักูก้งในกรุงปักกิง่เทา่น ัน้ ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของสิง่ปลูกสรา้งและความ
ใหญ่โต แตส่ ิง่ทีท่ าใหพ้ระราชวงัทีแ่หง่นีแ้ตกตา่งจากทีก่รุงปักกิง่คอื ถูกสรา้งโดยกษตัรยิช์นชาตแิมนจ ู

พระราชวงักูก้งเสิน่หยางตัง้อยูใ่นใจกลางเขตเมอืงเกา่เสิน่หยาง ถอืวา่เป็นเมอืงเอกของมณฑลเหลยีวหนงิทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มพีื้นทีก่ว่า 6 หมื่นตารางเมตร สิง่ปลูกสรา้งกว่า 70 แห่ง หรือแมแ้ต่หอ้งต่างๆกว่า 

300 หอ้ง  ทีพ่ระราชวังแห่งนี้ถูกจัดแบง่ออกเป็นสว่นกลาง สว่นตะวันออก และสว่นตะวันตก โดยสว่นกลางถอืเป็น
สว่นส าคัญหลักๆ เป็นสถานทีต่ัง้ ต าหนกัตา้เจ ิง้ หรือทีว่่าราชการ และจัดพิธกีรรมส าคัญของฮ่องเตร้าชวงคช์งิ 

สองขา้งของต าหนักตา้เจิง้ไดส้รา้งต าหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเป็นคู ่ตัง้แนวใตไ้ปเหนือ ไดช้ือ่วา่ศาลา 10 ออ๋ง เป็นที่

ท าการของขนุนางชัน้สงู 10 คน  
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนคนเดนิจงเจยี (Zhongjie Walking Street) ในอดตีทีแ่ห่งนี้เคยเป็นทีต่ัง้ของสถานี
รถไฟแห่งแรกของเมอืง ในปัจจุบนัสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงเส ิน่หยาง ทีร่วมเอารา้นคา้

มากมายๆ และหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ มาไวด้ว้ยกนั ใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้เสือ้ผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า หรอืของกนิมากมาย 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

เซนตโ์ซเฟีย - ถนนชอ้ปป้ิง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเสิน่หยาง (Shenyang Train Station) เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืง

ฮารบ์ิน้ ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท ี 
 ** (หมายเหตุ : การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทุกทา่นตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้

ขบวนรถ และหา้มน าของตอ้งหา้มดงันีข้ ึน้ขบวนรถโดยเด็ดขาด อาทเิช่น ไฟแช็ค และสิง่ของมคีมทุก
ชนดิ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดงักลา่ว จะตอ้งท าการทิง้อยา่งเดยีว) ** 

 เดนิทางถงึ เมอืงฮารบ์ ิน้ (Harbin) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องมณฑลเฮยหลงเจยีง ซึง่เป็นมณฑลทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง้ถอืว่าตัง้อยู่ในจุดเสน้รุง้สงูสดุของดนิแดนจนี น าท่านเดนิทางสู่ รา้นเสือ้กนัหนาว 

(Winter Clothing Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เสือ้กันหนาวกันเพิม่เตมิตามอัธยาศัย โดยอณุหภูมเิฉลีย่นใน

เดอืนธันวาคม-กมุภาพันธนั์น้อยูท่ี ่-10 ถงึ –30 องศาเซลเซยีส 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เกีย๊วฮารบ์ ิน้ (4) 

จากนัน้น าทา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia Church) ซึง่ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 
เมือ่ก่อนเคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีส่ าคัญต่างๆ ของชาวรัสเซยี แต่มาถูกท าลายตอน

ปฏวิัตวิัฒนธรรม และไดม้กีารสรา้งขึน้มาใหม่อกีครัง้โดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ ซึง่ใชเ้วลา

ถงึ 9 ปี โดยเริม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้า่เป็นโบสถ ์Greek Orthodox 
ทีใ่หญท่ีสุ่ดในตะวนัออกตวัโบสถส์ูง 53 เมตร มโีถงหลกัทีม่หีลงัคารูปหวัหอมสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบไบแซนไทมค์ลา้ยกบัสถาปัตยกรรม ของจตัุรสัแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันไดป้รับเปลีย่นมาเป็น
ศนูยศ์ลิปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถา่ยขาวด าเกีย่วกบัประวัตศิาสตรเ์มอืงฮารบ์นิ 
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น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ถนนชอ้ปป้ิง Central Avenue หรอื ถนนคนเดนิจงหยาง (Zhongyang Pedestrian 

Street) อกีกนึง่แลนดม์ารค์หากมาเยอืนฮารบ์ิน้แลว้ไม่ควรพลาด โดยถนนแหง่นีค้วามยาวโดยประมาณ 1.4 
กโิลเมตร ระหวา่งทางเดนิสองขา้งทางจะเป็นตกึสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยีเกอืบท ัง้หมด โดยภายอาคาร

ประกอบไปดว้ยสนิคา้ทั่วไป สนิคา้แบรนด์เนม หรือของฝากต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาลูกดก อิสระใหทุ้กท่าน
เพลดิเพลนิตามอธัยาศยั  

 
 

 

 น าทกุทา่นเดนิทาสู ่เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง (Ice & Snow World) เป็นเทศกาลแกะสลักหมิะ และน ้าแข็ง
นานาชาตแิห่งเมอืงฮาร์บิน้ ซึง่จัดขึน้เป็นประจ าทกุปี ซึง่จัดครัง้แรกในปี พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลนี้มรีะยะเวลา 1 

เดอืน ซึง่งานเทศกาลโคมไฟน า้แข็ง ถอืเป็นเทศกาลทีใ่หญโ่ตและยงัมชีือ่เสยีงไปท ัว่โลก ถอืวา่เป็นงานที่
ใหญเ่ป็นอนัดบัที ่4 หากเทยีบกบังานเทศกาลน า้แข็งทีเ่มมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น เทศกาลคารน์วิาล 

ทีค่วเิบคประเทศแคนนาดา และเทศกาลสกทีีป่ระเทศนอรเ์วย ์ภายในงานประกอบไปดว้ยงานแกะสลกั

น ้าแข็งขนาดใหญ่ ที่ม ีรูปร่างแตกต่างกนัออกไป โดยจดัแสดงโชวม์ากกว่า 2,000 ชิ้น อาทเิช่น 
พระราชวงัโบราณ ปราสาท หอคอย และอืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความละเอยีดอ่อนของงานแกะสลักในแต่ละ

ประตมิากรรมจงึท าใหท้ีแ่ห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลก และทีย่ ิง่ไปกว่านั้นคอืในช่วงยามค ่าคนืเทศกาลแห่งนี้จะมีการ
ประดับตกแต่งดว้ยไฟ LED ยิง่ท าใหท้ีน่ี้สวยงามขึน้ไปอกี ภายทีทุ่กทา่นจะไดเ้ห็นตรงหนา้คอืแสงไฟทีส่อ่งแสง

หลากสสีัน ใหค้วามรูส้กึทัง้ฟินและโรแมนตกิมากๆ ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหไ้ดรั้บการยอมรับว่าเป็นสถานทีเ่ทีย่วตดิ
อันดับ 1 ใน 35 ของจนี ** (ก าหนดการจดังาน 46th Harbin Ice Lantern Art Fair ส าหรบัปีนีจ้ดัข ึน้

ประมาณวนัที ่24 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2019) **  
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีห้มอ้ไฟ  (5) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Yourong Hotel ระดบั 4 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นหมิะ (ราคาทวัรน์ีร้วมคา่เขา้ชม และคา่รถแบตเตอรี)่ –- เห็ดหมิะ (Dream Home) (ราคาทวัรน์ี้

รวมคา่เขา้ชม) - ถนนคนเดนิแสยุ่น่ เจยี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นหมิะ (Snow Town) หรือทีรู่จ้ักกันในฉายา ฟินแลนดภ์าคตะวนัออก ตัง้อยู่ใน
เขตมณฑลเฮยหลงเจยีง อยู่ห่างจากตัวเมอืงฮาร์บิน้ประมาณ 280 กโิลเมตร โดยหมูบ่า้นแหง่นีถู้กปกคลุมไป

ดว้ยหมิะท ัง้หมูบ่า้น อกีท ัง้บา้นแตล่ะหลงัจะถูกสรา้งในรูปแบบเดยีวกนัหมด ซึง่หากทา่นใดทีม่าเยอืนยงั
หมูบ่า้นแหง่นีร้บัรองไดว้า่จะตอ้งไมผ่ดิหวงัเนือ่งจากทา่นจะรูส้กึวา่หลุดเขา้มาในโลกของเทพนยิาย ซึง่ใน 

1 ปี หมู่แห่งนี้จะมหีมิะตกทัง้หมด 7 เดอืน โดยจะเริม่ตัง้แต่ตลุาคมไปจนถงึพฤษภาคมของทกุปี ** (ราคาทวัรน์ี้

รวมคา่เขา้ชม และคา่รถแบตเตอรี)่ **  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เห็ดและไกตุ่น๋ (7) 
 น าท่านชม เห็ดหมิะ (Dream House) ซึง่ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งไฮไลทท์ีไ่ม่ควรพลาด เพราะสถานทีแ่ห่งนี้เป็น

สถานทีถ่่ายท าหนังและรายการต่างๆ ซึง่ถอืว่างดงามไม่แพท้ีอ่ ืน่ๆ สาเหตุทีส่ถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรียกว่าเห็ดหมิะ อัน
เนือ่งมาจากหมิะทีต่กลงมายังหลงัคาบา้นตา่งๆ ทีม่คีวามสงูเทา่กันหมดท าใหล้ักษณะดแูลว้คลา้ยเห็ด ซึง่ถอืวา่เป็น

ความงดงามทีธ่รรมชาตรัิงสรรขึน้ น าทกุทา่นเก็บภาพความประทบัใจกบัเห็ดหมิะ  

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิแสยุ่น่ เจยี (Xueyun Street) มคีวามยาวประมาณ 500 เมตร ซึง่เป็นถนนหลัก

เพยีงแหง่เดยีวของหมูบ่า้น ตลอดทางของถนนจะประดบัตกแตง่ไปดว้ยโคมไฟสแีดงหนา้บา้นแตล่ะหลงั น า
ทกุทา่นอสิระเพลดิเพลนิเดนิชม หรอืถา่ยรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Homestay Heat Kang ระดบั 4 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ รา้นศลิปะรสัเซยี - ลานสก ียาบูลี ่- สถานรีถไฟฮารบ์ ิน้ - น ัง่รถไฟความเร็วสูงมุง่สู ่เส ิน่หยาง - เมอืงเส ิน่

หยาง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นศลิปะรสัเซยี (Russian Craft Shop) ในอดตีฮารบ์ิน้เคยเป็นเมอืงภายใตก้ารควบคมุของ

รัสเซียมาก่อน ท าใหทุ้กวันนี้ฮาร์บิน้ยังคงมีกลิน่อายของวัฒนธรรมรัสเซยีเหมือนเมื่อครัง้อดีต ปัจจุบันยังเป็น
ศนูยก์ลางการตดิตอ่คา้ขายกบัรัสเซยี ท าใหม้สีนิคา้ทีก่ลิน่อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยู่จ านวนมาก เชน่ ตุ๊กตามาตรี

ออซคา หรอืตุ๊กตาแม่ลกูดก กลอ่งจวิเวอร์รี ่จากฝีมอืของชา่งชาวรัสเซยี , ไขฟ่าแบรเ์ช , ผา้คลมุไหล่Orenburg 

เป็นตน้ น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ลานสก ียาบูลี ่(Yabuli Skiing Resort) เป็นลานสกขีองจนีไดร้บัการการนัตี
ตามมาตรฐานสากล และไดร้บัโอกาสเป็นผูจ้ดักฬีาโอลมิปิคฤดูหนาวในปี 2008 อกีท ัง้เป็นลานสกขีนาด

ใหญแ่ละอุปกรณ์สกทีีท่นัสมยับรกิารดเียีย่ม ตดิอนัดบัพรเีมีย่มของทวปีเอเชยีเลยทเีดยีว ภายในลานสกมีี
ทางใหเ้ล่นถงึ 9 แห่ง แบ่งเป็นตัง้แต่ระดับกลาง ไปจนถงึระดับยากทีเ่หมาะส าหรับคนทีรั่กในความทา้ทาย โดย

เสน้ทางสกทีีเ่ป็นทางราบมรีะยะทางมากกวา่ 5 กโิลเมตร ละระยะทาง 500 เมตรส าหรับมอืใหม่ และเสน้ทางสกลีง

เขาระยะทางกวา่ 3 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยแนวนิง่ทีส่ดุชนักวา่ 805 เมตร ซึง่ท าใหเ้ป็นเสน้ทางทีโ่หด และยาว
ทีส่ดุในทวปีเอเชยีเลย แถมทีน่ี่ยังม ีski lifts ทีไ่วค้อยรับสง่นักสกไีปตามพืน้ทีต่า่ง ๆ มากมาย ท าใหไ้ม่ตอ้งมาน่ัง

รอนาน หรอืตอ่ควิ นอกจากนี้ ภายในนัน้ประกอบไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาธเิชน่ รา้นอาหาร บาร ์
หอ้งรับรอง โดยประกรอบไปดว้ยหอ้งพักกวา่ 500 หอ้ง น าทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจ ** (ราคาทัวรน์ี้ยังไม่

รวมคา่กจิกรรมตา่งๆ หรอื Skiing fees) ** 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟฮารบ์ ิน้ (Harbin Train Station) เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงเสิน่

หยาง ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท ี 
 ** (หมายเหตุ : การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทุกทา่นตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้

ขบวนรถ และหา้มน าของตอ้งหา้มดงันีข้ ึน้ขบวนรถโดยเด็ดขาด อาทเิช่น ไฟแช็ค และสิง่ของมคีมทุก
ชนดิ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดงักลา่ว จะตอ้งท าการทิง้อยา่งเดยีว) ** 

 เดนิทางถงึ เมอืงเส ิน่หยาง (Shenyang) เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุทางฝ่ัง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจนี ปัจจุบันถูกพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และ
วฒันธรรม รวมถงึเป็นฐานอตุสาหกรรมทีส่ าคญั  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกแ่ดง (11) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก สนามบนิเส ิน่หยาง - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

10.15 น. บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (Nok Scoot) เทีย่วบนิที ่XW877 (ใชร้ะยะเวลา

บนิ 5 ช ัว่โมง 30 นาท ีโดยประมาณ) 
15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี 

 (มเีตยีงและไมม่เีตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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 กมุภาพนัธ ์2562 28,999 31,999 7,999 18,999 

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

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

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

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

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

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 400 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี โดยมรีายละเอยีดดงันี ้** 

แบบธรรมดา ทา่นละ 2,200 บาท ใชเ้วลาท าการ 4 วนัท าการ โดยประมาณ  

แบบดว่น       ทา่นละ 3,500 บาท ใชเ้วลาท าการ 2 วนัท าการ โดยประมาณ 

** (หลงัจากไดร้บัเอกสารการยืน่) ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้น

ศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมผีลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึ

อยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง 
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หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน

เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทเ่ดีย่วเขา้ประเทศจนี 

แบบธรรมดา ทา่นละ 2,200 บาท ใชเ้วลาท าการ 4 วนัท าการ โดยประมาณ (หลงัจากไดรั้บเอกสารการยืน่) 

แบบดว่น     ทา่นละ 3,500 บาท ใชเ้วลาท าการ 2 วนัท าการ โดยประมาณ (หลงัจากไดรั้บเอกสารการยืน่) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จ ะเดนิทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

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

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
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2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

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

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น ไมจ่ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ที่จะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนี หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระ

ส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซี่า (เล่มหนังสอื

เดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า  

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วง

ฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้

ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ เพือ่วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ

พจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่

ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดย

จะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถ

พ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วซีา่และหนา้ทีม่ี

การประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิท
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ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิ

ไดเ้นือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวี

ซ่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้

ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้ง

ในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ 

มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสี

ขาวเทา่น ัน้ จ านวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มอีายุของรูปไม่เกนิ 6 เดอืน สถานทูต
ปฏเิสธไมรั่บรูปถา่ยโพลารอย  /รูปถา่ยสติุกเกอร ์/ รูปชดุครุยรับปรญิญา/รูปชดุราชการ 

 /หา้มใสเ่สือ้แขนกุด และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนิด(เนื่องจากฉากหลังตอ้งเป็นสขีาว(  

หา้มสวมเครือ่งประดบัทกุชนดิ, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิดใบหูและ
หนา้ผากชัดเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มจีุดสแีดงใน

ดวงตา และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 
3. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลวซี่าประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถู่กตอ้งและชดัเจน

โดยครบถว้น 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 

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

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา.............................................. 

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 

      **ระบชุือ่คูส่มรส  ............................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น

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

รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื.................................. 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น)..................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศัพท.์....................................... เบอรม์อืถอื............................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..............................................................ต าแหน่งงาน................................ 
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ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา

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

รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์............................................................................. 

  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอาย ุกรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู ***  

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์

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

          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 

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

          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ...................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสมัพันธ.์................................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

4. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์)  
เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

 หากเด็กเดนิทางกบัพ่อหรอืแม ่คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทาง

เขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบบัจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบุ
ความสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม ่ 

ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตให ้

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 

 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

- ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบบัจรงิเทา่นัน้ 

 กรณีบตุรบญุธรรม 

                      - ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 
 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบตัรประชาชน ของบดิามารดา 

 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

หมายเหตุ : 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร)ี ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน  (ภาษาองักฤษ)  ,จดหมาย

ชีแ้จงตนเอง และสมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตวั ณ วนัยืน่วซีา่จนี และสามารถ
พ านักอยูใ่นประเทศจนีไดไ้มเ่กนิ 7 วนัเทา่นัน้ 

 กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม

รายละเอยีดทีอ่ยู่ทีช่ดัเจน ส าเนาสมดุบญัชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) 
โดยมคีา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณีดงันี ้ 

- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย

ตนเองทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งท าวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบใน

การขออนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง  
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** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

น ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้

ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่วา่กรณีใดก็

ตาม 
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