
 
 



วันแรก  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7  

เคานเตอร 7 สายการบินนกสกูต (Nok Scoot) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของ

กระเปาเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 

 

วันที่สอง สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกูกงเส่ินหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย   

 

02.45 น. บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง โดย สายการบินนกสกูต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW878 (ใช

ระยะเวลาบิน 5 ช่ัวโมง 30 นาที โดยประมาณ) 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยาง ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว ซึ่งอาจใชเวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงเปนอยาง

นอย รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางสู เมืองเส่ินหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของ

มณฑลเหลียวหนิง เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดทางฝงตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปจจุบันถูกพัฒนาใหเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเปนฐานอุตสาหกรรมท่ี

สําคัญ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังกูกงเสิ่นหยาง (Shenyang Imperial Palace) ตั้งอยูทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุมพระราชวังในปจจุบันของจีน ถือวาเปนรอง

พระราชวังตองหาม หรือพระราชวังกูกงในกรุงปกกิ่งเทานั้น ไมวาจะเปนในเรื่องของสิ่งปลูกสรางและความ

ใหญโต แตสิ่งที่ทําใหพระราชวังที่แหงนี้แตกตางจากที่กรุงปกกิ่งคือ ถูกสรางโดยกษัตริยชนชาติแมนจู 

พระราชวังกูกงเสิ่นหยางตั้งอยูในใจกลางเขตเมืองเกาเสิ่นหยาง ถือวาเปนเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพื้นที่กวา 6 หม่ืนตารางเมตร สิ่งปลูกสรางกวา 70 แหง หรือแมแตหอง

ตางๆกวา 300 หอง  ที่พระราชวังแหงนี้ถูกจัดแบงออกเปนสวนกลาง สวนตะวันออก และสวนตะวันตก โดย

สวนกลางถือเปนสวนสําคัญหลักๆ เปนสถานท่ีตั้ง ตําหนักตาเจิ้ง หรือที่วาราชการ และจัดพิธีกรรมสําคัญของ

ฮองเตราชวงคชิง สองขางของตําหนักตาเจิ้งไดสรางตําหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเปนคู ตั้งแนวใตไปเหนือ ไดชื่อวา

ศาลา 10 ออง เปนท่ีทําการของขุนนางชั้นสูง 10 คน  

 



 
 

 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แหงน้ีเคยเปนที่ตั้งของสถานี

รถไฟแหงแรกของเมือง ในปจจุบันสถานที่แหงนี้เปนแหลงชอปปงใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ที่รวมเอารานคา

มากมายๆ และหางสรรพสินคาตางๆ มาไวดวยกัน ใหทุกทานอิสระชอปปงเลือกซื้อสินคาเส้ือผา รองเทา 

กระเปา หรือของกินมากมาย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 

นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม สถานีรถไฟเสิ่นหยาง - น่ังรถไฟความเร็วสูงมุงสู ฮารบิ้น – เมืองฮารบิ้น - รานขายเสื้อกันหนาว - โบสถ

เซนตโซเฟย - ถนนชอปปง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟนํ้าแข็ง 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทุกทานเดินทางสู สถานีรถไฟเสิ่นหยาง (Shenyang Train Station) เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู

เมืองฮารบิ้น ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที  

 ** (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเปาเดินทางมาสแกนกอนขึ้น

ขบวนรถ และหามนําของตองหามดังน้ีขึ้นขบวนรถโดยเด็ดขาด อาทิเชน ไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิด 

หากพบสิ่งของตองหามดังกลาว จะตองทําการทิ้งอยางเดียว) ** 



 เดินทางถึง เมืองฮารบิ้น (Harbin) ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งเปนมณฑลทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ้งถือวาตั้งอยูในจุดเสนรุงสูงสุดของดินแดนจีน นําทานเดินทางสู รานเสื้อกันหนาว 

(Winter Clothing Shop) ใหทานไดเลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนใน

เดือนธันวาคม-กุมภาพันธนั้นอยูที่ -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เกี๊ยวฮารบิ้น (4) 

จากน้ันนําทานชม โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia Church) ซึ่งออกแบบและสรางโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 

เมื่อกอนเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญตางๆ ของชาวรัสเซีย แตมาถูกทําลายตอน

ปฏิวัติวัฒนธรรม และไดมีการสรางขึ้นมาใหมอีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใหไดมากที่สุด ซึ่งใช

เวลาถึง 9 ป โดยเริ่มตนสรางในป ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1932 ถือไดวาเปนโบสถ Greek 

Orthodox ที่ใหญที่สุดในตะวันออกตัวโบสถสูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสรางขึ้นดวย

สถาปตยกรรมแบบไบแซนไทมคลายกับสถาปตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แตในปจจุบันได

ปรับเปลี่ยนมาเปนศูนยศิลปะและสถาปตยกรรม แสดงภาพถายขาวดําเก่ียวกับประวัติศาสตรเมืองฮารบิน 

 

 
  

  



นําทุกทานเดินทางสู ถนนชอปปง Central Avenue หรือ ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang 

Pedestrian Street) อีกกนึ่งแลนดมารคหากมาเยือนฮารบิ้นแลวไมควรพลาด โดยถนนแหงนี้ความยาว

โดยประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหวางทางเดินสองขางทางจะเปนตึกสถาปตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด 

โดยภายอาคารประกอบไปดวยสินคาทั่วไป สินคาแบรนดเนม หรือของฝากตางๆ อาทิเชน ตุกตาลูกดก อิสระ

ใหทุกทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัย  

 

 นําทุกทานเดินทาสู เทศกาลโคมไฟนํ้าแข็ง (Ice & Snow World) เปนเทศกาลแกะสลักหิมะ และนํ้าแข็ง

นานาชาติแหงเมืองฮารบ้ิน ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป ซึ่งจัดคร้ังแรกในป พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลน้ีมีระยะเวลา 

1 เดือน ซึ่งงานเทศกาลโคมไฟนํ้าแข็ง ถือเปนเทศกาลที่ใหญโตและยังมีช่ือเสียงไปทั่วโลก ถือวาเปนงานที่

ใหญเปนอันดับที่ 4 หากเทียบกับงานเทศกาลน้ําแข็งที่เมมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุน เทศกาลคารนิวาล ที่ค

วิเบคประเทศแคนนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอรเวย ภายในงานประกอบไปดวยงานแกะสลักนํ้าแข็ง

ขนาดใหญ ที่มีรูปรางแตกตางกันออกไป โดยจัดแสดงโชวมากกวา 2,000 ช้ิน อาทิเชน พระราชวังโบราณ 

ปราสาท หอคอย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดวยความละเอียดออนของงานแกะสลักในแตละประติมากรรมจึงทํา

ใหที่แหงนี้โดงดังไปท่ัวโลก และท่ียิ่งไปกวานั้นคือในชวงยามค่ําคืนเทศกาลแหงนี้จะมีการประดับตกแตงดวยไฟ 

LED ยิ่งทําใหที่น้ีสวยงามขึ้นไปอีก ภายท่ีทุกทานจะไดเห็นตรงหนาคือแสงไฟที่สองแสงหลากสีสัน ใหความรูสึก

ทั้งฟนและโรแมนติกมากๆ ดวยเหตุนี้จึงทําใหไดรับการยอมรับวาเปนสถานท่ีเที่ยวติดอันดับ 1 ใน 35 ของจีน 

** (กําหนดการจัดงาน 46th Harbin Ice Lantern Art Fair สําหรับปน้ีจัดข้ึนประมาณวันที่ 24 ธ.ค. 

2019 - ก.พ. 2019) **  

 



 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้หมอไฟ  (5) 

นําทานเขาสูที่พัก... Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ทองถิ่น) หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี่ หมูบานหิมะ (ราคาทัวรน้ีรวมคาเขาชม และคารถแบตเตอรี่) –- เห็ดหิมะ (Dream Home) (ราคาทัวรน้ี

รวมคาเขาชม) - ถนนคนเดินแสยุน เจีย 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

 นําทุกทานเดินทางสู หมูบานหิมะ (Snow Town) หรือที่รูจักกันในฉายา ฟนแลนดภาคตะวันออก ตั้งอยูใน

เขตมณฑลเฮยหลงเจียง อยูหางจากตัวเมืองฮารบิ้นประมาณ 280 กิโลเมตร โดยหมูบานแหงนี้ถูกปกคลุมไป

ดวยหิมะทั้งหมูบาน อีกทั้งบานแตละหลังจะถูกสรางในรูปแบบเดียวกันหมด ซ่ึงหากทานใดที่มาเยือนยัง

หมูบานแหงน้ีรับรองไดวาจะตองไมผิดหวังเนื่องจากทานจะรูสึกวาหลุดเขามาในโลกของเทพนิยาย ซึ่งใน 1 

ป หมูแหงนี้จะมีหิมะตกทั้งหมด 7 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแตตุลาคมไปจนถึงพฤษภาคมของทุกป ** (ราคาทัวรน้ี

รวมคาเขาชม และคารถแบตเตอร่ี) **  

 

 
  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เห็ดและไกตุน (7) 

 นําทานชม เห็ดหิมะ (Dream House) ซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งไฮไลทที่ไมควรพลาด เพราะสถานท่ีแหงนี้เปน

สถานที่ถายทําหนังและรายการตางๆ ซ่ึงถือวางดงามไมแพที่อ่ืนๆ สาเหตุท่ีสถานท่ีแหงนี้ถูกเรียกวาเห็ดหิมะ 



อันเนื่องมาจากหิมะที่ตกลงมายังหลังคาบานตางๆ ที่มีความสูงเทากันหมดทําใหลักษณะดูแลวคลายเห็ด ซึ่งถือ

วาเปนความงดงามท่ีธรรมชาติรังสรรขึ้น นําทุกทานเก็บภาพความประทับใจกับเห็ดหิมะ  

 

 
 

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินแสยุน เจีย (Xueyun Street) มีความยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งเปนถนน

หลักเพียงแหงเดียวของหมูบาน ตลอดทางของถนนจะประดับตกแตงไปดวยโคมไฟสีแดงหนาบานแตละหลัง 

นําทุกทานอิสระเพลิดเพลินเดินชม หรือถายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) 

นําทานเขาสูที่พัก... Homestay Heat Kang ระดับ 4 ดาว (ทองถิ่น) หรือเทียบเทา 

 

วันที่หา รานศิลปะรัสเซีย - ลานสกี ยาบูลี่ - สถานีรถไฟฮารบิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุงสู เสิ่นหยาง - เมืองเสิ่น

หยาง 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

 นําทานเดินทางสู รานศิลปะรัสเซีย (Russian Craft Shop) ในอดีตฮารบิ้นเคยเปนเมืองภายใตการควบคุม

ของรัสเซียมากอน ทําใหทุกวันนี้ฮารบิ้นยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปจจุบันยัง

เปนศูนยกลางการติดตอคาขายกับรัสเซีย ทําใหมีสินคาท่ีกลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยูจํานวนมาก เชน 

ตุกตามาตรีออซคา หรือตุกตาแมลูกดก กลองจิวเวอรรี่ จากฝมือของชางชาวรัสเซีย , ไขฟาแบรเช , ผาคลุม



ไหลOrenburg เปนตน นําทุกทานเดินทางสู ลานสกี ยาบูลี่ (Yabuli Skiing Resort) เปนลานสกีของจีน

ไดรับการการันตีตามมาตรฐานสากล และไดรับโอกาสเปนผูจัดกีฬาโอลิมปคฤดูหนาวในป 2008 อีกทั้งเปน

ลานสกีขนาดใหญและอุปกรณสกีที่ทันสมัยบริการดีเย่ียม ติดอันดับพรีเมี่ยมของทวีปเอเชียเลยทีเดียว 

ภายในลานสกีมีทางใหเลนถึง 9 แหง แบงเปนตั้งแตระดับกลาง ไปจนถึงระดับยากที่เหมาะสําหรับคนที่รักใน

ความทาทาย โดยเสนทางสกีที่เปนทางราบมีระยะทางมากกวา 5 กิโลเมตร ละระยะทาง 500 เมตรสําหรับ

มือใหม และเสนทางสกีลงเขาระยะทางกวา 3 กิโลเมตร ประกอบไปดวยแนวน่ิงท่ีสุดชันกวา 805 เมตร ซึ่งทํา

ใหเปนเสนทางที่โหด และยาวที่สุดในทวีปเอเชียเลย แถมท่ีนี่ยังมี ski lifts ท่ีไวคอยรับสงนักสกีไปตามพื้นที่ตาง 

ๆ มากมาย ทําใหไมตองมานั่งรอนาน หรือตอคิว นอกจากน้ี ภายในนั้นประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวก

มากมาย อาธิเชน รานอาหาร บาร หองรับรอง โดยประกรอบไปดวยหองพักกวา 500 หอง นําทุกทานเก็บ

ภาพความประทับใจ ** (ราคาทัวรนี้ยังไมรวมคากิจกรรมตางๆ หรือ Skiing fees) ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

นําทุกทานเดินทางสู สถานีรถไฟฮารบิ้น (Harbin Train Station) เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสูเมืองเสิ่น

หยาง ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที  

 ** (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกทานตองนํากระเปาเดินทางมาสแกนกอนขึ้น

ขบวนรถ และหามนําของตองหามดังนี้ข้ึนขบวนรถโดยเด็ดขาด อาทิเชน ไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิด 

หากพบสิ่งของตองหามดังกลาว จะตองทําการทิ้งอยางเดียว) ** 

 เดินทางถึง เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เปนเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดทาง

ฝงตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันถูกพัฒนาใหเปนศูนยกลางทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเปนฐานอุตสาหกรรมที่สําคัญ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ไกแดง (11) 

นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่หก สนามบินเสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

10.15 น. บินลัดฟาสูประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW877 (ใช

ระยะเวลาบิน 5 ช่ัวโมง 30 นาที โดยประมาณ) 

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 



สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

ราคาเด็กอายุไมถึง 20 ป 

 (มีเตียงและไมมีเตียง) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไมรวม

ต๋ัวเครื่องบิน 

25 – 30 ธันวาคม 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 กุมภาพันธ 2562 28,999 31,999 7,999 18,999 

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

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

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

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

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

 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปหวัหนาทัวร ทานละ 400 บาท/ทาน/ทริป** 

 

 

 



** อัตรานี้ ยังไมรวมคาบริการย่ืนวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ** 

แบบธรรมดา ทานละ 2,200 บาท ใชเวลาทําการ 4 วันทําการ โดยประมาณ  

แบบดวน       ทานละ 3,500 บาท ใชเวลาทําการ 2 วันทําการ โดยประมาณ 

** (หลังจากไดรบัเอกสารการยื่น) ** 

 

** อัตราคาบริการ สําหรบัเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานขายเสื้อกันหนาว, 

รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัท

ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยู

กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน

รัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรบัอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณทีี่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี   

 คาน้าํหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  



 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 

คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอน

การใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน  

 คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทเดี่ยวเขาประเทศจีน 

แบบธรรมดา ทานละ 2,200 บาท ใชเวลาทําการ 4 วันทําการ โดยประมาณ (หลังจากไดรับเอกสารการยื่น) 

แบบดวน     ทานละ 3,500 บาท ใชเวลาทําการ 2 วันทําการ โดยประมาณ (หลังจากไดรับเอกสารการยื่น) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอน

เวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี

ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการ

จองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให

ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียว

สละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึง ศุกร เวลา 8.00 น.–17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียว

หรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามใน

เอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน

คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 

** ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

ทั้งหมดใหกับทานทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี ้จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะ

ไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 

กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทาง

นักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัท

กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 



5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวน

หนึ่ง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย

คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 8.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี

รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 

1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภทสอง จะตองมาแสดงตน ณ ศูนย

ยื่นรับคํารองขอวีซา 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจไมรวมเสาร - อาทิตย ในบาง

กรณี) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดการนัดหมายวันและเวลาการ

รวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเท่ียวจีน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความ

จําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ 

ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจง

ลวงหนากอน ตั้งแตข้ันตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 

** สําหรบัคาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 

ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซา

ยังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่ง

หากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อ

เดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตอง



รองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตอง

สมัครเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปน

สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีท่ีทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายุอยูแลว และตองการใชเดินทาง

ทองเท่ียวกับคณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเง่ือนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด 

จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหนึ่งครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ

จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีทานมีวซีาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเท่ียว

เทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิด

ท่ีอนุมัติโดยระบุวันท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับประเทศ

ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความ

ถูกตอง หากไมเปนไปตามเง่ือนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับความ

เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่องจากอายุหนังสือ

เดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูต

ฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการ

คืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ี

เพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 



การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน 

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานั้น) ฉบับจริง 

มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนาประมาณ 3 ซม. พื้นหลัง

สีขาวเทาน้ัน จํานวน 2 รูป รูปถายเปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน 

สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย   /รูปถายสติ๊กเกอร / รูปชุดครุยรับปริญญา/

รูปชุดราชการ /หามใสเสื้อแขนกุด และหามใสเสื้อสีขาว ทุกชนิด(เนื่องจากฉากหลัง

ตองเปนสีขาว(  หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามยิ้มเห็น

ฟน, เปดใบหูและหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา 

ไมมีจุดสีแดงในดวงตา และจะตองไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดท่ีถูกตองและชัดเจนโดยครบถวน 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 

ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชื่อบดิา..................................................ชือ่มารดา.............................................. 

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส 

**ระบุชื่อคูสมรส  ............................................................................................................. 

□ หมาย □ หยา 

ที่อยูตามทะเบียนบาน............................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ.................................. 

ที่อยูที่สามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน)..................................................................................... 

รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ............................... 

ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน................................ 

ที่อยูสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา............................................................................................................................................................ 

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

*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู สถานท่ีทํางาน เนื่องจากเปนเง่ือนไขของสถานทูต *** 

ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสมัพันธ 

 ชือ่-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ .................. 

เบอรโทรศัพท.................................... 

 ชือ่-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ .................. 

เบอรโทรศัพท.................................... 

ชื่อผูตดิตอได (กรณีฉุกเฉนิที่ไมไดเดนิทางกับทาน) ชือ่-สกุล...................................................................... 

เบอรโทรศัพท..........................................ความสมัพันธ.................................................... 

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  

 หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหน่ึง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ จาก

ทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร 

และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพอและแม  

ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาต

ใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง  

- ใบสําเนาบันทึกการหยาที่ระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 

- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทานั้น 

 กรณีบุตรบุญธรรม 

                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ 

 สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 

 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 

หมายเหต ุ: 

 กรณีเปนสาวประเภทสอง  )ลกัษณะการแตงกายเปนสตรี) ตองยื่นหนังสือรับรองการทํางาน  (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมาย

ชี้แจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันยื่นวีซาจีน และสามารถ

พํานักอยูในประเทศจีนไดไมเกิน 7 วันเทานั้น 

 กรณีชาวตางชาติที่ทาํงานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถาม)ี, จดหมายช้ีแจงตนเองพรอม

รายละเอียดที่อยูท่ีชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวท่ี

สถานทูต) โดยมีคาบริการเพิ่ม 1,000 บาท  

 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพื่อยื่นวีซา 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับยื่นวีซากรณีดังนี้  

- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเองท่ีสถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร 

 ผูที่ประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจนี แตทานจะตอง รับผิดชอบ

ในการขออนุญาตเขา  -ออกประเทศดวยตนเอง  



** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบรษิัทฯ ไดจัดทาํขึ้นจากประสบการณ

และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่

ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผู

กําหนด จึงอาจทําใหมีการเรยีกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน ** 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะ

ทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขาออก 

และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี 

และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน 

และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน

ของลูกคาเปนสําคัญ 



6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักทองเท่ียวที่ไมไดเกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน 

คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี

เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก

คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ี

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ี

กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทาน

ไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น

ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด

เหตุการณนี้ข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

 

 


