
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส ิน่หยาง จีห๋ลนิ ฮารบ์ ิน้ ฉางชุน 6D4N 
โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคมคม 62 - เดอืนกุมภาพนัธ ์63 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
พระราชวงัเสิน่หยางกูก้ง พระราชวงัอนัดบั 2 ของเผา่แมนจ ู

เกาะพระอาทติย ์สถานทีใ่นการจดัเทศกาลแกะสลกัหมิะ 
อลงัการกบังานเทศกาลน า้แข็งระดบัโลก Harbin Ice and Snow World  

อสิระชอ้ปป้ิงถนนโบราณหมา่นชงิและถนนคนเดนิจงหยาง 
พกัจีห๋ลนิ 1 คนื, ฮารบ์ ิน้ 1 คนื, ฉางชุน 1คนื, เสนิหยาง 1 คนื 

พเิศษ!! นอนพกัทกุเมอืง 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

25-30 ธนัวาคม 2562 26,888.- 26,888.- 5,500.- 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 27,888.- 27,888.- 5,500.- 

01 - 06 มกราคม 2563 26,888.- 26,888.- 5,500.- 

03 - 08 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 

08 - 13 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 

10 - 15 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 

15 - 20 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 

05 - 10 กุมภาพนัธ ์2563 22,888.- 22,888.- 5,500.- 

07 - 12 กุมภาพนัธ ์2563 22,888.- 22,888.- 5,500.- 

12 - 17 กุมภาพนัธ ์2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 

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

19 - 24 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 19,888.- 5,500.- 

21 - 26 กุมภาพนัธ ์2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
23.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอร ์4 สายการบนิ

นกสกู๊ต (XW) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลด
สมัภาระ 

 
วนัทีส่อง      ท่าอากาศยานดอนเมอืง-ท่าอากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน-เสิน่หยาง-พระราชวงั

โบราณเสิน่หยางกูก้ง-ถนนโบราณหมา่นชงิ-รา้นสนิคา้พืน้เมอืง-เสิน่หยาง-จีห๋ลนิ 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจนี โดยสายการบิน 
NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW878 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

08.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี 
เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเสิน่หยาง เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ เมอืงเอก

ขนาดใหญท่ีส่ดุแหง่อสีานเหนือของจนี อกีทัง้เป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และ
การคมนาคมอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง 

(Shenyang Imperial Palace) เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1625 และสรา้งเสร็จในปี 
1936 โดยชาวแมนจู โครงสรา้งของพระราชวัง มีลักษณะคลา้ยคลงึกับพระราชวัง

ตอ้งหา้มในกรุงในปักกิง่ แต่แฝงสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีน มองโกเลียและแมนจู
เขา้ดว้ยกัน ภายในมีอาคารกว่า 300 หลังบนเนื้อที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ไดร้ับการ
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณหมา่นชงิ เป็นถนนโบราณสไตล์บา้นจีนโบราณ ที่นี่จะมี
รา้นคา้ต่างๆ และอาหารทอ้งถื่นมากมายใหท้่านไดล้ิม้ลอง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นชม รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงฮารบ์ิน้ตามอัธยาศยั 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจ ีห๋ลนิ (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมืองที่มีประวัติ

ยาวนานตัง้แต่สมัยราชวงศ์หมงิ เดมิคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั โรงแรม Heng Yang Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 
วนัทีส่าม      จีห๋ลนิ-ฮารบ์ ิน้-เกาะพระอาทติย ์(รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลกัหมิะ-เทศกาล

โคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้ (21th Harbin Ice and Snow World) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่ เมอืงฮารบ์ ิน้ ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของเมือง
หมิะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เกาะพระอาทติย ์(Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ

ของแม่น ้าซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ สถานที่หนึ่งในการจัด เทศกาล

แกะสลกัหมิะ เป็นประจ าทุกปี ซึง่หิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ มากมาย และมี
กจิกรรมหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ สเก็ตน ้าแข็ง, เลือ่นหมิะ, น่ังรถมา้ เป็นตน้  

 (หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าอุปกรณ์ตา่งๆ )  
(ก า หนดกา รจ ัด ง าน ปีนี้  32th International Snow Sculpture Art Expo 

ประมาณวนัที ่20 ธนัวาคม 2019 – กุมภาพนัธ ์2020) 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้ ซึง่เป็นเทศกาลประจ าปีทีม่ชี ือ่เสยีงไป
ทั่วโลก  ไฮไลทข์องงานก็คอืประตมิากรรมน ้าแข็งรปูรา่งตา่งๆ จัดแสดงโชวม์ากกวา่ 2,000 

ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นปราสาท หอคอย พระราชวัง โดยใชน้ ้าแข็ง 180,000 ลูกบาศกเ์มตร และ 
หิมะอีก 150,000 ลูกบาศก์เมตร ประติมากรรมน ้ าแข็งเหล่านี้จะสวยงามมากๆ ในช่วง

กลางคืน เพราะไฟ LED ที่ประดับอยู่ดา้นในน ้าแข็ง จะส่องแสงหลากสีสัน สรา้งความ
สวยงามและโรแมนตกิมากๆ ทา่มกลางอณุหภมูติดิลบ ทัง้ยังไดร้ับการยกยอ่งวา่น่าเทีย่วตดิ
อันดับ 1-35 ของจนี แตส่ าหรับตา่งประเทศแลว้เทศกาลน ้าแข็งเมอืงฮารบ์นิถอืเป็นงานใหญ่

อันดับ 4 เทียบกับเทศกาลน ้าแข็งที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่ น เทศกาลคาร์นิวาล ฤดู
หนาว ทีค่วเิบค ประเทศแคนาดา และเทศกาลสกทีีป่ระเทศนอรเ์วย์ อสิระใหท้่านเทีย่วชม

อัธยาศัย  
(ก าหนดการจดังานปีนี้ 21th Harbin Ice and Snow World ประมาณวนัที่ 

ประมาณวนัที ่21 ธนัวาคม 2019 – กุมภาพนัธ ์2020) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center หรอืเทยีบเทา่ระดบั 
4 ดาว 

 
วนัทีส่ ี ่     รา้นศลิปะรสัเซยี-โบสถเ์ซ็นโซเฟีย (ชมดา้นนอก)-ถนนคนเดนิจงหยาง-อนุสาวรยี ์

ฝั่งหงสวนสตาลนิ-ฮารบ์ ิน้-ฉางชุน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม รา้นศลิปะรสัเซยี สนิคา้ที่กลิน่อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยู่จ านวนมาก เชน่ 

ตุ๊กตามาตรอีอซคา หรอืตุ๊กตาแมล่กูดก กลอ่งจวิเวอรร์ี ่จากฝีมอืของชา่งชาวรัสเซยี , ไขฟ่า
แบรเ์ช , ผา้คลมุไหล ่เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมหรอืซือ้ตามอัธยาศัย 
น าทา่นชม โบสถเ์ซ็นโซเฟีย (ชมดา้นนอก) โบสถค์รสิตน์กิายออรโ์ธดอกซ ์ทีส่รา้งขึน้ใน 

ปี ค.ศ 1907 ซึง่แสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้มามอีทิธพิลในเมอืงฮารบ์นิ บรเิวณรอบๆ
โบสถ์มีตกึที่สรา้งเป็นสไตล์รัสเซยีอยู่หลายตกึ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ไดเ้ลย

ทเีดยีว 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อกีแลนด์
มารค์หนึง่ทีพ่ลาดไมไ่ด ้มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีป่ดูว้ยหนิสเีขยีวอ่อน

ทัง้สาย ถนนสายนี้มสีไตลก์ารกอ่สรา้งทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะ สองขา้งทางมอีาคารบา้นเรอืน
สไตลย์ุโรป และทุกวันนี้ ถนนสายนี้ก็ยังคงเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของเมอืงฮารบ์ิน้ไม่

เปลีย่นแปลง 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรยีฝ์ั่งหง (Harbin Flood Control Memorial Tower) ซึง่
ตัง้อยู ่ณ บรเิวณชายฝ่ังแมน่ ้าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิ
ที่พยายามต่อสูก้ับอุทกภัยครัง้ใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ฐานของอนุสาวรีย์สรา้งเป็นสระรูป

พระจันทรเ์สีย้ว 3 ชัน้ ดา้นหลังประกอบดว้ยเสาและระเบยีงโคง้แบบโรมัน ซึง่แสดงถงึความ
สามัคคขีองชาวเมอืงฮารบ์ิน้ 

 

https://www.triphobo.com/places/harbin-china/harbin-flood-control-memorial-tower


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตาลนิ (Stalin Park) ตัง้อยู่อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าซงฮัว สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1953 ซึง่มีรูปแบบที่รับอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวีปยุโรป ทุกท่านจะไดเ้ห็นววิ

ธรรมชาตทิีส่วยงาม มหีลากหลายกจิกรรมใหเ้ลน่ อาท ิสนัุขลากเลือ่น สกลีม ขีม่า้ รถหมิะ 
และก็สไลเดอร ์ฯลฯ ใหท้า่นเพลดิเพลนิ  

(หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ ) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางชุน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมอืงฤดใูบไมผ้ลิ

แห่งเขตเหนือของจนี แต่เดมิฉางชนุเป็นศูนยก์ลางอ านาจของเผ่าแมนจู เมือ่ญีปุ่่ นเขา้ยดึ
ครองเขตแมนจูเรยี ค.ศ.1938-1945 ไดส้ถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และไดป้ระกาศตัง้ฉางชนุ
เป็นเมอืงหลวงหลังญีปุ่่ นสิน้อ านาจ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั โรงแรม Guoshang Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 
วนัทีห่า้     วงัปูย-ีกระทรวงท ัง้แปดของแมนจ ู(ชมดา้นนอก)-จตัรุสัเหวนิฮ ัว่-รา้นคา้ภาพวาดขน

นก ฉางชุน-เสิน่หยาง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่วงัปูย ีหรอื พระราชวงัจอมปลอม ซึง่เป็นทีป่ระทับของจักรพรรดปิูยี 

จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยแห่งรผาชวงศช์งิหรอืกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของแผ่นดนิ นอกจากนี้ให ้
ทา่นชมหอ้งหับตา่งๆทีป่ยูเีคยใชน้อน , น่ังสบูบหุรี ่, อา่นหนังสอื และใชค้วามคดิตามล าพัง 

มรีูปภาพและจดหมายใหเ้ห็นภาพในชว่งนัน้ และจัดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงชวีติความเป็นอยู่
ในวัง  น าท่านชม กระทรวงท ัง้แปดของแมนจู (ชมดา้นนอก) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงฉาง
ชุน ซึง่ประกอบดว้ย 8 กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปดว้ยกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสขุ กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1936 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านชม จตัุรสัเหวนิฮ ัว่ หรอื ลานวฒันธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกวา้ง ขนาด

ใหญข่องเมอืงฉางชนุ นับเป็นสญัลักษณ์สิง่กอ่สรา้งของเมอืง  
น าทา่นชม รา้นคา้ภาพวาดขนนก ทีท่ าจากขนสตัว ์โดยเฉพาะขนนกทีน่ ามา
ประดษิฐป์ระดอยไดอ้ยา่งงดงามมาก ซึง่จะท าใหท้า่นเพลดิเพลนิและประทบัใจกับภาพวาด

ของจติรกรของชาวเสิน่หยางอยา่งไมรู่ล้มื 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเสิน่หยาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) ระหวา่ง

ทางทา่นจะไดส้มัผัสธรรมชาตทิีแ่สนงดงามทัง้ 2 ขา้งทาง 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั โรงแรม Vienna International Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 
วนัทีห่ก     ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

10.15 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 
NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW877 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 
15.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 

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

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื 

รา้นสนิคา้พืน้เมอืง, รา้นศลิปะรสัเซยีม, รา้นภาพวาดขนนก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้น
จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

** ไมร่บัจอยแลนด ์** 
ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมร่วมคา่วซีา่) 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็น

หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เด ีย่วเขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่
จนีแบบดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,500 บาท  

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้
ทวัร ์ทา่นละ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกั
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะ
ช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน

ต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทาง
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มี

เงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขาย

มาทางแฟกซ ์
• ส่งรายชื่อส ารองที่น ัง่ ผู ้เดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดย

เซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, 
เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น 
ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 

ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความ

พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 

7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ

ติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่
รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ใน

วันนัน้ๆ        มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่ว

ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ:  การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         
  การขอวซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 

 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  
กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ  

 
1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่

เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยไดร้ับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายส าเนาหนา้
พาสปอรต์เล่มเก่า และส าเนาหนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้ับทางบรษัิทฯ ** (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทาง
ตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธ

การขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ ยิม้
หา้มเห็นฟัน มองเห็นท ัง้ใบหนา้และใบหูท ัง้สองขา้งชดัเจน และ

ห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุด
ขา้ราชการ ไมส่วมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟช ัน่ เเวน่
สายตา รปูถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์

หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิ
ลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใช้

งานได ้** 
4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพือ่
ประโยชน์ของตัวทา่นเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-
3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  
5.1.1 ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายุต า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
  5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
  5.1.4 กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายุต า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

5.2.4 กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

      หมายเหต ุ:  

• กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิและหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไป
ด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู
จนี 

• ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง
เทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ให ้
บรษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

• โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสาร
เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่

ทราบลว่งหนา้   

• ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท า
วซีา่จนี ท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิทฯ 
ไม่ทราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง 

หากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์ 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน  ทา่นละ 5,500 บาท  

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

• น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
• น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

• น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี 
สเปน สวเีดน  สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่ว ี
ซา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


