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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

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

7 สายการบนินกสกู๊ต (Nok Scoot) ซึง่จะมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบรกิารช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง 

พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 

วนัทีส่อง สนามบนิเสิน่หยาง - เมอืงเสิน่หยาง - รา้นเสือ้กนัหนาว - เมอืงจีห๋ลนิ 

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

ระยะเวลาบนิ 5 ช ัว่โมง 30 นาท ีโดยประมาณ) 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเสิน่หยาง ประเทศจีน เมืองเสิน่หยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ ซึง่อาจใชเ้วลาโดยประมาณ 1 ช่ัวโมงเป็นอย่าง
นอ้ย รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเสิน่หยาง (Shenyang) เมืองหลวงของ

มณฑลเหลียวหนงิ เป็นเมืองที่มขีนาดใหญ่ที่สุดทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจนี ปัจจุบัน
ถูกพัฒนาใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรม รวมถงึเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ น าท่าน

เดินทางสู่ ร้านเสื้อกนัหนาว (Winter Clothing Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตาม
อัธยาศัย โดยอณุหภูมเิฉลีย่นในเดอืนธันวาคม-กมุภาพันธนั์น้อยู่ที ่-10 ถงึ –30 องศาเซลเซยีส 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงจีห๋ลนิ (Jilin) ตัง้อยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 
มเีมอืงหลวงชือ่ ฉางชนุ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีห้มอ้ไฟ (2) 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั... Datang Hot Spring Hotel ระดบั 4 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงจีห๋ลนิ - แมน่ า้ซงหวั - เมอืงฮารบ์ ิน้ - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - ถนนชอ้ปป้ิง Central Avenue - เทศกาล

โคมไฟน า้แข็ง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทุกท่านเดนิทางสู ่แมน่ า้ซงหวั (Songhua River) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงจี๋หลนิ เป็นแม่น ้าทอดยาว น าทุกทา่นชม 1 
ใน 4 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตใินจนี ซึง่ถอืว่าเห็นไดเ้ฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่าน ัน้ เกดิจากละอองน า้
และหมิะทีจ่บัเป็นน า้แข็งตามกิง่กา้นของตน้ไมน้ ัน้มคีวามหนาอยูท่ีร่ะหวา่ง 40-60 มลิลเิมตร ท ัง้นีส้ามารถ

พบเห็นไดใ้นช่วงปลายเดอืนธนัวาคม - กุมภาพนัธ ์ของทุกปี ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 
 

 



-3- 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงฮารบ์ ิน้ (Harbin) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องมณฑลเฮยหลงเจยีง ซึง่

เป็นมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง้ถอืว่าตัง้อยู่ในจุดเสน้รุง้สงูสดุของดนิแดนจนี  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เกีย๊วฮารบ์ ิน้ (4) 

 จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia Church) ซึง่ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนิกชาว

รัสเซยี เมื่อก่อนเคยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพธิีกรรมทางศาสนาที่ส าคัญต่างๆ ของชาวรัสเซยี แต่มาถูกท าลาย
ตอนปฏวัิตวัิฒนธรรม และไดม้ีการสรา้งขึน้มาใหม่อีกครัง้โดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด ซึง่ใช ้

เวลาถงึ 9 ปี โดยเริม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้ ่าเป็นโบสถ ์Greek 

Orthodox ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในตะวนัออกตวัโบสถสู์ง 53 เมตร มโีถงหลกัทีม่หีลงัคารูปหวัหอมสรา้งขึน้ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทมค์ลา้ยกบัสถาปัตยกรรม ของจตุัรสัแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันได ้
ปรับเปลีย่นมาเป็นศูนยศ์ลิปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวด าเกีย่วกับประวัตศิาสตรเ์มอืงฮารบ์นิ 

 

 
  
  

น าทุกท่านเดนิทางสู ่ถนนชอ้ปป้ิง Central Avenue หรอื ถนนคนเดนิจงหยาง (Zhongyang Pedestrian 
Street) อีกกนึ่งแลนดม์าร์คหากมาเยอืนฮาร์บิน้แลว้ไม่ควรพลาด โดยถนนแห่งนีค้วามยาวโดยประมาณ 1.4 

กโิลเมตร ระหว่างทางเดนิสองขา้งทางจะเป็นตกึสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยีเกอืบท ัง้หมด โดยภายอาคาร
ประกอบไปดว้ยสนิคา้ทั่วไป สนิคา้แบรนดเ์นม หรอืของฝากต่างๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาลูกดก อสิระใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิ
ตามอัธยาศัย  
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 น าทุกท่านเดินทาสู่ เทศกาลโคมไฟน า้แข็ง (Ice & Snow World) เป็นเทศกาลแกะสลักหิมะ และน ้าแข็ง
นานาชาตแิห่งเมอืงฮาร์บิน้ ซึง่จัดขึน้เป็นประจ าทุกปี ซึง่จัดครัง้แรกในปี พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลนี้มีระยะเวลา 1 
เดอืน ซึง่งานเทศกาลโคมไฟน า้แข็ง ถอืเป็นเทศกาลทีใ่หญ่โตและยงัมชีือ่เสยีงไปท ัว่โลก ถอืวา่เป็นงานที่

ใหญ่เป็นอนัดบัที ่4 หากเทยีบกบังานเทศกาลน า้แข็งทีเ่มมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่น เทศกาลคารน์วิาล 
ทีค่วเิบคประเทศแคนนาดา และเทศกาลสกทีีป่ระเทศนอรเ์วย ์ภายในงานประกอบไปดว้ยงานแกะสลกั
น ้าแข็งขนาดใหญ่ ที่ม ีรูปร่างแตกต่างกนัออกไป โดยจดัแสดงโชว์มากกว่า 2 ,000 ชิ้น อาทเิช่น 

พระราชวงัโบราณ ปราสาท หอคอย และอืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความละเอียดอ่อนของงานแกะสลักในแต่ละ
ประติมากรรมจงึท าใหท้ี่แห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลก และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือในช่วงยามค ่าคืนเทศกาลแห่งนี้จะมีการ
ประดับตกแต่งดว้ยไฟ LED ยิง่ท าใหท้ี่นี้สวยงามขึน้ไปอีก ภายที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นตรงหนา้คือแสงไฟที่ส่องแสง

หลากสีสัน ใหค้วามรูส้กึทัง้ฟินและโรแมนตกิมากๆ ดว้ยเหตุนี้จึงท าใหไ้ดรั้บการยอมรับว่าเป็นสถานที่เที่ยวตดิ
อันดับ 1 ใน 35 ของจีน ** (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 (5) 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั... Yourong Hotel ระดบั 4 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮารบ์ ิน้ - รา้นศลิปะรสัเซยี - เมอืงฉางชุน -  ลานสก ีJingyuetan - จตุัรสัวฒันธรรม เมอืงฉางชุน  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 น าท่านเดนิทางสู ่รา้นศลิปะรสัเซยี (Russian Craft Shop) ในอดตีฮารบ์ิน้เคยเป็นเมอืงภายใตก้ารควบคุมของ

รัสเซียมาก่อน ท าใหทุ้กวันนี้ฮาร์บิ้นยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันยังเป็น
ศูนยก์ลางการตดิต่อคา้ขายกับรัสเซยี ท าใหม้สีนิคา้ทีก่ลิน่อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยู่จ านวนมาก เชน่ ตุ๊กตามาตรี
ออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจวิเวอร์รี่ จากฝีมือของช่างชาวรัสเซยี , ไข่ฟาแบร์เช , ผา้คลุมไหล่Orenburg 

เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฉางชุน (Changchun) ซึง่เป็นเมืองหลวงของเมืองจี๋หลิน ตัง้อยู่ทางภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจนี ถอืว่าเป็นอกีเมอืงทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามอกีเมอืงหนึง่ในจี๋หลนิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ลานสก ีJingyuetan อยู่ห่างเพียง 12 กโิลเมตรนอกเมอืงฉางชุนและครอบคลุมพื้นทีร่วมกว่า 
80 ตารางกโิลเมตร และแบ่งออกเป็นภูเขา Tan Bei Shan ป่า Tan Nan ทะเลสาบ Yue Tan และหมู่บา้นตาลดง 
พื้นที่ป่าไมท้ีป่กคลุมไปดว้ยป่าไมน้ี้เป็นตัวอย่างของการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนและเพิง่ไดรั้บการจัดวางใหเ้ป็นมรดกของ

ชาต ิอกีทัง้ยังเป็น ทีต่ ัง้ของป่าทีม่นุษยส์รา้งขึน้อยา่งย ัง่ยนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจนีและยงัเป็นทีต่ ัง้ของลานสกทีี่
มเีอกลกัษณ์ แมว่้าภูเขาจะปกคลุมไปดว้ยหมิะและอนุญาตใหผู้อ้ยู่อาศัยและนักเดนิทางเพลดิเพลนิไปกับหมิะบน
เนินเขา อาทเิช่น ชืน่ชมทะเลสาบที่สวยงามบนภูเขา และสูดอากาศบรสิุทธิ ์อีกทัง้ยังมกีจิกรรมสันทนาการหลาย

อย่าง อาทเิชน่ สนัุขเลือ่นหมิะ หรอืเคเบลิคารบ์นลานสกทีีม่นุษยส์รา้งขึน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของจนี  ** (ราคาทัวรน์ี้ยังไม่
รวมค่ากจิกรรมต่างๆ และ Skiing fees) ** ไม่เพียงเท่านี้ ณ ทีแ่ห่งนีย้งัมเีทศกาลแกะสลกัน า้แข็งใหทุ้กทา่น
ไดเ้ยีย่มชมอกีดว้ย จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ จตุัรสัวฒันธรรม เมอืงฉางชุน (Cuture Square) เป็น

จตุัรสักลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฉางชุนต ัง้อยู่ใจกลางเมอืงฉางชุน จัตุรัสแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1996 และทอด
ยาวไปยังถนนหลักของ ถนน Dong Min ทางทศิตะวันออกตดิกับถนน Jiefang ทางทศิใต ้และถนน Minzhu ทาง

ทศิตะวันตกและอยู่ตดิกับมหาวทิยาลัย Jilin ในภาคเหนือ จัตุรัสแห่งนี้มพีืน้ทีก่ว่า 50 เอเคอร ์(20.5 เฮกตาร)์ มรูีป
ป้ันแกะสลักขนาดใหญ่ตัง้อยู่ตรงกลางและเวทีแสดงดนตรีกลางแจง้ในภาคเหนือ แกนหลักยาว 1,400 ฟุต (429 
เมตร) เรียงรายไปดว้ยทางเขา้หลักทางทศิเหนือและทศิใตข้องถนนสายหลักจากใตสู้่เหนือ ถนนสายหลักถูกวาง

ดว้ยหนิแกรนิตซึง่ท าใหจ้ัตุรัสเป็นธรรมชาตเิคร่งขรมึและมั่นคง ทัง้สองดา้นของทางเขา้หลักพื้นทีส่เีขยีวกวา้ง 10 
เอเคอร ์(40,000 ตารางเมตร)  
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกโ่สม  (8) 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั... International Trade Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  รา้นโสมจนี - เมอืงฉางชุน - เมอืงเสิน่หยาง - พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง - ถนนคนเดนิจงเจยี  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 น าท่านแวะชม รา้นโสมจนี เป็นโสมที่ถือว่าดีต่อสุขภาพมีสรรพคุณหลายๆอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถน าไป

ประกอบอาหารไดอ้ีกดว้ย ถือว่าเป็นที่นิยมของผูค้นในเมืองฉางชุน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง 
(Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐประชาชนจนี ปัจจุบันถูกพัฒนาใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรม รวมถงึเป็นฐาน

อตุสาหกรรมทีส่ าคัญ  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงักู ้กงเสิ่นหยาง (Shenyang Imperial Palace) ตั ้งอยู่ทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถงึภายในกลุ่มพระราชวงัในปัจจุบนัของจีน ถือว่าเป็นรอง
พระราชวงัตอ้งหา้ม หรอืพระราชวงักูก้งในกรุงปักกิง่เท่าน ัน้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิง่ปลูกสรา้งและความ

ใหญ่โต แต่สิง่ทีท่ าใหพ้ระราชวงัทีแ่ห่งนีแ้ตกต่างจากทีก่รุงปักกิง่คอื ถูกสรา้งโดยกษตัรยิช์นชาตแิมนจู 
พระราชวังกูก้งเสิน่หยางตัง้อยู่ในใจกลางเขตเมอืงเกา่เสิน่หยาง ถอืว่าเป็นเมอืงเอกของมณฑลเหลยีวหนงิทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจนี มพีืน้ทีก่ว่า 6 หมืน่ตารางเมตร สิง่ปลูกสรา้งกว่า 70 แห่ง หรอืแมแ้ต่หอ้งต่างๆกว่า 300 

หอ้ง  ที่พระราชวังแห่งนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ส่วนตะวันออก และส่วนตะวันตก โดยส่วนกลางถอืเป็นสว่น
ส าคัญหลักๆ เป็นสถานทีต่ัง้ ต าหนกัตา้เจ ิง้ หรอืทีว่่าราชการ และจัดพธิกีรรมส าคัญของฮอ่งเตร้าชวงคช์งิ สองขา้ง
ของต าหนักตา้เจิง้ไดส้รา้งต าหนักเล็ก ๆ  แบบศาลาเป็นคู่ ตัง้แนวใตไ้ปเหนือ ไดช้ือ่ว่าศาลา 10 อ๋อง เป็นที่ท าการ

ของขนุนางชัน้สงู 10 คน  
 

 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิจงเจยี (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตัง้ของสถานี

รถไฟแห่งแรกของเมือง ในปัจจุบนัสถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงเสิน่หยาง ทีร่วมเอารา้นคา้
มากมายๆ และหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ มาไวด้ว้ยกนั ใหทุ้กท่านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซื้อสนิคา้เสื้อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า หรอืของกนิมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เป็ดยา่ง  (11) 
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก สนามบนิเสิน่หยาง - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

10.15 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (Nok Scoot) เทีย่วบนิที ่XW877 (ใชร้ะยะเวลา
บนิ 5 ช ัว่โมง 30 นาท ีโดยประมาณ) 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี 

 (มเีตยีงและไมม่เีตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

25 – 30 ธนัวาคม 2562 25,999 28,999 6,999 15,999 

01 – 06 มกราคม 2563 24,999 27,999 6,999 14,999 

03 – 08 มกราคม 2563 21,999 24,999 6,999 11,999 

08 – 13 มกราคม 2563 21,999 24,999 6,999 11,999 

10 – 15 มกราคม 2563 21,999 24,999 6,999 11,999 

15 - 20 มกราคม 2563 21,999 24,999 6,999 11,999 

05 – 10 กุมภาพนัธ ์2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

07 – 12 กุมภาพนัธ ์2562 22,999 25,999 6,999 12,999 

12 – 17 กุมภาพนัธ ์2562 21,999 24,999 6,999 11,999 

14 – 19 กุมภาพนัธ ์2562 21,999 24,999 6,999 11,999 

19 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 21,999 24,999 6,999 11,999 

21 – 26 กุมภาพนัธ ์2562 19,999 22,999 6,999 10,999 

 

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

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

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซ่ีาเดีย่วเขา้ประเทศจนี โดยมรีายละเอยีดดงันี ้** 

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

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

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

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พื้นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้น

ศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมือง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึ

อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง 

หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากท่าน

เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ท่าน/รา้น 

 

• โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 

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

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.      ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 350 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน  

 ค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 400 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่เดีย่วเขา้ประเทศจนี 

แบบธรรมดา ท่านละ 2,200 บาท ใชเ้วลาท าการ 4 วันท าการ โดยประมาณ (หลังจากไดรั้บเอกสารการยืน่) 

แบบด่วน     ท่านละ 3,500 บาท ใชเ้วลาท าการ 2 วันท าการ โดยประมาณ (หลังจากไดรั้บเอกสารการยืน่) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ไม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
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3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ ( ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ 

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบริการ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้กนั่กท่องเที่ยว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ 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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทุกท่าน ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ 

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

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ที่จะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วจนี หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กิจธุระ

ส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวีซ่า หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หม้ีผลต่อการพจิารณาวีซ่า (เล่มหนังสอื

เดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า  

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากท่านยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบปกตท่ัิวไปคือ 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึง่หากอยู่ในช่วง

ฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากที่ผูส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้

ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ
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พจิารณาวีซา่ อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่

ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มากอ่น

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้น โดย

จะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที่อนุมัตโิดยระบุวันที่สามารถ

พ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ที่มี

การประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิ

ไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวี

ซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้

ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท่้านใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้ง

ในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วประเทศจนี 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ 

มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสี

ขาวเท่าน ัน้ จ านวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูปไม่เกนิ 6 เดือน สถานทูต
ปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสติ๊ กเกอร์ / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุด
ราชการ /หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทุกชนดิ(เนื่องจากฉากหลังตอ้งเป็น

สขีาว) หา้มสวมเครื่องประดับทุกชนดิ, หา้มใส่คอนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิด
ใบหูและหนา้ผากชัดเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มเีงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มีจุดสี

แดงในดวงตา และจะตอ้งไม่มสีิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้สิน้. 
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3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถู่กตอ้งและชัดเจนโดยครบถว้น 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี 

 

** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 

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

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

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

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส 

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

□ หมา้ย □ หย่า    

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น

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

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

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น)..................................................................................... 

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา

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

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

  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทูต ***  

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์.................. 

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

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์.................. 

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

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

เบอรโ์ทรศัพท.์.........................................ความสัมพันธ.์................................................... 

(กรุณาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
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4. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์)  

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์  

• หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ จากทาง
เขตหรอืทีว่่าการอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุ
ความสัมพันธว่์าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน 

• หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบุคคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม่  
ใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่่าการอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตให ้

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธว่์าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน 

• กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  
- ใบส าเนาบันทกึการหย่าทีร่ะบุว่าบุตรอยู่ในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเท่านัน้ 

• กรณีบุตรบุญธรรม 
                      - ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรอืทีว่่าการอ าเภอ 

• ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 

• กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 
หมายเหตุ : 

• กรณีเป็นสาวประเภทสอง  (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตร)ี ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน  (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมาย
ชีแ้จงตนเอง และสมุดบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีา่จนี และสามารถ

พ านักอยู่ในประเทศจนีไดไ้ม่เกนิ 7 วันเท่านัน้ 

• กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนญุาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม
รายละเอยีดทีอ่ยู่ทีชั่ดเจน ส าเนาสมุดบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทูต) 
โดยมคี่าบรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

• ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางต่างชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับยืน่วซีา่กรณีดังนี้  

- หนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มสเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย

ตนเองทีส่ถานทูตจนีโดยตรง / กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

• ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งท าวซีา่จนี แตท่่านจะตอ้ง รับผดิชอบใน
การขออนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง  

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา

เขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบ

เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสอื

เดนิทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

น ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้

ตามหลักปฏบัิตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที่เกดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม 

 

 


