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เส ิน่หยาง ฮารบ์ ิน้  

THE CHINA SNOW TOWN 
โดยสายการบนินกสกูต๊ (XW) 

7 วนั 5 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หา้มพลาด.....น าทา่นทา้พสิจูนค์วามหนาวเย็นกบัเมอืงแหง่หมิะ   

    -สมัผัสความหนาวเย็น ณ หมูบ่า้นหมิะ  THE CHINA SNOW TOWN 

   -สนุกสนานแบบเตม็อิม่กบัการเลน่สก ีณ ลานสก ี YABULI 

   - น่ังรถไปความเร็วสงูไปกลบั เสิน่หยาง-ฮารบ์ ิน้ 

   -แจกฟร ีถงุมอื ทีปิ่ดห ูและผา้พนัคอ และแผน่ความรอ้น 1 ชดุ รับทีฮ่ารบ์ ิน้ ** 

 

CHINA
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หมายเหต ุ: **ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่วอกี 1500  บาท** 

***กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

**กรณีจ านวนลกูคา้ต า่กวา่ 15 คน  เก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ** 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง (XW878/02.20-08.35 

) 
    

2 สนามบนิดอนเมอืง (XW878/02.45-08.50น.) – เส ิน่
หยาง – (รถไฟความเร็วสงู) สูเ่มอืงฮารบ์ ิน้ 

         WANDA REALM 
HOTEL 

ระดบั 5 ดาว  
3 

ฮารบ์ิน้ – ลานสก ีYABULI – มา้ลากเลือ่น – หมูบ่า้น
หมิะ 

   XUE YUNGE HOTEL 

ระดบั 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 

4 DREAM HOME (รวมคา่เขา้) – เทีย่วชมถา่ยรปู
ทัศนยีภาพของหมูบ่า้นหรอืเลอืกรายการเสรมิ (เขา 
YANG CAOSHAN) – ชมแสงสกีลางคนื NIGHT  
PLAZA ถนนแสยุ่น่เจยี (XUE YUN JIE) 
 

   XUE YUNGE HOTEL 

ระดบั 4 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

5 

หมูบ่า้นหมิะ – ฮารบ์ิน้ – ถนนคนเดนิจงยัง – ถา่ยรปูดา้น
นอกโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – สวนสตาลนิ 

   WANDA REALM 
HOTEL 

ระดบั 5 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

 
6 

ฮารบ์ิน้ – Ice and Snow World Theme Park – สวน
เสอืไซบเีรยี – เส ิน่หยัง (รถไฟความเร็วสงู) 

   HOLIDAY INN 

SHENYANG 

ระดบั 4 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

7 เส ิน่หยาง – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
(XW877/10.15-15.10 น.) 

    

รายละเอยีดการเดนิทาง 

เครือ่งBoeing   
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

ไมม่บีรกิาร 
อาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

  X 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.30 น. คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู ้โดยสารขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOK 
SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้ับทา่น 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
สนามบนิดอนเมอืง – เสิน่หยาง – น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงฮารบ์ ิน้ 
 
02.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเส ิน่หยางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW878 

 
08.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองเส ิน่หยาง (Tao Xian International) หรือ ที่มีชื่อเรียกในภาษาแมนจูว่า 

มุกเดน ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนิง ในอดตีเคยอยู่ใตก้ารปกครองของรัสเซยีจนถงึ ปี ค.ศ. 1931 
จงึตกเป็นของญีปุ่่ น และกลับมาอยู่ภายใตก้ารดูแลของรัสเซยีอกีครัง้ในปี ค.ศ. 1945ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมอืงอุต

สาหรรมทีใ่หญ่และมคีวามส าคัญทีส่ดุ นอกจากนัน้ยังเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทางภูมภิาคตวันออกเฉียงเหนือ

หรอืตงเป่ยของจนี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั้น น าท่านน่ังรถไฟความเร็วสูงสู่ เมอืงฮารบ์ ิน้  เมืองเอก

ของมณฑลเฮยหลงเจยีง ตัง้อยู่ทางทศิเหนือ สดุของประเทศจนี

มพีรมแดนตัง้แต่ทศิเหนือไล่ลงมาถงึทศิตะวันออกตดิชายแดน

ชือ่ในฐานะเป็นเมอืงน ้าแข็งของประเทศ ซึง่มกีารจัดเทศกาลฤดู

หนาว การแข่งขันแกะสลักน ้าแข็ง หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้

เมอืงแลว้ จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้นเสือ้กนัหนาวตงเป่ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Wanda Realm Harbin ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง                                                                                                                                                                      

ฮารบ์ ิน้ – ลานสก ีYABULI – มา้ลากเลือ่น – เมอืงหมูบ่า้นหมิะ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทาง สูล่านสก ีYABULI ภาษาจนีเรียกว่า ลานสก ียาบูลี ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) รีสอร์

ทสกแีห่งแดนมังกรทีไ่ดม้าตรฐานระดับสากลถงึขัน้เป็นผูจ้ัดกฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวในปี 2008 นอกจากจะมลีานสกี

ขนาดใหญ่แลว้ก็ยังมอีปุกรณ์สกทีีท่ันสมัยและมบีรกิารดเียีย่มตดิ

อนัดบัพรเีมีย่มของทวปีเอเชยี นอกจากนัน้ก็ยังมกีจิกรรมกฬีาและ

สนัทนาการของฤดหูนาวอกีมากมายส าหรับทัง้เด็กและผูใ้หญ่ มอื

สมัครเลน่และมอืโปรฯ มหีลายระดบัความสงูทและมคีวามยาวรวม 

30 กม. นอกจากนี้ ยังมีลานสกีที่ยาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร 

จากนัน้ น าทา่นน ัง่มา้ลากเลือ่น ซึง่เป็นการเลน่สกอีกีแบบทีส่นุก

มาก  โดยสารคนัละสีถ่งึหา้ทา่น (รวมคา่บรกิารรถ)  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหมิะ ซึง่ห่างจากลานสก ีYA BULI 93 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ตัง้อยู่ตะวนัตกเฉียงใตข้องแมน่ ้าหมู่ตานเจยีง เป็นหมู่บา้นทีม่หีมิะหนากวา่ 1เมตร ววิหมู่บา้นสวยมาก การกอ่สรา้ง

แตล่ะบา้นเหมอืนกันหมด เขา้ไปหมู่บา้นนี้เหมอืนเขา้ไปโลกของเทพนยิาย หมู่บา้นนี ้หมิะตกถงึ 7เดอืน ใน 1ปี มี

สองฤด ูฤดรูอ้น และฤดหูนาว  หนา้รอ้นจะมฝีนเยอะ  หนา้หนาวหมิะเริม่ตกจากตลุาคมถงึพฤษภาคมปีหนา้ ความ

หนาของหมิะเฉลีย่ตอ่ปีที ่2 เมตรปรมิาณหมิะทีห่นาทีส่ดุของประเทศจนีและคณุภาพหมิะดแีละสะอาด  คนจนีจงึ

ตัง้ชือ่ใหเ้ป็น ”THE CHINA SNOW TOWN”  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั XUE YUNGE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (อยูใ่นหมูบ่า้นหมิะ) 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     

DREAM HOME (รวมคา่เขา้) – ชมและถา่ยรปูความสวยงามของหมูบ่า้นหรอืเลอืกซือ้

ออฟช ัน่เสรมิ (เขาYANG CAOSHAN) – NIGHT PLAZA ถนนแสยุ่น่ เจยี (XUE YUN JIE) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหมูบ่า้นหมิะ 

 น าท่านเขา้ชม DREAM HOME (รวมค่าเขา้)   น าท่านเขา้ชม

สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง้เป็นทีถ่่ายท าหนังและรายการที่

งดงามมาก ตัง้อยู่ใกลถ้นนคนเดนิ XUEYUN ทีน่ี่ท่านสามารถเห็น

ความหลากหลายของ "เห็ดหมิะ" ทีส่วยงาม เห็ดหมิะทีจ่รงิแลว้

เป็นบา้นแต่ละบา้นที่ต ิดกัน เป็นบา้นเล็กๆ ความสูงเท่ากันหมด 

ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตัง้ชื่อเห็ดหิมะ   เป็น

รูปทรงธรรมชาตขิองประตมิากรรมหมิะในทีน่ี่ ทา่นสามารถรับชมความสวยงามของหมู่บา้น ซึง่เป็นหมิะทีข่าวและ

สะอาดทีส่ดุ เป็นจดุเดน่ทีส่ดุของหมูบ่า้น   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

     บา่ย 

เดนิเล่นถ่ายรูปในหมู่บา้น ท่านสามารถถ่ายรูปความสวยงามตามอัธยาศัยหรือสามารถเลอืกซือ้เพิ่มเตมิสถานที่

ทอ่งเทีย่ว เขาแกะหญา้(YANG CAOSHAN) ซึง่เป็นเขาทีส่งูทีส่ดุในหมูบ่า้นนี้ แลว้ห่างจากเมอืงหมิะประมาณ

4.5กโิล ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุอกีจุดของหมู่บา้น สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 1,235เมตร ซึง่เป็นจุดทีช่มพระ

อาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กทีด่ทีีส่ดุ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชมแสงสกีลางคนื ถนนคนเดนิ NIGHT PLAZA XUEYUN JIE ซึง่เป็นถนนหลักเพียงเดยีวของหมู่บา้น

หมิะ  ความยาว 500เมตร เต็มไปดว้ยความหลากหลายของสนิคา้ภูเขาและรา้นอาหารบางส่วน ท่านสามารถ

ถา่ยรูปตามบา้น บรรยากาศเหมอืนชว่งตรุษจนี  โคมไฟสแีดงหนา้บา้นเต็มไปหมด 

ทีพ่กั XUE YUNGE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (อยูใ่นหมูบ่า้นหมิะ) 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

ชมหมูบ่า้นหมิะ –ฮารบ์ ิน้ –ถนนคนเดนิจงยงั –ถา่ยรูปดา้นนอกโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – 

สวนสตาลนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงฮารบ์ ิน้ ระหวา่งทางทา่นสามารถชมความสวยงามของเมอืงหมิะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5 

ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่น ชมภายนอกโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซึง่เป็น 1 ในโบสถค์รสิต ์17 แหง่ ซึง่แสดงถงึวฒันธรรมรัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้

มามอีทิธพิลในฮารบ์ิน้  โบสถโ์ซเฟีย เป็นโบสถน์กิายออรโ์ธด็อกซท์ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากทีท่หาร

รัสเซยีตอ้งประสบกับความพ่ายแพใ้นสงครามรัสเซยี–ญีปุ่่ น (ค.ศ.1904–1905) โดยชาวรัสเซยีไดส้รา้งโบสถแ์ห่ง

นี้ข ึน้เพื่อเป็นทีพั่กพงิทางใจ และสรา้งขวัญก าลังใจใหแ้ก่กองทหารรัสเซยีทีเ่ขา้มาประจ าอยู่ ณ ทีน่ี้ โบสถแ์ห่งนี้

ไดรั้บบรูณะอกีครัง้ในปี ค.ศ.1923 และหลังจากทีใ่ชเ้วลาในการซอ่มแซมตอ่เตมินานถงึ 9 ปี โบสถเ์ซนตโ์ซเฟียก็

ไดก้ลายเป็นโบสถอ์อรโ์ธด็อกซท์ีใ่หญท่ีส่ดุในภาคพืน้เอเซยีตะวันออก ตวัโบสถส์งู 53 เมตร มโีถงหลักทีม่หีลงัคา

รูปหัวหอมสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์คลา้ยกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน จงยางปู้ สงิเจีย้ หรอื ถนนจงยางตา้เจยี เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากและ

ของทีร่ะลกึ ณ ย่านการคา้ของเมอืงฮารบ์ิน้   น าทา่นชม สวนสตาลนิ หรอื ซือ่ตา้หลนิกงหยวน รมิฝ่ังแม่น ้าซง

ฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึง่มรีูปแบบทีรั่บอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียุโรป แต่มคีวาม

สมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่หา้วหาญ ซึง่เปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็น

หลกัฐานถงึสมัพันธภาพอนัดตีอ่กนั ระหวา่งสองชาตมิหาอ านาจแหง่โลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Wanda Realm Harbin ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง      

ฮารบ์ ิน้ – Ice and Snow World Theme Park – สวนเสอืไซบเีรยี –เส ิน่หยาง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเชา้ไปเทีย่วชม Ice and Snow World Theme Park 

เป็นสวนสนุกแกะสลกัน ้าแข็งทีใ่หญส่ดุของจนี เปิดใหเ้ทีย่วปี 2016 

มโีซนสนัทนาการตา่งๆมากมายรวมถงึสไลดท์ีย่าวทีส่ดุในโลกและ

สไลดร์ูปแบบอืน่ ๆ ทา่นสามารถเทีย่วฟรโีดยไมต่อ้งเสยีเงนิเพิม่ 

สนุกสนานกจิกรรมอืน่ ๆ อกีมากมายในโรงน ้าแข็งนี ้ จากนัน้  น า

ทา่นชม สวนเสอืไซบเีรยี (สตัวอ์นุรักษ์ทีม่คีา่ชนดิหนึง่ของประเทศ

จนี ) สวนเสอืตัง้อยู่ทางเหนอืของแมน่ า้ซงฮวั มพีืน้ที ่196.53 เอเคอร ์และมเีสอืไซบเีรยีน สตัวอ์นุรักษ์ทีม่คีวาม
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สวยงาม น่ารัก และเป็นเสอืทีไ่มด่รุา้ยอาศยัอยู่กวา่ 100 ตัว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเส ิน่หยาง (รถไฟความเร็วสงู)   ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง เมอืงเอกขนาดใหญท่ีส่ดุ

แหง่อสีานเหนอืของจนี ทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางการเมอืง เศรษฐกจิ การคมนาคมของมณฑลเหลยีวหนงิ โดยเฉพาะ

อตุสาหกรรมหนักและการแปรรูปวตัถดุบิลว้นตัง้อยูใ่นเสิน่หยาง เสิน่หยางเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 

2,000 ปี ตามต านานเลา่วา่เมอืงใหญท่างภาคอสีานแหง่นีเ้คยเป็นเมอืงหลวงมากอ่น ซึง่ตอ่มาหัวหนา้เผ่าแมนจูได ้

ยกทพัเขา้ตปัีกกิง่ โคน่ลม้ราชวงศห์มงิ สถาปนาเป็นราชวงศช์งิและยา้ยเมอืงหลวงจากเดมิเมอืงเสิน่หยางมาอยูท่ี่

กรุงปักกิง่แทน   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HOLIDAY INN SHENYANG  HOTEL   ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง         

เส ิน่หยาง – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.15 น เดนิทางกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW877 

(ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่งบนิ) 

15.10 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

ส าคญัมาก .....หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

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

โปรแกรมการเดนิทางอาจมเีปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 
เส ิน่หยาง ฮารบ์ ิน้  

THE CHINA SNOW TOWN 
7 วนั 5 คนื โดยสายการบนินกสกูต๊ (XW) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่นเทา่น ัน้ พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่05 – 11   ธ.ค. 60 27,999.- 27,999.- 5,900.- 

วนัที ่19 – 25   ธ.ค. 60 27,999.- 27,999.- 5,900.- 

**ไมร่บัจอยแลนด*์* 

 

***ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
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หมายเหต ุ: กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ*** 

ขอ้ควรทราบ: รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รา้นเสือ้กนัหนาว,รา้นสนิคา้รสัเซยี ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทวัร ์ ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้    

       

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถและหัวหนา้ทัวร ์จา่ยทา่นละ  250 หยวน ตอ่คน/ทรปิ  

     หมายเหต ุ: กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ 

8.  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ VAT 7% 

9    คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี พาสปอรต์ไทย 4 วนัท าการ (1,500 บาท) 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ
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 เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ให้

ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

ถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ

มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2  นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลู
ดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 
.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

............................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

..............................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

.......................................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME...........................................................

......... 

RELATION........................................................ 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่น

เกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 


