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ราคาเริ่มต้นเพียง 34,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
วันที ่2. กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแม่น้ําไห่เหอ – Tianjin Eye – 
ถนนอิตาลี – บ้านกระเบื้อง – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – ร้านเสื้อกัน
หนาว – คฤหาสน์วอลการ์   
วันที ่3. คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการแสดงระบํารัสเซีย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ฟรีชิมเบียร์สดท่าน
ละ 1 แก้ว)   
วันที ่4. จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ย (รวมรถอุทยาน) 
วันที ่5. ชมการแสดงว่ายน้ําท้าความหนาว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020  
วันที ่6. ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-10.40) – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้าแม่ทับทิม – 
เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ)(CA749:20.25-00.40+1)        
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.40 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้

การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

วันที่2 

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA750:01.40-
07.10) – ชมวิวแม่น้้าไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนนอิตาลี – บ้านกระเบื้อง – เทียนสิน 
(สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – 
ร้านเสื้อกันหนาว – คฤหาสน์วอลการ์   

01.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยเที่ยวบินที่  CA750 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน หนึ่งในเมืองอุตสหากรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็น

เขตเช่าของชาวตะวันตก ทําให้บรรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวันตก จากนั้นนําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นําท่านออกเดินทางไปยังภัตตาคาร  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 

 
 นําท่านชม แม่น้้าไห่เหอ ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองเทียนสิน จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปภายนอก เทียนจินอาย (Tianjin Eye) 

เป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่บนสะพานกลางแม่น้ําจื่อหย๋า โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร ถูกสร้างข้ึนในปี 
2008 ที่ผ่านมา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านชม ถนนอิตาลี่ ชื่อของถนนอิตาลี่นั้น ก็ได้มาจากบรรยากาศของถนนสายนี้นั่นเอง ถนนอิตาลี่นั้นประกอบด้วย

อาคารที่ออกแบบโดยยึดรูปแบบศิลปะแบบอิตาลี ทั้งยังมีการตั้งชื่อสถานที่อิงตามแหล่งท่องเทียวในอิตาลี่อีกด้วย เช่น 
จัตุรัสมาร์โคโปโล นอกจากนั้นแล้ว ถนนอิตาลี่ยังเป็นบ้านเก่าของเหล่าผู้มีชื่อเสียงในอดีต เช่น หยวนซ่ือไข่และอีกมากมาย 
จากนั้นนําท่านชม บ้านกระเบ้ือง เป็นบ้านที่มีเครื่องลายคราม กว่า 4,000 ช้ิน ประกอบด้วยหินอ่อนและมีหินคริสตัล
น้ําหนักรวมกว่า 40 ตัน และ กระเบื้องโบราณกว่า 700 ล้านชิ้นเครื่องแก้วชาวกระเบื้องจากสมัย ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่งกว่า 
300 ช้ิน รูปป้ันหินอ่อนโบราณกว่า 300 ตัว ที่ตกแต่งในสไตล์ฝรั่งเศส 
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 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนสิน (อิสระทานอาหารเย็นภายในสนามบิน) 

19.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA1677 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์บินไท่ผิง เมืองฮาร์บิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 นําท่านแวะชมสินค้าที่ ร้านเสื้อกันหนาว ภายในร้านจะจําหน่าย เสื้อ รองเท้า ผ้าพันคอ แผ่นทําความร้อน และอุปกรณ์กัน

หนาวอีกมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่คฤหาสน์วอลการ์ 
 

 
ที่พัก โรงแรม  VOLGAR MANOR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ไม่มีบริการห้องพักส้าหรับ 3 ท่าน) 

 
 

วันที่ 3 คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการแสดง
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ระบ้ารัสเซีย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ฟรีชิมเบียร์สดท่านละ 1 แก้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 นําท่านเที่ยวชม คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) เม่ือไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่แต่งกายเป็นชุดประจําชาติรัสเซียคอยให้การ

ต้อนรับผู้ที่มาเยือนคฤหาสน์วอลการ์ โดยที่บริเวณแห่งนี้มีพ้ืนที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทุนสร้างถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกว่า
ล้านหยวน 
นําท่านชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซีย ตัวอาคารทํามาจากไม้ เป็นสัญลักษณ์ของ
คฤหาสน์วอลการ์  ด้านหน้าของตัวอาคารมีสัญลักษณ์กางเขนแบบคริสต์ ออร์โทดอกซ์ ตัวโบสถ์เคยถูกทําลายไปเม่ือปี ค.ศ.
1966 ในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม ในปัจจุบันได้ถูกบูรณะให้มีความสวยงามเช่นเดียวกับในศตวรรษก่อน  
จากนั้นนําท่านเข้าชม คฤหาสน์พาฟลอฟ อาคารจําลองบรรยากาศรัสเซียในยุค คริสต์ศตวรรษที่ 16 ภายในมีการประดับ
ด้วยเครื่องเรือนช้ันยอด อีกทั้งชานดาเลียร์ที่สวยงามพร้อมด้วย เทวทูตทั้ง 12 องค์ เม่ือได้เข้าไปสัมผัสจะรู้สึกเหมือนอยู่ใน
วรรณกรรมรัสเซีย ”แอนนา คาเรรินา”   
จากนั้นนําท่านชม การแสดงระบ้ารัสเซีย (หมายเหตุ การแสดงจะหยุดทุกวันจันทร์) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1900 โดยผู้อพยพเชื้อสายเยอรมันและโปแลนด์  มี

ประวัติศาสตร์กว่า 100 ปีแล้ว ปัจจุบันผลิตเบียร์มากกว่า 3 แสนตันต่อป ีโดยมียอดขายเป็นรองเพียงเบีร์ชิงเต่าเท่านั้น โดย
ปริมาณการดื่มเบียร์โดยเฉล่ียของชาวฮาร์บินจัดอยู่อันดับที่หนึ่งของจีน (แถมฟรี ชิมเบียร์สดท่านละ 1 แก้ว)  
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ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ  ภัตตาคาร พิเศษ หม้อตุ๋นตงเป่ย 
ที่พัก โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 
จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ย (รวม
รถอุทยาน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย  ซ่ึงออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เม่ือก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกทําลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างข้ึนมาใหม่อีกครั้ง
โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ทีสุ่ด ซ่ึงใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.
1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก  
จากนั้นนําท่านเดินชม ถนนจงยาง  ตลอดสองข้างทางท่านจะได้เห็นสินค้าของฝากและของที่ระลึกมากมาย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 นําท่านชม สวนสตาลิน ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ําซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจาก
ศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซ่ึงเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของ
ประเทศจีน เพ่ือเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติมหาอํานาจแห่งโลก  
จากนั้นนําท่านชม สวนเสือตงเป่ย ชมเสือไซบีเรีย (สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยู่ทางเหนือของ
แม่น้ําซงฮัว มีพ้ืนที ่196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สัตว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงาม น่ารัก และเป็นเสือที่ไม่ดุร้ายอาศัยอยู่
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กว่า 100 ตัว 
 

 
ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูป้ิงย่าง 

ที่พัก โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
ชมการแสดงว่ายน้้าท้าความหนาว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย – เกาะพระ
อาทิตย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําท่านชม การแสดงว่ายน้้า ของเหล่าผู้สูงอายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สร้างความประหลาดให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก 

และนําท่านเลือกชม สินค้ารัสเซีย ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต เครื่องประดับ 
หรือของพ้ืนเมืองต่างๆ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  พิเศษ เกี๋ยวตงเป่ย 

 นําท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย ์เกาะขนาดใหญ่ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําซงฮัวเจียง มีเน้ือที่ประมาณ 3,800 เฮค
เตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟ้ืนของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิน สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบ
สงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด ส่วนในช่วงฤดูหนาวเม่ือเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะ
กลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ําแข็ง เช่น สเก็ตน้ําแข็ง เลื่อนหิมะ 
และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปีของฮาร์บิน เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะ
น้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซ่ึงปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งใน
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อาคารของเกาะสุริยันน้ีได้ ชมการแกะสลักนํ้าแข็งกําแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
จีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ําแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่
เห็นในปัจจุบัน  

 
 (หมายเหตุ : กรณีที่เกาะพระอาทิตย์ไม่เปิดให้เข้าชมไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ หม้อไฟตงเป่ย 

 นําท่านชม เทศกาลน้้าแข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการ
แกะสลักนํ้าแข็งประจําปีของฮาร์บิน ที่เมืองฮาร์บนิซ่ึงฤดูเยือกแข็งที่ยาวนานทําให้ฮาร์บินซ่ึงอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
จีนกลายเป็นเมืองน้ําแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทําให้แม่น้ําซงฮัวกลายเป็นลานน้ําแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ที่ผู้มาร่วมงาน
ใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเล่ือนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ สเก็ตน้ําแข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนําน้ําแข็งก้อนโต
มาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืนตามอัธยาศัย 

 
 หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน้ําแข็งปิดให้เข้าชม เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ที่พัก  โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 6 ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-
10.40) – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้าแม่ทับทิม – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – 
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กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ)(CA749:20.25-00.40+1) 
 สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฮาร์บินไท่ผิง 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดย สายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA1678 
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน หนึ่งในเมืองอุตสหากรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็น

เขตเช่าของชาวตะวันตก ทําให้บรรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวันตก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน และให้ท่านได้มีเวลาเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆตามอัธยาศัย 

  
 นําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการหม่าโจ้ว

แล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ   
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนสินบินไห่ 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA749 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
00.40+1 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

โปรแกรม: เทียนสิน ฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่ 27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 35,900.- 35,900.- 5,500.- ไม่รับจอยแลนด์ 
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วันที่ 08-13 ม.ค. 63 37,900.- 37,900.- 7,500.- ไม่รับจอยแลนด์ 

วันที่ 12-17 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 4,500.- ไม่รับจอยแลนด์ 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครั้ง เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมาย
ทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่า

มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 
หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
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3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์  

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 

กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป //หัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจในการให้บริการ 
 

หมายเหตุ 
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1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย 
อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจาก
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
ค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
ส้าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส้าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด 
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2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
เต็ม   

 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเท่านั้น**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วย

ตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของ

เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน 

ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อม
ส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้ง
บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทํา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น 
 - หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
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 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า 
และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาว
เท่านั้น] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา

ประทับร้านที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท้าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นทําวีซ่า 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่
สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ตําแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส้าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี..................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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หมายเหต ุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด) 


