
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คฤหาสน์วอลการ์ | โบสถ์เซนต์นิโคลสั | พิพิธภณัฑ์เบียร์ฮาร์บิน | สวนสตาลิน | สวนเสือตงเป่ย 
ชมแข่งขนัว่ายน า้ท้าความหนาว | เกาะพระอาทิตย์ | Harbin Ice & Snow Festival 2020  

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว  |  แจกฟรี หมวก ผ้าพนัคอ ถงุมือ แผ่นท าความร้อน (รับที่ฮาร์บิน)   
 

  

 

 

 

 

  

เทยีนสิน ฮาร์บนิ คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
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ราคาเร่ิมต้นเพยีง 34,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA750:01.40-07.10) – ชมวิวแม่น า้ไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนน
อิตาลี – บ้านกระเบือ้ง – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – ร้านเสือ้กันหนาว – 
คฤหาสน์วอลการ์   
วนัท่ี 3. คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลสั,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการแสดงระบ ารัสเซีย – พิพิธภณัฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ฟรีชิมเบียร์สดท่านละ 
1 แก้ว)   
วนัท่ี 4. จตัรัุสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ย (รวมรถอทุยาน) 
วนัท่ี 5. ชมการแสดงว่ายน า้ท้าความหนาว – ศนูย์ผลิตภณัฑ์รัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอทุยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020  
วนัท่ี 6. ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA1678:08.25-10.40) – ถนนวฒันธรรม – วดัเจ้าแม่ทับทิม – 
เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห)่ – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณ)(CA749:20.25-00.40+1)        

 



วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.40 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุท่าน 

วันที่2 

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่)(CA750:01.40-
07.10) – ชมวิวแม่น า้ไห่เหอ – Tianjin Eye – ถนนอิตาลี – บ้านกระเบือ้ง – เทียนสิน 
(สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) (CA1677:19.10-21.10) – 
ร้านเสือ้กันหนาว – คฤหาสน์วอลการ์   

01.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยเที่ยวบินที่  CA750 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน หน่ึงในเมืองอตุสหากรรมที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็นเขต

เช่าของชาวตะวนัตก ท าให้บรรยากาศของเมืองมีกลิ่นอายของบรรยากาศตะวนัตก จากนัน้น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว น าท่านออกเดินทางไปยงัภตัตาคาร  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 

 
 น าท่านชม แม่น า้ไห่เหอ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเทียนสิน จากนัน้อิสระให้ท่านถ่ายรูปภายนอก เทียนจินอาย (Tianjin Eye) 

เป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่บนสะพานกลางแม่น า้จื่อหย๋า โดยมีความสงูประมาณ 120 เมตร ถูกสร้างขึน้ในปี 
2008 ท่ีผ่านมา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ถนนอิตาลี่ ชื่อของถนนอิตาล่ีนัน้ ก็ได้มาจากบรรยากาศของถนนสายนีน้ัน่เอง ถนนอิตาล่ีนัน้ประกอบด้วยอาคาร

ที่ออกแบบโดยยึดรูปแบบศิลปะแบบอิตาลี ทัง้ยงัมีการตัง้ชื่อสถานที่อิงตามแหล่งท่องเทียวในอิตาล่ีอีกด้วย เช่น จตัุรัสมาร์โค
โปโล นอกจากนัน้แล้ว ถนนอิตาลี่ยงัเป็นบ้านเกา่ของเหล่าผู้มีชื่อเสียงในอดีต เช่น หยวนซื่อไข่และอีกมากมาย จากนัน้น าท่าน
ชม บ้านกระเบือ้ง เป็นบ้านท่ีมีเคร่ืองลายคราม กว่า 4,000 ชิน้ ประกอบด้วยหินอ่อนและมีหินคริสตลัน า้หนกัรวมกว่า 40 ตนั 
และ กระเบือ้งโบราณกว่า 700 ล้านชิน้เคร่ืองแก้วชาวกระเบือ้งจากสมยั ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่งกว่า 300 ชิน้ รูปปัน้หินอ่อน
โบราณกว่า 300 ตวั ที่ตกแต่งในสไตล์ฝร่ังเศส 



 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนสิน (อิสระทานอาหารเย็นภายในสนามบิน) 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 น าท่านแวะชมสินค้าที่ ร้านเสือ้กันหนาว ภายในร้านจะจ าหน่าย เสือ้ รองเท้า ผ้าพนัคอ แผ่นท าความร้อน และอุปกรณ์กัน

หนาวอีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่คฤหาสน์วอลการ์ 
 

 
ที่พัก โรงแรม  VOLGAR MANOR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ไม่มีบริการห้องพักส าหรับ 3 ท่าน) 

 
 



วันที่ 3 
คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส,คฤหาสน์พาฟลอฟ) – ชมการ
แสดงระบ ารัสเซีย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ฟรีชิมเบียร์สดท่านละ 1 
แก้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าท่านเที่ยวชม คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่แต่งกายเป็นชดุประจ าชาติรัสเซียคอยให้การ

ต้อนรับผู้ที่มาเยือนคฤหาสน์วอลการ์ โดยที่บริเวณแห่งนีม้ีพืน้ที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทุนสร้างถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าล้าน
หยวน 
น าท่านชม โบสถ์เซนต์นิโคลสั เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซีย ตวัอาคารท ามาจากไม้ เป็นสญัลกัษณ์ของคฤหาสน์
วอลการ์  ด้านหน้าของตวัอาคารมีสญัลกัษณ์กางเขนแบบคริสต์ ออร์โทดอกซ์ ตวัโบสถ์เคยถูกท าลายไปเมื่อปี ค.ศ.1966 ใน
ยคุการปฏิวตัิวฒันธรรม ในปัจจบุนัได้ถกูบรูณะให้มีความสวยงามเช่นเดียวกบัในศตวรรษก่อน  
จากนัน้น าท่านเข้าชม คฤหาสน์พาฟลอฟ อาคารจ าลองบรรยากาศรัสเซียในยุค คริสต์ศตวรรษที่ 16 ภายในมีการประดับ
ด้วยเคร่ืองเรือนชัน้ยอด อีกทัง้ชานดาเลียร์ที่สวยงามพร้อมด้วย เทวทูตทัง้ 12 องค์ เมื่อได้เข้าไปสัมผัสจะรู้สึกเหมือนอยู่ใน
วรรณกรรมรัสเซีย ”แอนนา คาเรรินา”   
จากนัน้น าท่านชม การแสดงระบ ารัสเซีย (หมายเหตุ การแสดงจะหยุดทุกวันจันทร์) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 



 น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน้  สร้างขึน้เมื่อ ค.ศ. 1900 โดยผู้ อพยพเชือ้สายเยอรมันและโปแลนด์  มี
ประวตัิศาสตร์กว่า 100 ปีแล้ว ปัจจุบนัผลิตเบียร์มากกว่า 3 แสนตนัต่อปี โดยมียอดขายเป็นรองเพียงเบีร์ชิงเต่าเท่านัน้ โดย
ปริมาณการดื่มเบียร์โดยเฉล่ียของชาวฮาร์บินจดัอยู่อนัดบัท่ีหน่ึงของจีน (แถมฟรี ชิมเบียร์สดท่านละ 1 แก้ว)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร พิเศษ หม้อตุ๋นตงเป่ย 
ที่พกั โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 
จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ย 
(รวมรถอุทยาน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย  ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาที่ส าคญัต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกท าลายตอนปฏิวตัิวฒันธรรม และได้มีการสร้างขึน้มาใหม่อีกครัง้
โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเร่ิมต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.
1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สดุในตะวนัออก  
จากนัน้น าท่านเดินชม ถนนจงยาง  ตลอดสองข้างทางท่านจะได้เห็นสินค้าของฝากและของที่ระลกึมากมาย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านชม สวนสตาลิน ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ซงฮัว โดยสวนแห่งนีถู้กสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจาก



ศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลกัษณ์ที่ห้าวหาญ ซึง่เปรียบเสมือนอปุนิสยัของชาวเหนือของ
ประเทศจีน เพื่อเป็นหลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีต่อกนั ระหว่างสองชาติมหาอ านาจแห่งโลก  
จากนัน้น าท่านชม สวนเสือตงเป่ย ชมเสือไซบีเรีย (สตัว์อนรัุกษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตัง้อยู่ทางเหนือของ
แม่น า้ซงฮวั มีพืน้ที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สตัว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงาม น่ารัก และเป็นเสือที่ไม่ดุร้ายอาศยัอยู่
กว่า 100 ตวั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูป้ิงย่าง 
ที่พกั โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
ชมการแสดงว่ายน า้ท้าความหนาว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย – เกาะพระ
อาทติย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านชม การแสดงว่ายน า้ ของเหล่าผู้สงูอายทุี่อุณหภมูิ -20 องศาเซลเซียส สร้างความประหลาดให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก 

และน าท่านเลือกชม สินค้ารัสเซีย ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต เคร่ืองประดับ 
หรือของพืน้เมืองต่างๆ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  พิเศษ เกี๋ยวตงเป่ย 

 น าท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทติย์ เกาะขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแม่น า้ซงฮวัเจียง มีเนือ้ที่ประมาณ 3,800 เฮค



เตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟืน้ของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิน้ สถานที่สวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบ
สงบและมีมนต์เสน่ห์ นบัเป็นสถานท่ีอาบแดดที่วิเศษสดุ ส่วนในช่วงฤดหูนาวเมือ่เกาะแห่งนีถ้กูปกคลมุด้วยหิมะก็จะกลายเป็น
สถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน า้แข็ง เช่น สเก็ตน า้แข็ง เล่ือนหิมะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮาร์บิน้ เกาะสริุยนัถือเป็นสถานท่ีจดัแสดงการแกะสลกัหิมะน า้แข็งที่ใหญ่
ที่สดุของประเทศจีนที่โด่งดงัไปทัว่โลก ซึง่ปัจจบุนันีท้่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะน า้แข็งในอาคารของเกาะสริุยนั
นีไ้ด้ ชมการแกะสลกัน า้แข็งก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของจีน ท่านสามารถถ่ายรูป
สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกบัท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลกัหิมะน า้แข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจบุนั  

 
 (หมายเหตุ : กรณีที่เกาะพระอาทิตย์ไม่เปิดให้เข้าชมไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรมเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ หม้อไฟตงเป่ย 
 น าท่านชม เทศกาลน า้แข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการ

แกะสลกัน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน้ ที่เมืองฮาร์บิน้ซึง่ฤดูเยือกแข็งที่ยาวนานท าให้ฮาร์บิน้ซึ่งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
จีนกลายเป็นเมืองน า้แข็งสภาพอากาศเย็นจดัท าให้แม่น า้ซงฮวักลายเป็นลานน า้แข็งที่ทัง้หนาและกว้างใหญ่ที่ผู้มาร่วมงานใช้
เล่นสไลเดอร์ ลากเล่ือนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้สเก็ตน า้แข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการน าน า้แข็งก้อนโตมา
แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน า้แข็งยามค ่าคืนตามอธัยาศยั 

 



 หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน า้แข็งปิดให้เข้าชม เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
โปรแกรมเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ที่พกั  โรงแรม Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

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

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฮาร์บินไท่ผิง 
08.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดย สายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA1678 
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน หน่ึงในเมืองอตุสหากรรมที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน ในอดีตเคยเป็นเขต

เช่าของชาวตะวนัตก ท าให้บรรยากาศของเมืองมีกล่ินอายของบรรยากาศตะวนัตก 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน และให้ท่านได้มีเวลาเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองต่างๆตามอธัยาศยั 

  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทกัษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการหม่าโจ้ว

แล้วจะเดินทางโดยสวสัดิภาพ   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนสินบินไห่ 

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

 

 

 

 

 



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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไม่รับจอยแลนด ์

วนัท่ี 28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไม่รับจอยแลนด ์

วนัท่ี 08-13 ม.ค. 63 37,900.- 37,900.- 7,500.- ไม่รับจอยแลนด ์

วนัท่ี 12-17 ก.พ. 63 34,900.- 34,900.- 4,500.- ไม่รับจอยแลนด ์

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 



    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรับสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 



2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 

กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป //หวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความ

ประทบัใจในการให้บริการ 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 



8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบตัรตัวจริง , ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดินทาง 



 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน 
ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  



- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้ 2 ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 



**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



 

 

 
 
 
 
 

 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


