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ภเูขาฉางไป๋ซาน | ถ า้น า้เป่ินซี | พระราชวงัเสิน่หยางกู้ ก้ง | ถนนโบราณหม่านชิง  
บ้านเก่านายพลจาง | พกัโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว    

 
 

 

  

 

 

 

 

 

เสิ่นหยาง ทะเลสาบสวรรค์ ฉางไป๋ซาน 7 วัน 5 คืน 

เดนิทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้น 25,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
วนัท่ี 2.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)-เสิน่หยาง (สนามบนิเส่ีนหยางเถาเซียน) (XW878:02.20-08.35)-พระราชวงัเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณ

หมา่นชิง-ถนนคนเดนิไท่หยวน 
วนัท่ี 3.  พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์-ลานวฒันธรรม-จ๋ีหลนิ-สวนเป่ยซาน 
วนัท่ี 4.   จตัรัุส Century Square-ชมด้านนอกโบสถ์คาทอลกิ-สวนสาธารณยู่หวงซาน-ศนูย์ผลติภณัฑ์ตงเป่ย-ฉางไป๋ซาน 
วนัท่ี 5.  ฉางไป๋ซาน (รวมรถอทุยาน) – ทะเลสาบเทียนฉือ-น า้ตกฉางไป๋ – บอ่น า้พรุ้อนจีห้ลง-เมืองทงฮวั 
วนัท่ี 6.  เมืองทงฮวั-เสิน่หยาง-บ้านเก่านายพลจาง-ถนนคนเดนิจงเจีย  
วนัท่ี 7.  เสิน่หยาง (สนามบนิเส่ีนหยางเถาเซียน)-กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XW877:10.05-14.20) 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  2 เสิน่หยาง ทะเลสาบสวรรค์ ฉางไป๋ซาน  7 วนั 5 คืน โดยสายการบนินกสกู๊ต                             [GQ1SHE-XW002] 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 
23.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารอาคาร 1 สายการบินนก สกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

วันที่ 2 
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)-เสิ่นหยาง (สนามบินเส่ีนหยางเถา
เซียน) (XW878:02.20-08.35)-พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณ
หม่านชิง-ถนนคนเดนิไท่หยวน 

02.20 น.  ออกเดนิทางสู ่เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบนิ นกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี XW878 (ไมร่วมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
08.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิเสิ่นหยางเถาเซียน (Tao Xian International) หรือท่ีมีช่ือเรียกในภาษาแมนจูว่า มคุเดน ซึ่งเป็น

เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปัจจบุนัเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมท่ีใหญ่และมีความส าคญัท่ีสดุ นอกจากนัน้ยัง
เป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 ท่านท่ียวชม พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง โบราณสถานจากสมยัต้นราชวงศ์ชิง ท่ีได้รับการดแูลรักษาเป็นอย่างดี 

และมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมากกบัพระราชวงัหลวงท่ีกรุงปักกิ่ง สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1625 ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์แมนจู
ได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานี ประกอบด้วยต าหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้องบนพืน้ท่ีกว่า 60,000 ตารางเมตร 
ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์หมงิถกูโคน่ล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจกู็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึน้ ได้ย้ายเมืองหลวงไป
อยู่ท่ีกรุงปักกิ่ง และใช้เสิน่หยางเป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสอง รวมทัง้ใช้พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นท่ีประทับขององค์จักรพรรดิเม่ือ
ครัง้เสดจ็เยือนทางเหนือ   
จากนัน้น าท่านชม ถนนโบราณหม่านชงิ หรือ ถนนแมนจู ท่ีมีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนน าท่านกลบัสู่อดีตเม่ือ
สามร้อยกวา่ปีท่ีแล้ว จากนัน้น าท่านเดนิสู ่ถนนคนเดนิไท่หยวน เป็นศนูย์รวมแหล่งช้อปปิง้กลางเมืองเสิ่นหยาง และ
แหลง่เศรษฐกิจส าคญัของเสิน่หยาง บนถนนสายนีป้ระกอบไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสนิค้ามากมายหลาย อาทิ ร้าน
เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดบั สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และภัตตาคาร ของเล่น ของฝาก ของท่ีระลึกมากมายให้
บรรดานกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเสิน่หยางได้เลือกซือ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Oriental Ginza International Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันที่ 3 พพิธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์-ลานวัฒนธรรม-จี๋หลิน-สวนเป่ยซาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านชม พพิิธภัณฑ์ประวัตศิาสตร์ (9.18 Historical Museum) พพิธิภณัฑ์แห่งนีก้่อตัง้เพ่ือร าลกึถึงเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้เม่ือ วนัท่ี 18 กนัยายน 1931 เก่ียวกบัเหตกุารณ์ Mukden มีการจดัแสดงภาพถ่าย โบราณวตัถ ุและงานศลิปะ
มากมาย 

 

 

 (หมายเหต ุพิพธิภณัฑ์ปิดท าการทกุวนัจนัทร์ หากกรุ๊ปท่ีเดนิทางไปตรงกบัวนัจนัทร์อาจมีสลบัปรับเปล่ียนรายการ)  
จากนัน้น าท่านสู่ ลานวัฒนธรรม (1905 Creative Culture Park) เป็นโกดงัเก่าท่ีบูรณะขึน้มาใหม่ เพ่ือดดัแปลงให้
เป็นพืน้ท่ีส าหรับคนท่ีมีความสามารถด้านศิลปะ ได้จัดแสดงและช่ืนชมงานศิลปะร่วมสมยั อีกทัง้ยังเป็นพืน้ท่ีส าหรับ
การจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ ภายในอาคารมีร้านค้า คาเฟ่ และร้านอาหารสดุอยู่ท่ามกลางกราฟฟิค
ท่ีแปลกตา เรียกได้วา่เป็นจดุนดัพบของคนหนุ่มสาว และเป็นสถานท่ีเปิดใหม่และไม่ควรพลาดของเมืองเสิ่นหยางเลย
ทีเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองจ๋ีหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  และน าท่านชม สวนเป่ยซาน เป็น

สวนสาธารณะท่ีส าคญัของจ๋ีหลนิ ภายในมีศาลเจ้า สถาปัตยกรรม รูปแบบต่างๆ  เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง 
ในวนัหยดุมกัมีการจบักลุม่เต้นบลัเลต์ และกิจกรรมตา่งๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม  Vienna Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
จัตุรัส Century Square-ชมด้านนอกโบสถ์คาทอลกิ-สวนสาธารณยู่
หวงซาน-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ตงเป่ย-ฉางไป๋ซาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านท่านชม จัตุรัส Century Square เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองจ๋ีหลิน มีพืน้ท่ี 220,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่ระหว่าง

แมน่ า้ซงฮวัเจียงและพิพิธภัณฑ์จ๋ีหลิน จุดเด่นของจัตรัุสนี ้คือรูปปัน้เจดีย์เรือแห่งศตวรรษ สร้างขึน้เพ่ือเฉลิมฉลองวนั
ครอบรอบของการก่อตัง้ประเทศจีน ปัจจบุนัเป็นท่ีพกัผอ่นหย่อนใจของชาวเมืองจ๋ีหลนิ   



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  4 เสิน่หยาง ทะเลสาบสวรรค์ ฉางไป๋ซาน  7 วนั 5 คืน โดยสายการบนินกสกู๊ต                             [GQ1SHE-XW002] 

 

 
 น าท่าน ชมด้านนอกโบสถ์คาทอลิก เมืองจ๋ีหลิน หรือท่ีเรียกว่ามหาวิหารพระวิญญาณบริสทุธ์ิ โบสถ์ประจ าเมืองท่ี

โดดเดน่ตัง้อยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น า้ซงหัว รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค บารอค ประกอบไปด้วยไปโบสถ์และหอ
ระฆงัเป็นอาคารก่ออิฐทรงโค้งไมมี่คาน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปภายนอกโบสถ์  
จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะยู่หวงซาน สวนแห่งนีต้ัง้อยุ่ในใจกลางเมืองทงฮัว ซึ่งอยู่บนเขา ท่านจะได้มองเห็น
มองทงฮงัจากมมุสงู นอกจากนัน้จะได้สมัผสัถึงภมูทิศัน์ตามธรรมชาตมีิความสวยงามและต้นไม้โบราณท่ีสงูตระหง่าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านแวะ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตงเป่ย ให้ท่านเลือกชมสนิค้าท้องถิ่น ต่างๆ โดยเฉพาะสมนุไพรอันมีช่ือเสียง ท่ีมี

สรรพคณุโดดเดน่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ฉางไป๋ซาน ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Changbai Paradise Resort หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วันที่ 5 
ฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน) – ทะเลสาบเทียนฉือ-น า้ตกฉางไป๋ – บ่อ
น า้พุร้อนจีห้ลง-เมืองทงฮัว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน) เป็นเทือกเขาไฟท่ีมีลักษณะซับซ้อน และยิ่งใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศจีน, ด้วยลกัษณะธรณีภาคท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผิวดิน ภูมิอากาศ ดิน พืชท่ีปกคลมุผืนดิน และ 
ปัจจยัโดยรวมหลายๆอย่างท าให้พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นภเูขาเพียงหนึ่งเดียวในพืน้ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท่ีเป็นพืน้ท่ี
เขาสงูและมีทุ่งหญ้ากระจายไปทั่วบริเวณ ภูเขาฉางไป๋ซานยังได้รับการบนัทึกลงกินเนสส์บุ๊คว่าเป็นภูเขาไฟท่ีมีระดบั
ความสงูของน า้ทะเลท่ีสงูท่ีสดุในโลกอีกด้วย ตามบนัทึกประวตัิศาสตร์ จากอดีตจนถึงศตวรรษท่ี 16 เป็นต้นมา ภูเขา
ฉางไป๋ซานนัน้ได้เคยเกิดการระเบิดมาแล้วถึง 3 ครัง้,หินและดินทรายท่ีปากปล่องภูเขาไฟพ่นออกมานัน้ได้ทับถมกอง
กนัอยู่รอบๆ บริเวณปากปลอ่งภเูขาไฟ ภายหลงับริเวณรอบๆปากปลอ่งภเูขาไฟนัน้ได้กลายเป็นภเูขาและยอดเขาทัง้ 16 
ลกู มียอดเขา 7 ลกูอยู่เขตพืน้ท่ีประเทศเกาหลีเหนือ และ 9 ลกูท่ีเหลืออยู่ในพืน้ท่ีประเทศจีน น าท่านชม ทะเลสาบ
เทียนฉือ จากมมุบน ซึ่งตัง้อยู่บนยอดเขาฉางไป๋ซาน พืน้ท่ีโดยรอบเป็นวงรี เกิดจากหลงัการปะทุของภูเขาไฟ บริเวณ
ปากปลอ่งภเูขาไฟได้เปล่ียนเป็นแหล่งน า้ตามธรรมชาติ ระดบัความสงูจากน า้ทะเลคือ 2194 เมตร และน า้ในสระลึก 
373เมตร 
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 จากนัน้ชม น า้ตกฉางไป๋ มีความสงู 60 เมตร มีต้นน า้ไหลมาจากทะเลสาบเทียนฉือ หลังจากนัน้น าท่านชม บ่อน า้

ร้อนจีห้ลง เป็นน า้พรุ้อนท่ีเกิดจาก ความร้อนของลาวาใต้เทือกเขา ตัง้อยู่ในเทือกเขาฉางไป๋ซาน บ่อน า้พรุ้อนบริเวณนี ้
เป็นนบัร้อยแห่ง มีอุณหภูมิความร้อนแตกต่างกัน ตัง้แต่ 60 องศา จนถึง 83 องศา ในบ่อน า้พรุ้อน สามารถลวกไข่ได้
ภายใน 20 นาที เป็นท่ีร ่าลือกนัวา่ น า้พรุ้อนจีห้ลง เป็นน า้แร่จากฉางไป๋ซาน ว่ามีสรรพคณุในการรักษาโรคต่าง ๆ หาก
ได้ท าการแช่น า้ร้อนท่ีน่ีแล้ว จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้บริเวณนีย้ังมีสมนุไพร ชนิดหนึ่ง เรียกว่า
หญ้าขวดน า้พรุ้อน มีสรรพคณุรักษาโรค มีช่ือเสียงในแถบคาบสมทุรเกาหลีและรัสเซีย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองทงฮัว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Tonghua Manford Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 6 เมืองทงฮัว-เสิ่นหยาง-บ้านเก่านายพลจาง-ถนนคนเดนิจงเจีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
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 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองเสิ่นหยาง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวห
นิง ปัจจบุนัเป็นหนึ่งในเมืองอตุสาหกรรมท่ีใหญ่และมีความส าคญัท่ีสดุ และยงัเป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    
 น าท่านเย่ียมชม บ้านเก่านายพลจาง ขนุศึกทหารหารของพรรคก๊กมินตัง๋ สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1914 บนพืน้ท่ี 36,000 

ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยโุรป ซึ่งผู้ เป็นพ่อนายพลจางจัว้หลิน และลกู
ชายนายพลจางเสวียเหลียน ทัง้สองเป็นทหารระดบันายพลก๊กมนิตัง๋ ถือเป็นนายทหารท่ีรักชาตมีิสว่นส าคญัในสงคราม
ขบัไล่ญ่ีปุ่ น จนได้รับการจารึกในหน้าประวตัิศาสตร์ จากนัน้น าท่านสู่  ถนนจงเจีย เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่างๆ
มากมาย เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ีคกึคกัมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในเสืนหยางเลยทีเดียว ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Oriental Ginza International Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 7 
เสิ่นหยาง (สนามบินเส่ีนหยางเถาเซียน)-กรุงเทพ (สนามบินดอน
เมือง) (XW877:10.05-14.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเสิ่นหยางเถาเซียน 

10.05 น. 
 

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW877  (ไม่รวมอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  

14.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง เมืองด้วยความประทบัใจ 
 

อัตราค่าบริการ : เส่ินหยาง ทะเลสาบสวรรค์ ฉางไป๋ซาน 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 12-18 ก.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 17,900.- 
วนัท่ี 19-25 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 15,900.- 
วนัท่ี 26 ก.ค.-01 ส.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 5,000.- 18,900.- 
วนัท่ี 16-22 ส.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 16,900.- 
วนัท่ี 23-29 ส.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 16,900.- 
วนัท่ี 30 ส.ค.-05 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 15,900.- 
วนัท่ี 06-12 ก.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 16,900.- 
วนัท่ี 13-19 ก.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 16,900.- 
วนัท่ี 20-26 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 15,900.- 
วนัท่ี 11-17 ต.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 16,900.- 
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วนัท่ี 18-24 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 16,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ทา่นละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบิน (ไม่รวมวซีา่) 

  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
 กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง  
 
 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 100000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
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3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ทา่น/ทริป 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 
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**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 10650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 20775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
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9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
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3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  10125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

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

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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