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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62 32,888.- 

วนัที ่04-09 ม.ค. 62 31,888.- 

 

 

 

เฉงิต ูฮำรบ์นิ COOL FINVER 
6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์ 

 เร ิม่ตน้เพยีง 31,888.- 
                 รำยกำรทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 เทีย่วมอสโควต์ะวันออก…ฮารบ์นิ เมอืงเอกของมณฑลเฮยหลงเจยีง 
 ตืน่ตาตืน่ใจกับงานเทศกาลน ้าแข็ง..อันยิง่ใหญร่ะดับโลก Harbin International Ice and Snow 

Festival 2019 
 สมัผัสบรรยากาศแบบรัสเซยีในยคุซาร.์.. ทีค่ฤหาสน์วอลการ ์ 

 ชมพพิธิภณัฑโ์รงเบยีรฮ์ารบ์นิ... เบยีรท์ีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุอันดับสองของจนี 

 พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทีเ่มอืงฮารบ์นิ จ านวน 2 คนื 



            GO1HRB-3U001   หนา้ 2 จาก 11 
 

รำยกำรนีพ้กัหอ้งละ 2 ทำ่นตอ่หนึง่หอ้งเทำ่น ัน้ /ไมม่หีอ้งเตยีงเสรมิ 
รำคำนีไ้มร่วมคำ่วซีำ่เดีย่ว 4 วนัธรรมกำร ทำ่นละ 1,500 บำท 

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถ  รวมเป็นทำ่นละ 250 หยวน / ทรปิ 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพ (สนำมบนิสวุรรณภมุ)ิ – เฉงิต ู(สนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ) (3U8146/18.10-22.25) 

15.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์E 

สายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน์  (3U) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมุ)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) 
(18.10-22.25)   ✈ 

CHENGDU HANGKONG 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 

3 ดาว 

2 
เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – ฮารบ์นิ (สนามบนินานาชาต ิฮารบ์นิ 
ไทผ่งิ)(06.25-11.30) – รา้นเสือ้กันหนาว – จัตรัุสเซนตโ์ซเฟีย – 
ถนนคนเดนิจงยัง – สวนสตาลนิ  

BOX

✈ 🍽 🍽 
Volgar Manor หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

3 
คฤหาสน์วอลการ ์– โบสถเ์ซนตน์โิคลัส – คฤหาสนพ์าฟลอฟ – โชว์
การแสดงรัสเซยี – โรงเบยีรฮ์ารบนิ(ชมภาพยนตร ์+ สาธติขัน้ตอนการ
ผลติเบยีร ์+ ลิม้รสเบยีรฮ์ารบ์นิสดๆ ทา่นละ 1 แกว้)   

🍽 🍽 🍽 
Sheraton Harbin Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

4 
ชมการแขง่ขันวา่ยน ้าทา้ความหนาว – ศนูยส์นิคา้รัสเซยี – เกาะพระ
อาทติย(์รวมรถราง) – ชมเทศกาลแกะสลักน ้าแข็ง Harbin 
International Ice and Snow Festival 2019 

🍽 🍽 🍽 
Sheraton Harbin Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

5 

สวนเสอืไซบเีรยี(รวมรถอทุยาน) – สะพานเหล็กปินโจว – จัตรัุสการ
รถไฟ – ถนนโบราณบารอก – ตรอกคันโต – เขตกุารคา้หวังฝูจิง่ - ฮาร์
บนิ (สนามบนินานาชาต ิฮารบ์นิ ไทผ่งิ) –(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)

(20.15-01.50) 

🍽 🍽 

KFC

✈ 

CHENGDU HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

6 
เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) - กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ
(14.55-18.00)   🍽 ✈   

http://bit.ly/2NMk5YE
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18.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิเฉงิต ูแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8146 

22.25 น. ถงึทา่อากาศยาน เฉงิต ูซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลางมณฑล 

มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุ่น ฤดหูนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉงิตูมีราว 10 ลา้น

คน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนย์กลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น

การศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นออกเดนิทาง

สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

  พกัที ่HANGKONG หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว (โรงแรมใกลส้นำมบนิ เพือ่ควำมสะดวกใน

กำรตอ่ไฟท)์  

วนัที ่2 เฉงิต ู(สนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – ฮำรบ์นิ (สนำมบนินำนำชำต ิฮำรบ์นิ ไทผ่งิ)(3U8877/06.25-

11.30) – รำ้นเสือ้กนัหนำว – จตัรุสัเซนตโ์ซเฟีย – ถนนคนเดนิจงยงั – สวนสตำลนิ 

04.00 น. MORNING CALL  

 น ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนิ (ระหวำ่งทำงรบัประทำนอำหำรแบบกลอ่ง) จำกน ัน้น ำทำ่นเช็คอนิ
ทีส่นำมบนิเฉงิต ู

06.15 น.  น าทา่นออกเดนิสูเ่มอืงฮารบ์นิ โดย สายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8877 

11.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงฮำรบ์ ิน้  เมอืงเอกของมณฑลเฮยหลงเจยีง ตัง้อยู่ทางทศิเหนือ 

สดุของประเทศจีนมีพรมแดนตัง้แต่ทศิเหนือไล่ลงมาถงึทศิตะวันออกตดิชายแดนชือ่ในฐานะเป็นเมือง

น ้าแข็งของประเทศ ซึง่มกีารจัดเทศกาลฤดหูนาว การแขง่ขนัแกะสลกัน ้าแข็ง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นชอ้ปป้ิง รำ้นเสือ้กนัหนำว ตอ่จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัโบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย  ซ ึง่ออกแบบ

และสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี เมื่อก่อนเคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิีกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญต่างๆ 

ของชาวรัสเซียแต่มาถูกท าลายตอนปฏวิัตวิัฒนธรรม และไดม้ีการสรา้งข ึน้มาใหม่อีกครัง้โดยพยายาม

รักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้าก ทีส่ดุ ซ ึง่ใชเ้วลาถงึ 9 ปี โดยเริม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี 

ค.ศ.1932 ถอืไดว้่าเป็นโบสถ ์Greek Orthodox ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออก จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง

ย่าน ถนนจงยำง เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากและของทีร่ะลกึ ณ ย่านการคา้ของเมอืงฮารบ์นิ พา

ท่านเขา้ชม สวนสตำลนิ รมิฝ่ังแม่น ้าซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึง่มีรูปแบบทีร่ับ

อิทธิพลจากศลิปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่หา้วหาญ ซึ่ง

เปรยีบเสมอืนอุปนสิยัของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถงึสมัพันธภาพอันดตี่อกัน ระหว่าง

สองชาตมิหาอ านาจแห่งโลก จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่คฤหำสนว์อลกำร ์  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่VOLGAR MANOR หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 คฤหำสนว์อลกำร ์– โบสถเ์ซนตน์โิคลสั – คฤหำสนพ์ำฟลอฟ – โชวก์ำรแสดงรสัเซยี – โรงเบยีร ์

ฮำรบนิ(ชมภำพยนตร ์+ สำธติข ัน้ตอนกำรผลติเบยีร ์+ ล ิม้รสเบยีรฮ์ำรบ์นิสดๆ ทำ่นละ 1 แกว้)   

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 
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 ชมคฤหำสนว์อลกำร ์(VOLGA MANOR) โดยทีบ่รเิวณแห่งนี้มีพื้นที ่6 แสนกว่าตารางเมตร ใชทุ้น

สรา้งถงึหนึง่รอ้ยหา้สบิกว่าลา้นหยวน น าทา่นชม โบสถเ์ซนตน์โิคลสั เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตล์

รัสเซยี ตวัอาคารท ามาจากไม ้เป้นสญัลกัษณ์ของคฤหาสน์วอลการ ์ ดา้นหนา้ของตัวอาคารมีสญัลักษณ์

กางเขนแบบครสิต ์ออร์โทดอกซ ์ตัวโบสถเ์คยถูกท าลายไปเมื่อปี ค.ศ.1966 ในยุคการปฏวิัตวิัฒนธรรม 

ในปัจจุบันไดถ้กูบูรณะใหม้คีวามสวยงามเชน่เดยีวกบัในศตวรรษกอ่น จากนัน้น าทา่นเขา้ชม คฤหำสนพ์ำ

ฟลอฟ อาคารจ าลองบรรยากาศรัสเซยีในยุค ครสิตศ์ตวรรษที ่16 ภายในมกีารประดับดว้ยเครื่องเรือนชัน้

ยอด อกีทัง้ชานดาเลยีรท์ีส่วยงามพรอ้มดว้ย เทวทูตทัง้ 12 องค์ เมื่อไดเ้ขา้ไปสมัผัสจะรูส้กึเหมือนอยู่ใน

ฉากวรรณกรรมรัสเซยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ...หมอ้ตุ๋นกะทะเหล็ก 

บำ่ย  น าท่านเดนิทางสู่ โรงงำนเบยีรฮ์ำรบ์ ิน้ สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 1900 โดยผูอ้พยพเชือ้สายเยอรมันและ

โปแลนด ์มีประวัตศิาสตรก์ว่า 100 ปีแลว้ ปัจจุบันผลติเบียรม์ากกว่า 3 แสนตันต่อปี โดยมียอดขายเป็น

รองเพียงเบีรช์งิเต่าเท่านัน้ โดยปรมิาณการดืม่เบียรโ์ดยเฉลีย่ของชาวฮารบ์นิจัดอยู่อันดับทีห่นึ่งของจีน 

ทกุทำ่นจะไดร้บัเบยีรท์ำ่นละ 1 แกว้ พรอ้มชมขัน้ตอนกรรมวธิกีารผลติเบยีรอ์ย่างใกลช้ดิ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่SHERATON HARBIN XIANGFANG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

 หมำยเหต ุ: ทำ่นสำมำรถซือ้ Option เสรมิทีน่ำ่สนใจได ้

กำรแสดงกำยกรรมน ำ้แข็ง สมัผัสความตืน่ตาตืน่ใจ ของการแสดงกายกรรมทีผ่สมผสานเขา้กบัการ

ทกัษะการเลน่เสก็ตน ้าแข็ง พรอ้มแสงส ีสดุอลงัการ (ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั

รายการไดท้ีเ่จา้หนา้ที ่และช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่) 

วนัที ่4 ชมกำรแข่งขนัว่ำยน ำ้ทำ้ควำมหนำว – ศูนยผ์ลติภณัฑร์สัเซยี – เกำะพระอำทติย(์รวมรถ

อทุยำน) – Harbin world ice Festival 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ลานที่มีแต่น ้าแข็ง “แม่น ำ้ซงฮวัเจยีง” ที่มีขนาดกวา้งใหญ่ สามารถดงึดูดสายตา

นักท่องเที่ยวไดด้ว้ยการ โชวว์่ายน ้าแข็งของเหล่าผูสู้งอายุที่อุณหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส สรา้งความ

ประหลาดใหก้บัผูค้นเป็นอย่างมาก น าทา่นเลอืก ชมสนิคำ้รสัเซยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองตาม

อัธยาศยั 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ไทห่ยำงตำ่ว (เกำะพระอำทติย)์ เกาะขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้า

ซงฮัวเจยีง มเีนื้อทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์เดมิเป็นสถานทีพ่ักฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมืองฮารบ์ ิน้ 

สถานทีส่วยงามร่มรืน่ ชมความงามของเมอืงชนบททีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่ห ์นับเป็นสถานทีอ่าบแดดที่

วเิศษสดุ สว่นในชว่งฤดหูนาวเมือ่เกาะแห่งนี้ถกูปกคลมุดว้ยหมิะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคตทิี่

เหมาะอย่างยิง่กบักจิกรรมหลากหลายชนดิบนลานน ้าแข็ง เชน่ สเก็ตน ้าแข็ง เลือ่นหมิะ และชมนทิรรศการ

และศลิปกรรมแกะสลกัหมิะประจ าปีของฮารบ์ ิน้ เกาะสรุยิันถอืเป็นสถานทีจ่ัดแสดงการแกะสลกัหมิะน ้าแข็ง

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจีนทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก ซึง่ปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหมิะ

น ้าแข็งในอาคารของเกาะสรุยิันนี้ได ้ชมการแกะสลกัน ้าแข็งก าแพงเมอืงจนี สวนหมิะ และอีกหลากหลาย

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านไดอ้ยู่ใน

นทิรรศการแกะสลักหมิะน ้าแข็งอย่างแทจ้รงิ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน (หมำยเหตุ : กรณี ทีเ่กำะพระ

อำทติยไ์มเ่ปิดจะเปลีย่นเป็นโรงละครจงยำง) 
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ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ... เกีย๊วตงเป่ย 

 น าทา่นชม เทศกำลน ำ้แข็ง (Harbin  International Ice and Snow Festival 2019) หรอื

นทิรรศการและศลิปกรรมการแกะสลกัน ้าแข็งประจ าปีของฮารบ์ ิน้ ทีเ่มอืงฮารบ์ ิน้ซ ึง่ฤดเูยอืกแข็งทีย่าวนาน 

ท าใหฮ้ารบ์ ิน้ซ ึง่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจนีกลายเป็นเมอืงน ้าแข็งสภาพอากาศเย็นจัดท าใหแ้ม่น ้า

ซงฮัวกลายเป็นลานน ้าแข็งทีท่ัง้หนาและกวา้งใหญ่ทีผู่ม้าร่วมงานใชเ้ลน่สไลเดอร ์ลากเลือ่นและกฬีาตา่งๆ 

อย่างเชน่ ฮ็อกกี ้ สเก็ตน ้าแข็ง และสกกีนัอย่างสนุกสนาน มกีารน าน ้าแข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ 

ใหท้า่นชมความงดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค า่คนืตามอัธยาศยั 

หมำยเหต ุ ：ในกรณีทีเ่ทศกำลน ำ้แข็งปิดใหเ้ขำ้ชม เนือ่งจำกสภำพอำกำศ ทำงบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมเป้นสถำนทีท่อ่งเทีย่วอืน่ตำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ให้

ทรำบลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

   พกัที ่SHERATON HARBIN XIANGFANG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่5 สวนเสอืตงเป่ย(รวมรถอุทยำน) – สะพำนเหล็กปินโจว – จตัุรสักำรรถไฟ – ถนนโบรำณบำรอก 
– ตรอกกวนตง – เขตกำรคำ้หวงัฝจู ิง่ - ฮำรบ์นิ (สนำมบนินำนำชำต ิฮำรบ์นิ ไทผ่งิ) –(สนำมบนิ
เฉงิตซูวงหลวิ)(3U8844/20.15-01.50) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม สวนเสอืตงเป่ย (สตัวอ์นุรักษ์ทีม่ีค่าชนดิหนึง่ของประเทศจีน ) สวนเสอืตัง้อยู่ทางเหนือของ

แม่น ้าซงฮัว มพีืน้ที ่196.53 เอเคอร ์และมเีสอืไซบเีรยีน สตัวอ์นุรักษ์ทีม่คีวามสวยงาม น่ารัก และเป็นเสอื

ทีไ่ม่ดรุา้ยอาศยัอยู่กว่า 100 ตวั จากนัน้น าทา่นชม สะพำนเหล็กป่ินโจว แตเ่ดมิสะพานแห่งนี้ สรา้งข ึน้ใน

สมัย ค.ศ. 1898 ในขณะนั้นสะพานเหล็กแห่งนี้ถือว่าเป็นส ิง่ก่อสรา้งที่ย ิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน

ตะวันออก ใชใ้นการขนส่งขา้มแม่น ้าซงฮัว เป็นเสน้ทางสญัจรส าคัญของเมืองฮารบ์ ิน้ซ ึง่ขณะนัน้ตกอยู่

ภายใตก้ารยดึครองของรัสเซยี ซึง่ต่อมาในชว่งหลังสงคราม รัสเซยี – ญี่ปุ่ นก็ตกอยุ่ภายใตอ้ทิธพิลของ

ญีปุ่่ น หลงัจากทีจ่นีไดร้ับการปลดปลอ่ยแลว้ ก็ไดม้กีารบูรณะซอ่มแซมอีกหลายครัง้ โดยในครัง้ล่าสดุนัน้

ไดม้กีารวางกระจกไวร้มิทางเดนิทัง้สองขา้ง ใหค้วามรูส้กึราวกับการเดนิสะพานแกว้ เมื่อมองทะลุกระจก

ลงไปจะเห็นกระแสน ้าของแม่น ้าซงฮัวเจยีงเบือ้งลา่งไดอ้ย่างชดัเจน  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบรำณบำรอก ค าว่า บารอกนั้น แต่เดมิใชใ้นการเรียกศลิปะแบบอติาลีในยุค

เรอเนซองกเ์นน้ความเป็นนาฏกรรม ศลิปะ และความหรูหรา โอ่อ่า ซึง่น ามาใชใ้นการบรรยายถงึถนนสาย

โบราณเสน้นี้ ถอืว่าเป็น 1 ใน 10 ของสถาปัตยกรรมโบราณทีส่ าคัญของเมือง จากนัน้น าท่านชม ตรอก

กวนตง หรอิตรอกคันโต อยู่ทางทศิใตข้องถนนโบราณบารอก ภายในทัง้สองขา้งทางนัน้ แสดงออกถงึ

ประวัตศิาสตรข์องภมูภิาคตะวันออกเฉียงเหนือของจนีทีไ่ดห้ลอมรวมเป็นเวลานับพันปี ภายในตรอกนัน้จะ

ม ีทัง้รา้นขายอาหารพืน้เมอืง การแสดงผลงานศลิปะ อกีทัง้จะมกีารจัดแสดงการละเลน่และรอ้งร าท าเพลง

อยู่เป็นประจ า น าทา่นชม เขตกำรคำ้หวงัฝจู ิง่ เขตการคา้ทีเ่พิง่สรา้งข ึน้ใหม่ครบครัน ดว้ยส ิง่อ านวยความ

สะดวกมากมาย อกีทัง้สนิคา้แบรนดเ์นมอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ แบบเซ็ทเมน ูKFC หรอื MC DONALD 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิฮารบ์นิ 

20.05 น.  น าทา่นออกเดนิสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8844 

01.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฉงิต ูจากนัน้น าทา่นออกเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

   พกัที ่CHENGDU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว (โรงแรมทีส่ำยกำรบนิจดัใหเ้พือ่

สะดวกตอ่กำรเดนิทำง) 
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วนัที ่5 เฉงิต ู(สนำมบนิเฉงิตูซวงหลวิ) - กรงุเทพ(สนำมบนิสุวรรณภมู)ิ(3U8145/14.55-18.00)   

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเฉงิต ู

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

14.55 น.  น าทา่นออกเดนิกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ เฉงิต ูแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8145 

17.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

เฉงิต ูฮำรบ์นิ COOL FINVER 6 วนั 5 คนื โดย สำยกำรบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์(3U) 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย ุ
ต ำ่กวำ่ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

INFANT  
ไมเ่กนิ 2 

ขวบ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 –04 ม.ค. 62 32,888.- 32,888.- 7,000.- 15,900.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่04-09 ม.ค. 62 31,888.- 31,888.- 7,700.- 14,900.- ไมร่บัจอยแลนด ์

หมำยเหต ุรำยกำรนีไ้มม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

กรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นเก็บเพิม่ทำ่นละ 50 หยวน รวม 300 หยวนตอ่ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลทบ์นิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 
และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร จ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

8. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่นเก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 300 หยวนตอ่ทรปิ 

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
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 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,600 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิและอารเ์จน ตน่ิา 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
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3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


