
 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11273 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตา้เหลยีน ฮารบ์นิ Ice & Snow 
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ เซยีะเหมนิ แอรไ์ลน ์   

 เร ิม่ตน้เพยีง 34,900.- 

รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 ไฮไลท ์ชมเทศกาลน้ําแข็ง ฮารบ์นิ 2019 หนึง่ในเทศกาลน้ําแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
 เดนิทาง ตา้เหลยีน – ฮารบ์นิ โดยรถไฟคววามเร็วสงู 

 ชมการแกะสลกัหมิะ อันน่าตืน่ตา ตืน่ใจ ณ เกาะพระอาทติย ์
 ลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ ขึน้ชือ่ หมอ้ไฟตงเป่ย หมอ้ไฟกะทะเหล็ก 
 แถมฟร ีผา้พันคอ หมวกไหมพรม และ ถงุมอื ทา่นละ 1 ชดุ 
 พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ณ เมอืงฮารบ์นิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่เดีย่ว 4 วนัทาํการ ทา่นละ 1,500 บาท 

พเิศษ แจก ผา้พนัคอ หมวก และ ถงุมอื ทา่นละ 1 ชุด 

ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภุมิ) – ตา้เหลียน(สนามบินตา้
เหลยีนโจวสยุจือ่)(15.45-23.50)   ✈ 

Dalian Furong Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 
ตา้เหลยีน – ฮารบ์นิ(โดยรถไฟความเร็วสงู) รา้นเสือ้กันหนาวตง
เป่ย – ชมวิวภายนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – 
อนุสาวรยีฝ่ั์งหง – สวนสตาลนิ 

🍽 🍽 🍽 
Sheraton Harbin Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

3 
ชมโชว์ว่ายน้ําทา้ความหนาว – ศูนยผ์ลติภัณฑรั์สเซยี – เกาะ
พระอาทติย(์รวมรถอุทยาน) – งานเทศกาลน้ําแข็ง ICE & 
SNOW FESTIVAL 2019  

🍽 🍽 🍽 
Sheraton Harbin Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

4 

ฮารบ์นิ – ตา้เหลยีน (โดยรถไฟความเร็วสงู) – ผ่านชมถนนป่ิน
ไห ่– ผา่นชมสะพานเป่ยตา้เฉียว – จัตุรัสหมูเ่สอื –  รูปสลักรอ้ย
ปี – ศูนยผ์ลติภัณฑอ์าหารทะเลตา้เหลียน – ย่านโกดังท่าเรือ
หมายเลข 15 

🍽 🍽 🍽 
Dalian Furong Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 
ตา้เหลยีน(สนามบนิตา้หลยีนโจวสุยจือ่) – กรุงเทพ (สนามบนิ
สวุรรณภมุ)ิ (08.20-14.40) ✈   

 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 35,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 35,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 34,900.- 

วนัที ่17 – 21 ม.ค. 62 34,900.- 

วนัที ่25 – 29 ม.ค. 62 34,900.- 



โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมุ)ิ – ตา้เหลยีน(สนามบนิตา้เหลยีนโจวสยุจือ่)(15.45-23.50) 

12.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์
E สายการบนิ XIAMEN AIRLINE (MF)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

15.45 น. ออกเดนิทางสู ่ตา้เหลยีน โดยสายการบนิ XIAMEN AIRLINE เทีย่วบนิที ่ MF838   
ระหวา่งทางแวะพักเครือ่งทีส่นามบนิฝโูจว ประมาณ 50 นาทจีากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงตา้เหลยีน 

23.50 น. สนามบนินานาชาตติา้เหลยีนโจวสยุจ ึเมอืงตา้เหลยีน เป็นเมอืงทา่ทีม่ขีนาดใหญท่ีสํ่าคัญมาตัง้แต่สมัย
ราชวงศช์งิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  จากนัน้นําทกุทา่นเขา้ทีพ่ัก 

ทีพ่กั 
 พกัที ่DALIAN FURONG HOTEL หรอื เทา่เทยีบระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 ตา้เหลยีน – ฮารบ์นิ(โดยรถไฟความเร็วสูง) รา้นเสือ้กนัหนาวตงเป่ย – ชมววิภายนอกโบสถ์

เซนตโ์ซเฟีย – ถนนจงยาง – อนสุาวรยีฝ์ั่งหง – สวนสตาลนิ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟความเร็วสงูตา้เหลยีนเพือ่ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮารบ์นิ (ใชเ้วลาประมาณ 

4 ชัว่โมง 30 นาท ีโดยประมาณ) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านชอ้ปป้ิง รา้นเสือ้กนัหนาวตงเป่ย ซึง่เป็นรา้น

จําหน่ายเสือ้กนัหนาวทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงฮารบ์ ิน้ 

นําท่านเดนิทางสู่ โบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย  ซึง่ออกแบบ

และสรา้งโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี เมือ่ก่อนเคยใชเ้ป็น

สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีสํ่าคัญต่างๆ ของ

ชาวรัสเซยีแตม่าถกูทําลายตอนปฏวิัตวิัฒนธรรม และได ้

มีการสรา้งขึ้นมาใหม่อีกครั ้งโดยพยายามรักษารูป

แบบเดิมไวใ้หไ้ดม้าก ที่สุด ซึง่ใชเ้วลาถึง 9 ปี โดย

เริม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1932 

ถอืไดว้่าเป็นโบสถ ์Greek Orthodox ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ตะวันออก นําท่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนนจงยางตา้เจยี  เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากและของที่

http://bit.ly/2NMk5YE


ระลกึ ณ ยา่นการคา้ของเมอืงฮารบ์ ิน้  จากนัน้นําท่านชม อนุสาวรยีฝ์ั่งหง ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณชายฝ่ัง

แมน้ํ่าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิทีพ่ยายามต่อสูก้ับอทุกภัยครัง้ใหญ่

เมือ่ปี ค.ศ.1957 ซึง่น้ําในแมน้ํ่าซงฮวัเจยีงสงูกวา่ตัวเมอืงฮารบ์ ิน้ 7 เมตร และเหลอืเพยีง 20 เซนตเิมตร 

น้ําก็จะทะลักเขา้มาในตัวเมอืง จงึไดม้กีารสรา้งเขือ่นใหส้งูขึน้อกี 30 เซนตเิมตร ตลอดเขือ่นกว่า 140 

กโิลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ําก็ไม่ไหลเขา้มาท่วมเมอืงฮารบ์ ิน้ทัง้ๆ ทีก่ระแสน้ําในปี ค.ศ. 

1998 เป็นกระแสน้ําทีส่งูทีส่ดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สงู 13 เมตร บนยอด

เสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาทีร่่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถงึ

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในตอนนัน้ฐานของอนุสาวรยีส์รา้งเป็นสระรปูพระจันทรเ์สีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดับ

น้ําในปี ค.ศ. 1932 ทีเ่คยสรา้งความเสยีหายใหก้บัเมอืงฮารบ์ ิน้เป็นอยา่งมาก สระชัน้ที ่2 เป็นระดับน้ําใน

ปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน้ําเมือ่ 52 ปีก่อน ซึง่สูงกว่าระดับน้ําปี ค.ศ. 1932 ถงึ 0.58 เซนตเิมตร ปี 

ค.ศ. 2001 สรา้งสระขึน้เป็นชัน้ที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ํา ซึง่สูงขึน้อีก 0.75 เซนตเิมตร ดา้นหลัง

ประกอบดว้ยเสาและระเบยีงโคง้แบบโรมนั ซึง่แสดงถงึความสามัคคขีองชาวเมอืงฮารบ์ ิน้บิน้ จากนัน้ชม 

สวนสตาลนิ หรอื ซือ่ตา้หลนิกงหยวน รมิฝ่ังแมน้ํ่าซงฮวั โดยสวนแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึง่มี

รปูแบบทีรั่บอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียโุรป แตม่คีวามสมบรูณ์แบบกวา่และมเีอกลักษณ์ทีห่า้วหาญ 

ซึง่เปรียบเสมอืนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถงึสัมพันธภาพอันดีต่อกัน 

ระหวา่งสองชาตมิหาอํานาจแหง่โลก 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หมอ้ไฟกะทะเหล็ก 

  พกัที ่HARBIN SHERATON XIANGRONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่3 ชมโชวว์า่ยนํา้ทา้ความหนาว – ศนูยผ์ลติภณัฑร์สัเซยี – เกาะพระอาทติย(์รวมรถอุทยาน) – 

งานเทศกาลนํา้แข็ง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านชม การแสดงวา่ยนํา้ทีแ่ม่นํา้ซงฮวั เป็นแม่น้ําสายใหญ่และสําคัญทีสุ่ดของมณฑลเฮยห์ลง

เจยีง ซึง่ไหลผา่นกลางเมอืงฮารบ์นิ มคีวามยาวประมาณ 1,840 กโิลเมตร ซึง่ในชว่งฤดหูนาว แมน้ํ่าสาย

นี้บางส่วนจะกลายเป็นน้ําแข็ง เป็นสถานทีพั่กผ่อนและเป็นสถานทีจั่ดกฬีาหนา้หนาว มทีัง้การเล่นสกี

น้ําแข็ง สนัุขลากเลือ่นและทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุก็คอืการแขง่ขันกฬีาว่ายน้ําโดยทนกับอณุหภมูหินาวจัดถงึ -40 

องศา เพือ่เป็นการทดสอบความแข็งแรงของรา่งกาย  นําทา่นชม รา้นสนิคา้รสัเซยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้พืน้เมอืง ของชาวรัสเซยี     

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูป้ิงยา่ง 

บา่ย  

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะพระอาทติย ์ เกาะขนาดใหญซ่ึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของแมน้ํ่าซงฮวัเจยีง มเีนื้อ

ทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์เดมิเป็นสถานทีพั่กฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมอืงฮารบ์ ิน้ สถานทีส่วยงาม

ร่มรื่น ชมความงามของเมอืงชนบทที่เงียบสงบและมมีนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วเิศษสุด 

นอกจากนัน้ยงัมเีรอื, จักรยาน และรถมา้ลากสไตลย์โุรปไวบ้รกิารใหเ้ชา่อกีดว้ย (ราคาทัวรไ์มร่วมค่าเชา่

อปุกรณ์ต่างๆ) สว่นในชว่งฤดูหนาวเมือ่เกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมดว้ยหมิะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจใน

อดุมคต ิทีเ่หมาะอยา่งยิง่กบักจิกรรมหลากหลายชนดิบนลานน้ําแข็ง อาทเิชน่ สเก็ตน้ําแข็ง, เลือ่นหมิะ, 

และชมนทิรรศการและศลิปกรรมแกะสลักหมิะประจําปีของฮารบ์ ิน้ เกาะสรุยินัถอืเป็นสถานทีจ่ัดแสดงการ

แกะสลักหมิะน้ําแข็งทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึง่ปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการ



แสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งใน

อาคารของเกาะสุริยันนี้ได  ้ชมการ

แกะสลักน้ําแข็งกําแพงเมอืงจนี สวน

หิม ะ  และอีกหลากหลายแหล่ ง

ท่อง เที่ย วที่ สํ าคัญของจีน  ท่ าน

สามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยว

ต่ า ง ๆ  เ หมือนกั บ ท่ า นไ ด ้อ ยู่ ใ น

นทิรรศการแกะสลักหมิะน้ําแข็งอยา่ง

แท ้จ ริง  อย่ า งที่ เ ห็ น ใ น ปั จ จุ บั น 

จากนัน้นําท่านชม เทศกาลนํา้แข็ง 

(20TH Harbin Ice & Snow World) หรอืนทิรรศการและศลิปกรรมการแกะสลักน้ําแข็งประจําปีของฮาร์

บิ้น  ปิงเสวี่ยต า้ซื่อ เจี้ย  ที่ เมืองฮาร์บ ิ้นซึ่งฤดู เยือกแข็งที่ยาวนาน ทําใหฮ้าร์บ ิ้นซึ่งอยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนอืของจนีกลายเป็นเมอืงน้ําแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทําใหแ้มน้ํ่าซงฮวั กลายเป็นลาน

น้ําแข็งทีท่ัง้หนาและกวา้งใหญ ่ทีผู่ม้ารว่มงานใชเ้ล่นสไลเดอร ์ลากเลือ่นและกฬีาต่างๆ อยา่งเชน่ ฮ็อก

กี,้ สเก็ตและสกกีันอยา่งสนุกสนาน มกีารนําน้ําแข็งกอ้นโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ใหท้่านชมความ

งดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามคํ่าคนืตามอัธยาศัย หมายเหต ุ： ในกรณีทีง่านเทศกาลนํา้แข็งปิด 

เนือ่งดว้ยปัจจยัทางสภาพอากาศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม เป็น

การเทีย่วสะพานขา้มแมนํ่า้ซงฮวั หรอื ถนนโบราณกวนตงแทน 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หมอ้ไฟตงเป่ย 

  พกัที ่HARBIN SHERATON XIANGRONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่4 ฮารบ์นิ – ตา้เหลยีน (โดยรถไฟความเร็วสงู) – ผา่นชมถนนป่ินไห ่– ผา่นชมสะพานเป่ยตา้

เฉยีว – จตัรุสัหมูเ่สอื –  รปูสลกัรอ้ยปี – ศนูยผ์ลติภณัฑอ์าหารทะเลตา้เหลยีน – ยา่นโกดงั

ทา่เรอืหมายเลข 15 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟฮารบ์นิ เพือ่ออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงตา้เหลยีน (ใชเ้วลาประมาณ 4 

ช ัว่โมง)  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านผ่านชม ถนนเลยีบชายทะเลป่ินไห ่เพือ่ใหท้่านไดช้มววิอันสวยงามของชายทะเลในยามเชา้ 

จากนัน้นําท่านผ่านสะพานเป่ยตา้เฉยีว เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่เชือ่มความสัมพันธห์ะหว่างประเทศ

จนีและประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้นําท่านชม จตัรุสัหนิแกะสลกัฝูงเสอื จัตุรัสแห่งนี้มพีืน้ที ่15,700 ตร.ม. 

เป็นเขตทวิทัศน์ชายทะเล ภายในจัตุรัส ไดใ้ชห้นิชือ่''ฮวากังเหยยีนตา้หลสีอื"มาแกะสลักเป็นรูปเสอื 6 

ตัว ใชจํ้านวนหินประมาณ500กว่ากอ้น และลักษณะท่าทางของแต่ละตัวยังไม่เหมือนกัน ทําให ้

นักท่องเทีย่วมากมายต่างพากันมาถ่ายรูปกับฝูงเสอืเหล่านี้และจัดไดเ้ป็นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ของตา้

เหลียน จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัชงิไห ่ซ ึง่เป็นจัตุรัสทีม่พีื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงตา้เหลียนรอบ

จัตุรัสจะมกีระถางทีม่ลีักษณะแตกต่างกันทัง้หมด 9 ใบ แต่ละใบจะมตีัวอักษรจนี แกะสลักไวว้่า “ความ

สามัคคขีองชาตจินีจงเจรญิ” จากนัน้นําท่านชม รูปสลกัรอ้ยปี จัตุรัสแห่งนี้ตัง้อยูใ่จกลางของจัตุรัสซงิ

ไห ่รมิทะเล ซึง่เป็นจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุของเอเชยี สรา้งเพือ่ฉลองเมอืงตา้เหลยีนครบรอบ 100 ปี แกะสลัก

หนิทัง้หมดยาวตามรมิทะเล มลีอยเทา้ของบคุคลทอ้งถิน่ 1000 คน เดนิตามลอยเทา้คนถงึสดุทาง จะ

เห็นรูปบัน้เด็กสองคนกําลังช ิม้องทอ้งฟ้าอยู่ น่ันหมายความว่า เมอืงตา้เหลยีนซึง่เป็นเมอืงทีเ่คยโดน

ญีปุ่่ นยดึเมอืงไปตอนนี้กําลังกา้วหนา้ถงึวันใหม่ จากนัน้นําท่านแวะ ศูนยผ์ลติภณัฑอ์าหารทะเลตา้

เหลยีน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา้หลยีน 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ปอเป๊ยะฉางชุน 

 จากนัน้นําทา่นเดนิพกัผอ่นที ่ ยา่นโกดงัทา่เรอืหมายเลข 15 เป็นเขตทา่เรอืเกา่ทีม่กีารดดัแปลงเป็น

ยา่นคาเฟ่และรา้นหนังสอื เนือ่งจากอยูใ่นบรเิวณทา่เรอื จงึมกัเป้นแหลง่พักผอ่นหยอ่นใจของชาวเรอื 

ในชว่งกลางคนืจะมกีารประดับประดาแสงไฟ อยา่งงดงาม 

  พกัที ่DALIAN FURONG HOTEL หรอื เทา่เทยีบระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 ตา้เหลยีน(สนามบนิตา้หลยีนโจวสยุจือ่) – กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมุ)ิ (08.20-14.40) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(ขา้วกลอ่ง) 



 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิตา้เหลยีน 

08.20 น. ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงตา้เหลยีน โดยสายการบนิ XIAMEN AIRLINE เทีย่วบนิที ่MF837 
ระหวา่งทางแวะพักเครือ่งทีส่นามบนิฝโูจว ประมาณ 50 นาทจีากนัน้ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ 

14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ…… 

 

 

  

 

 

 

โปรแกรม : ตา้เหลยีน ฮารบ์นิ Ice & Snow 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ เซยีะเหมนิ แอรไ์ลน ์

 

กาํหนดการเดนิทาง 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 35,900.- 35,900.- 5,900.- 19,800.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 35,900.- 35,900.- 5,900.- 19,800.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 34,900.- 34,900.- 5,900.- 18,800.- 

วนัที ่17 – 21 ม.ค. 62 34,900.- 34,900.- 5,900.- 21,200.- 

วนัที ่25 – 29 ม.ค. 62 34,900.- 34,900.- 5,900.- 18,600.- 

***  ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,900 *** 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ ไมร่วมวซีา่ 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ   

กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ   

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง 



เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   



 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน้ําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 

7. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ   

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ   

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 



เอกสารในการยืน่วซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตํุ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 



- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 
 

  
 
 
 



 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


