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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  X X X  

2 

สนำมบินดอนเมือง-ต้ำเหลยีน  
(XW872 : 02.25-08.20)-ถนนเลยีบทะเล
สะพำนเป่ยต้ำเฉียว-จัตุรัสหินแกะสลกัหมู่เสือ
จัตุรัสชิงไห่-ร้านจ าหน่ายอาหารพืน้เมือทะเล
ถนนคนเดินต้ำชำง 

X   HAIZUN  HOLIDAY INN   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
ต้ำเหลยีน-เส่ินหยำง-พระรำชวงัโบรำณเส่ิน
หยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง-บ้ำนนำยพล
ตระกูลจำง-ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย   

   TAWAN  HOLIDAY INN  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 เส่ินหยำง-ฉำงชุน-วงัปูย-ีกระทรวงทั้งแปด
ของแมนจู(ชมภำยนอก )-จัตุรัสวฒันธรรม 

   MINGREN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 ฉำงชุน-ฮำร์บิน้-โรงงำนเบียร์ฮำร์บิน้  
ถนนโบรำณกวนตง  

   WEIJING HOLIDAY INN  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 

โดมแกะสลกัน ำ้แข็งปิงเสวี่ยต้ำซ่ือเจีย้- 
ถนนจงเอยีง-อนุสำวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตำลนิ 
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก) 
ร้านขายสินค้าพืน้เมืองรัสเซีย-ฮำร์บิน้ 
น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-ต้ำเหลียน 
 

   HAIZUN  HOLIDAY INN   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

7 ต้ำเหลยีน-สนำมบินดอนเมือง  
(XW871: 09.30-14.00) 

 X X  
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดือนมิถุนำยน – ตุลำคม 2560  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) 

23.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 
NOK SCOOT โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัทีส่อง สนำมบินดอนเมือง-ต้ำเหลยีน-ถนนเลยีบทะเล-สะพำนเป่ยต้ำเฉียว-จัตุรัสหินแกะสลกัหมู่เสือ 
  จัตุรัสชิงไห่-ร้านจ าหน่ายอาหารพืน้เมืองทะเล-ถนนคนเดินต้ำชำง 

02.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองต้ำเหลยีนโดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW872   (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
08.20 น.  เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติต้ำเหลยีนโจวสุยจึ  เมืองต้ำเหลยีน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ท่ีส าคญัมา

ตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเดิยทางสู่ ถนนเลียบทะเล ชม
ทิวทศัน์ริมทะเลอนัสวยงามของตา้เหลียนและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ทั้งโรงแรมเก่าแก่ บา้นพกัผูน้ ายุค
ต่างๆ ท่ีแวดลอ้มดว้ยแมกไมร่้มร่ืน พร้อมใหท้่านถ่ายรูปท่ีหนา้ เกาะป้างฉุย หรือ  เกาะดา้มคอ้น ท่ีมี
ช่ือเสียง  จากนั้นน าท่านชม สะพำนเป่ยต้ำเฉียว  หรือ  สะพำนเหนือ  มีความยาว 230 เมตร สร้าง
เสร็จปี ค.ศ.1987 ตั้งอยูริ่มทะเลอนัสวยงาม บนสะพานมีช่องคนเดินกวา้ง 8 เมตร มีศาลาชมทิวทศัน์
ในมุมมองท่ีสวยงาม เป็นจุด ท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองตา้เหลียน 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จตุัรัสแห่งน้ีมีพื้นท่ี 15,700 ตารางเมตร เป็นเขตทิวทัศน์

ชายทะเล ภายในจตุัรัส ไดใ้ชหิ้นช่ือ “ฮวากงัเหยยีนตา้หลีสือ” กวา่ 500 ช้ิน มาแกะสลกัเป็นรูปเสือ 6 
ตวั ท่ีมีท่าทางท่ีแตกต่างกนั มีความยาว 35.5 เมตร กวา้งและสูง 6.5 เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตา้
เหลียนท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจผูม้าท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมี
พื้นท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองตา้เหลียน รอบจตุัรัสจะมีกระถางท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งหมด  9 ใบ แต่
ละใบจะมีตวัอกัษรจีนแกะสลกัไวว้่า “ ความสามคัคีของชาติจีนจงเจริญ ” น าท่านเดินทางสู่ ร้ำน
จ ำหน่ำยอำหำรพืน้เมืองทะเล  ท่ีมีช่ือเสียงของตา้เหลียน  จากนั้นน าท่านชม ถนนคนเดินต้ำชำง เป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของเมืองตา้เหลียน ศูนยร์วมของร้านอาหาร  ส่ิงคา้  เส้ือผา้แฟชัน่  มากมาย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  พกัที ่ HAIZUN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม         ต้ำเหลยีน-เส่ินหยำง-พระรำชวงัโบรำณเส่ินหยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง-บ้ำนนำยพลตระกูลจำง
  ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย   

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองเส่ินหยำง (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 5 ช่ัวโมง)  เมืองท่ีในอดีตเคย
อยูใ่ตก้ารปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญ่ีปุ่น และกลบัมาอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของรัสเซียอีกคร้ังในปี ค.ศ. 1945 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวงัโบรำณเส่ินหยำงกู้กง โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศชิ์ง ท่ีไดรั้บการ

ดูแลรักษาเป็นอยา่งดีและมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากกบัพระราชวงัหลวงท่ีกรุงปักก่ิงแต่มีขนาดเล็ก

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์,หัวหน้ำทวัร์ และคนขบัรถ จ ำนวน 210 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง *** 
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กวา่  น าท่านชม ถนนโบรำณหม่ำนชิง หรือ ถนนแมนจู ท่ีมีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนน าท่าน
กลบัสู่อดีตเม่ือสามร้อยกวา่ปีท่ีแลว้   น าท่านเดินทางสู่  บ้ำนนำยพลตระกูลจำง   สร้างข้ึนในปี ค.ศ.  

  1914 บนพื้นท่ี 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งสวนจีนโบราณและบา้นสไตล์
ยุโรป ซ่ึงผูเ้ป็นพ่อ นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดบั
นายพลก๊กมินตัง๋ ถือเป็นนายทหารท่ีรักชาติมีส่วนส าคญัในสงครามขบัไล่ญ่ีปุ่น จนไดรั้บการจารึก
ในหน้าประวัติศาสตร์  จากนั้ นน าท่านแวะ  ร้ำนภำพวำดขนเป็ด  ท่ีท าจากขนสัตว์ น ามา
ประดิษฐป์ระดอยไดอ้ยา่งงดงามมากซ่ึงจะท าใหท้่านเพลิดเพลินและประทบัใจกบัภาพวาดของจิตร
กรของชาวเส่ินหยางอยา่งไม่รู้ลืม 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจงเจีย  เมืองเส่ินหยางให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกหาส่ิงของท่ีถูกอกถูกใจ
ฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน 

  พกัที ่TAWAN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่          เส่ินหยำง-ฉำงชุน-วงัปูย-ีกระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภำยนอก )-จัตุรัสวฒันธรรม 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฉำงชุน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง)  เมืองฤดูใบไมผ้ลิแห่ง
เขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนย์กลางอ านาจของเผ่าแมนจู เม่ือญ่ีปุ่นเข้ายึดครองเขต
แมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ไดส้ถาปนาเป็นรัฐแมนจูกวั และไดป้ระกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลงั
ญ่ีปุ่นส้ินอ านาจ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเท่ียวชม วงัปูย ีหรือ พระรำชวงัจอมปลอม ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิปูย ีจกัรพรรดิองค์

สุดทา้ยแห่งราชวงศชิ์งหรือกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของแผน่ดิน นอกจากน้ีให้ท่านชมหอ้งหบัต่างๆท่ีปูยี
เคยใชน้อน , นัง่สูบบุหร่ี , อ่านหนงัสือ และใชค้วามคิดตามล าพงั มีรูปภาพและจดหมายใหเ้ห็นภาพ
ในช่วงนั้น และจดัเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงชีวิตความเป็นอยูใ่นวงั  น าท่าน กระทรวงทั้งแปดของแมนจู 
(ชมภำยนอก) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองฉางชุน บนถนนซินหมิน จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสวัฒนธรรม ซ่ึง
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวง
สาธารณสุข ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือปี ค.ศ.1936 สัมผสัชีวติความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมืองหมัน่โจว 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  พกัที ่MINGREN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัที่ห้ำ  ฉำงชุน-ฮำร์บิน้-โรงงำนเบียร์ฮำร์บิน้ (ฟรี !!  เบียร์ ท่ำนละ 1 แก้ว)-ถนนโบรำณกวนตง  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮำร์บิ้น (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง)  เมืองหลวงของ
มณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกวา่ฤดูร้อนและเล่ืองช่ือในฐานะเป็นเมืองน ้าแขง็ของประเทศ  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางชม โรงงำนเบียร์ฮำร์บิ้น สร้างข้ึนเม่ือค.ศ. 1900 มีประวติัศาสตร์กว่า 100 ปีแล้ว 

ปัจจุบนัผลิตเบียร์มากกวา่ 3 แสนตนัต่อปี ปริมาณการด่ืมเบียร์โดยเฉล่ียของชาวฮาร์บินจดัอยู่อนัดบั
ท่ีหน่ึงของจีน (ฟรี !!  เบียร์ ท่ำนละ 1 แก้ว) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบรำณกวนตง ถนนท่ีมี
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ความท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงของฮาร์บิ้นเส้นหน่ึงท่ีมาแล้วไม่ควรพลาด มีสินคา้ทอ้งถ่ิน 
ของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้นานาชนิด ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่ WEIJING HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัที่หก โดมแกะสลกัน ำ้แข็งปิงเสวี่ยต้ำซ่ือเจีย้-ถนนจงเอยีง-อนุสำวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตำลนิ-โบสถ์เซ็นโซเฟีย   
(ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก)-ร้านขายสินค้าพืน้เมืองรัสเซีย-ฮำร์บิน้-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-ต้ำเหลยีน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม โดมแกะสลักน ้ำแข็งปิงเสวี่ยต้ำซ่ือเจี้ย  หลงัจากเทศกาลแกะสลกัน ้ าแข็งปิดลง ความ
ตอ้งการชมแกะลกัน าแขง็ของนกัท่องเท่ียวยงัไม่หยดุลง ทางสวนจึงสร้างสวนแกะลกัน ้าแขง็ในโดม
ข้ึนมา เพื่อเอาใจนดัท่องเท่ียวไดท้ั้งปี สวนน้ีกวา้ง6000 ตารางเมตร อุณหภูมิอยูท่ี่ ลบ 7-10 องศา ใช้
น ้ าแข็ง 1 หม่ืนลูกบาตรเมตร แกะสลกัส่ิงต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของตามอธัยาศยั จากนั้นน า
ท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหน่ึงในฮาร์บิ้น มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตวัอยู่ใน
เขตตา้หล่ี เป็นเสมือนพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหาร
แบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตตา้หล่ีน้ียงัเป็นท่ีตั้งของวิหารเซนต์โซเฟียซ่ึงเป็นโบสถ์คริสต์
นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกดว้ย 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านชม อนุสำวรีย์ฝ่ังหง ซ่ึงตั้ งอยู่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น ้ าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ

พยายามของชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามต่อสู้กบัอุทกภยัคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสา
ทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ 
และนกัศึกษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั น าท่านชม สวนสตำลนิ ริมฝ่ังแม่น ้าซงฮวั โดยสวนแห่งน้ีถูกสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบท่ีรับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบ
กวา่และมีเอกลกัษณ์ท่ีห้าวหาญ ทุกท่านจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติท่ีสวยงาม น าท่านชม โบสถ์เซ็น
โซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก) ซ่ึงเป็น 1 ในโบสถ์คริสต ์17 แห่ง ซ่ึงแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีได้
เขา้มามีอิทธพลในฮาร์บิ้น  โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ 1907 
เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคพื้นเอเซียตะวนัออก จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนขำยสินค้ำ
พืน้เมืองรัสเซีย อาทิเช่น เคร่ืองประดบั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และของพื้นเมืองตามอธัยาศยั   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองฮำร์บิน้  เพื่อโดยรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองต้ำเหลยีน 
(ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง)  ดว้ยความเร็วขณะวิง่ใหบ้ริการ 217 ไมลต่์อชัว่โมง
หรือราว 350 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245ไมลต่์อชัว่โมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง (หมำยเหตุ : กำรเดินทำงโดยรถไฟควำมเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสำรจ ำเป็นจะต้องดูแลและ
ยกกระเป๋ำขึน้-ลงสถำนีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋ำเดินทำงแบบคันชักที่มีล้อลำกขนำดพอสมควร 
ไม่ใหญ่จนเกนิไปเพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว ในกำรเข้ำ – ออกจำกขบวนรถ  และ ห้ำมน ำ มีด ของ
มีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้ำไปในขบวนรถ) 

  พกัที ่ HAIZUN N HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีเ่จ็ด  ต้ำเหลยีน-สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.30 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW871 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน 
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14.00 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     
 
 
 

************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************ 
         ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ            

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึน้ไป *** ) 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
 

**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 

 

ต้ำเหลยีน เส่ินหยำง ฉำงชุน ฮำร์บิน้ 7 วนั 5 คืน 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 
พกัเดีย่ว จ่ำยเพิม่  

วนัที่  19-25 มิถุนำยน 2560 26,799 บำท 5,500  บำท 

วนัที่  17-23 กรกฎำคม 2560 28,799 บำท 5,500  บำท 

วนัที่  21-27 สิงหำคม 2560 28,799 บำท 5,500  บำท 

วนัที่  18-24 กนัยำยน 2560 26,799 บำท 5,500  บำท 

วนัที่  16-22 ตุลำคม 2560 27,799 บำท 5,500  บำท 

รำคำพเิศษ ไม่มีรำคำเดก็และไม่รับจอยแลนด์ 
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หมำยเหตุ :    รำคำทวัร์นี ้ ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ
น ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ตไทย) 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมี

การเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม์ 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 
 กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่ จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 15 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่าน      สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

5. การยกเลิก 
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
5.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำรกำ

รันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงิน
มดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
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6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 

 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 
 ย่ืนวซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ท่ำนละ  1,050 บำท 

 
(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก 

เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่าน 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.............................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส...................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).................................................................. 
ต ำแหน่งงำน
......................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
............................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.......... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมำยเหตุ 
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


