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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ปักกิง่ (CA810 : 05-50-11.25)  
798 ART ZONE–สนำมบินปักกิ่ง-ฮำร์บิน 
(CA1639 : 20.10-22.15) 
 

X  X 
LONGDA SHIDAI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
ร้านขายเส้ือกันหนาว-เกำะพระอำทิตย์-สวนเสือ
ไซบีเรีย-ชมเทศกำลโคมไฟน ำ้แข็ง (Harbin 
2018 International Ice and Snow Festival) 
 

   
LONGDA SHIDAI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 

โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก)
อนุสำวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตำลิน-ร้านขายสินค้า
พื้นเมืองรัสเซีย-ช้อปป้ิงถนนจงยำง 
ฮำร์บิน-ปักกิ่ง (CA1612 : 20.00-22.05) 

   
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTELหรือเทียบเท่ำระดับ 4ดำว 

4 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง 
ร้านนวดเท้า-ตลำดรัสเซีย-ถนนหวังฟูจ่ิง 

   
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTELหรือเทียบเท่ำระดับ 4ดำว 

5 
ร้านหยก-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-
SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ผ่ำนชมสนำม
กีฬำรังนกและสนำมกีฬำว่ำยน ำ้-สนำมบิน 

    

6 ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (CA809 : 00.15-04.30) X X X  
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แจกฟรี…เส้ือกันหนำว ผ้ำพันคอ หมวก ถุงมือ ถุงเท้ำ ท่ำนละ 1 ชุด รับท่ีฮำร์บิน 

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 200 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดือนธันวำคม-มกรำคม 2561 
 วันแรก  กรุงเทพฯ-ปักกิง่-798 ART ZONE-สนำมบินปักกิ่ง-ฮำร์บิน 

03.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

05.50 น. เหิรฟ้าสู่  ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เท่ียวบินท่ี CA 810   
11.25 น. เดินทางถึง สนำมบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทางการคา้

ของอาณาจักรเยี่ยนเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านชม 798 ART ZONE งานศิลป์กลางมหานครปักก่ิง ทุกตารางน้ิวของท่ีน่ี คืองานศิลปะ 

แมแ้ต่บนพื้นยงัมีการน ากอ้นอิฐมาเรียงเป็นภาพ และขอ้ความต่างๆ มนัท าให้เราจดจอ้งตอ้งมนต์อยู่
ในเมืองศิลปะแห่งน้ี ชนิดท่ีไม่อาจละสายตาได ้

20.10 น.     เหิรฟ้าสู่  เมืองฮำร์บิน โดยสายการบิน AIR CHINA เท่ียวบินท่ี CA 1639   
22.15 น.     เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองฮำร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของ

ประเทศจีน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเล่ืองช่ือในฐานะเป็นเมืองน ้าแขง็ของประเทศ ซ่ึงมี
การจดัเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขนัแกะสลกัน ้าแขง็ น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
 พักท่ี LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันท่ีสอง ร้านขายเส้ือกันหนาว-เกำะพระอำทิตย์-สวนเสือไซบีเรีย-ชมเทศกำลโคมไฟน ำ้แข็ง  
    (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านแวะ ร้ำนขำยเส้ือกันหนำว จากนั้นน าเดินทางสู่ ไท่หยำงต่ำว ( เกำะพระอำทิตย์ ) เกาะขนาด
ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้ าซงฮวัเจียง มีเน้ือท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานท่ี
พกัฟ้ืนของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บ้ิน สถานท่ีสวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทท่ี
เงียบสงบและมีมนตเ์สน่ห์ นบัเป็นสถานท่ีอาบแดดท่ีวิเศษสุด นอกจากนั้นยงัมีเรือ, จกัรยาน และรถ
ม้าลากสไตลย์ุโรปไวบ้ริการให้เช่าอีกด้วย  (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนในช่วงฤดู
หนาวเม่ือเกาะแห่งน้ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติ ท่ีเหมาะอยา่งยิง่
กบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน ้ าแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน ้ าแข็ง, เล่ือนหิมะ, และชมนิทรรศการ
และศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮาร์บ้ิน เกาะสุริยนัถือเป็นสถานท่ีจดัแสดงการแกะสลกั
หิมะน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศจีนท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่านสามารถชมการแสดง
การแกะสลกัหิมะน ้าแขง็ในอาคารของเกาะ สุริยนัน้ีได ้ชมการแกะสลกัน ้าแขง็ก าแพงเมืองจีน สวน
หิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
เหมือนกบัท่านไดอ้ยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะน ้าแขง็อยา่งแทจ้ริง อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 
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เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย              น าท่านชม สวนเสือไซบีเรีย (สตัวอ์นุรักษท่ี์มีค่าชนิดหน่ึงของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยูท่างเหนือ

ของแม่น ้ าซงฮวั มีพื้นท่ี 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สัตวอ์นุรักษท่ี์มีความสวยงาม น่ารัก  
และเป็นเสือท่ีไม่ดุร้ายอาศยัอยูก่ว่า 100 ตวั     

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านชม เทศกำลโคมไฟน ้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)  หรือ
นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกัน ้ าแขง็ประจ าปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยตา้ซ่ือเจ้ีย ท่ีเมืองฮาร์บิน
ซ่ึงฤดูเยอืกแขง็ท่ียาวนาน ท าให้ฮาร์บินซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน ้ าแข็ง 
สภาพอากาศเยน็จดัท าให้แม่น ้ าซงฮวั กลายเป็นลานน ้ าแข็งท่ีทั้งหนาและกวา้งใหญ่ ท่ีผูม้าร่วมงาน
ใชเ้ล่นสไลเดอร์ ลากเล่ือนและกีฬาต่างๆ อยา่งเช่น ฮ็อกก้ี, สเกต็และสกีกนัอยา่งสนุกสนาน มีการน า
น ้าแขง็กอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ  ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน ้าแขง็ยามค ่าคืนตามอธัยาศยั   
 พักท่ี LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันท่ีสำม            โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก)-อนุสำวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตำลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง  
    รัสเซีย-ช้อปป้ิงถนนจงยำง-ฮำร์บิน-ปักกิ่ง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก) ซ่ึงเป็น 1 ในโบสถค์ริสต์ 17 แห่ง ซ่ึงแสดงถึง

วฒันธรรมรัสเซียท่ีไดเ้ขา้มามีอิทธพลในฮาร์บ้ิน  โบสถโ์ซเฟีย เป็นโบสถนิ์กายออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถอ์อร์โธด็อกซ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคพื้นเอเซียตะวนัออก จากนั้นน าท่าน
ชม อนุสำวรีย์ฝ่ังหง ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น ้ าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของ
ชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามต่อสู้กบัอุทกภยัครั้ งใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบ
โรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนกัศึกษา
ท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย         น าท่านชม สวนสตำลิน ริมฝ่ังแม่น ้าซงฮวั โดยสวนแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบท่ี

รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยโุรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลกัษณ์ท่ีห้าวหาญ ทุก
ท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติท่ีสวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น ้ าซงฮวา ท่ีกลายเป็น
น ้ าแข็งทั้งสายน ้ า ชมพร้อมกิจกรรมบนน ้ าแข็งท่ีแสนสนุก เช่น บนัไดน ้ าแข็ง แคร่เล่ือนหิมะเป็น
ตน้ น าท่านแวะ ร้ำนขำยสินค้ำพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เคร่ืองประดบั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และ
ของพื้นเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงยา่น ถนนจงยำง เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ของ
ฝากและของท่ีระลึก ณ ยา่นการคา้ของเมืองฮาร์บ้ิน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
20.00 น.     เหิรฟ้าสู่  ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เท่ียวบินท่ี CA 1612   
22.05 น.     เดินทางถึง สนำมบินกรุงปักกิ่ง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

 พักท่ี  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันท่ีส่ี       จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-ช้อปป้ิงตลำดรัสเซีย-ถนนหวังฟูจ่ิง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
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น าท่านสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมศาลาประชาคมท่ีสามารถบรรจุคนได้
นบัหม่ืนคน ชมอนุเสาวรียว์ีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  จากนั้นน าท่านผ่านประตูเข้าสู่ 
พระรำชวังกู้กง ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรด์ิในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 
รัชกาล ภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเน้ือท่ีกว่า 720,000 ตารางเมตร  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ล้ิมรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง 
บ่ำย              น าท่านแวะ ร้ำนนวดเท้ำ ชมการสาธิต กำรนวดเท้ำ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด 

ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ  น าท่านเดินทางสู่ ตลำดรัสเซีย  เพื่อเลือก
ซ้ือสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
ถนนหวังฟูจ่ิง เป็นศูนยก์ลางส าหรับการช้อปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิง เชิญท่าน
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พักท่ี  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันท่ีห้ำ            ร้านหยก-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก 
    และสนำมกีฬำว่ำยน ำ้-สนำมบินปักกิ่ง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
   น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ซ่ึงสร้างในสมยั
จกัรพรรด์ิจ๋ินซี  มีความยาว 10,000 ล้ี หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้าง
นานนบั 10 ปี 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ล้ิมรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น ้าจ้ิมไทยรสเด็ด 
บ่ำย         น าท่านสู่ SNOW WORLD สถานท่ีแห่งน้ีเองท่ีจะท าให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลาน 

ซ่ึงมีระดบัความหนาของหิมะอยูใ่นราว 60 – 100 เซนติเมตร พรั่งพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบน
ลานน ้าแขง็อยา่งครบครัน ไดแ้ก่ แผ่นเล่ือนสกีหิมะ, ม้ำลำกเล่ือนหิมะ, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เคร่ือง
เล่นสไลด์จำกภูเขำน ้ำแข็งและอ่ืนๆ อีกมำกมำย รวมท้ังกิจกรรมบนลำนน ้ำแข็งท่ีจะท ำให้ท่ำนได้
สนุกสนำนจนลืมเวลำ (หมำยเหตุ : รำคำทัวร์นี้ไม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์, ค่ำเคร่ืองเล่น และค่ำครูฝึก
อุปกรณ์ )  น าท่านแวะ ร้ำนยำบัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผวิท่ีถูกไฟ
ไหม้, น ้ าร้อนลวก เป็นต้น น าท่าน ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬา
ช่ือดังของโลก มีลกัษณะภายนอกคล้ายกบั "รังนก" ซ่ึงภายในยงัมี สระว่ำยน ้ำแห่งชำติ โดยมี
รูปลกัษณ์เหนือจินตนาการคลา้ย " ก้อนน ำ้ส่ีเหลี่ยมขนำดใหญ่ " ซ่ึง PTW and Ove Arup   ออกแบบ
โดยใชว้สัดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมปักกิ่ง 

วันท่ีหก           ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ  

00.15 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA  เท่ียวบินท่ี CA 809 
04.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

 
************ ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร ************  
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     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***) 

 
 
 
หมำยเหตุ:ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ

พื้นเมืองให้นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักคือร้านขายเส้ือกันหนาว, ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย, ร้านหยก, 
ร้านนวดเท้า, ร้านบัวหิมะ ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียน
ให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละ
ประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดที่ต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทกุคร้ัง 

 
*ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก* 

ฮำร์บิน ปักกิง่ เทศกำลแกะสลกัน ำ้แข็ง ปี 2561 
6 วนั 4 คืน (CA) 
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วันที่   27 ธันวำคม 2560 – 1 มกรำคม 2561 36,799 บำท 4,500  บำท 

วันที่   28 ธันวำคม 2560 – 02 มกรำคม 2561   
วันที่   30 ธันวำคม 2560 – 04 มกรำคม 2561   
วันที่   31 ธันวำคม 2560 – 05 มกรำคม 2561   

37,799 บำท 4,500  บำท 

รำคำพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเด็ก 
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หมำยเหตุ :    รำคำทัวร์นี ้ ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ
น ำ้มันโลกท่ีมีกำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ำ้มันขึ้นในอนำคต ซ่ึง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ำ้มันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ตไทย) 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. น ้าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 

หมำยเหตุ : ประกำศ  ณ  วันท่ี  14  ก.ย.  2554   สำยกำรบิน AIR CHINA มีประกำศเปลี่ยนแปลงน ้ำหนัก   และ
ขนำดกระเป๋ำสัมภำระ  โดยให้กระเป๋ำสัมภำระท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ท่ำนละ 1 ใบ มีน ำ้หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม 
และขนำดของกระเป๋ำต้องมีขนำดโดยรอบของกระเป๋ำรวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร  (กว้ำง X ยำว X สูง) 
สัมภำระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ท่ำนละ 1 ช้ิน น ำ้หนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้ำน ำ้หนักและขนำดของกระเป๋ำสัมภำระ
เกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนดไว้   จะต้องเสียส่วนท่ีเกินเป็นจ ำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม์  ทั้งน้ี
ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ฯ ***ท้ังนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นท่ี 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม ์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์,หัวหน้ำทวัร์และคนขบัรถ รวม 200 หยวนต่อคน (เดก็ช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
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5. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ 800 หยวน/ท่ำน/ทริป 
6. ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
และหัก ณ ท่ีจ่ำย  จำกยอดขำยจริงท้ังหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออก
ใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำน้ัน 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครั้ งแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ า
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิก
หรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื่นใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผู ้

ยกเลิกต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหม่ทั้งหมดใน
โปรแกรม และวนัเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริษทัฯ จะหกัค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น  (ค่าตัว๋เคร่ืองบินของผูท่ี้ไม่เดินทางท่ีออก
ตัว๋ไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ต้องรอทางสายการบินท าเงินคืนให้ซ่ึงอาจจะ
ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน) 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยท้ังหมด 



(SHCAHRB3) ฮาร์บิน ปักก่ิง เทศกาลแกะสลกัน ้ าแขง็ ปี2561 6D4N/Y-300817                                                                                 8
  

6.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรง
หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ท้ังหมดเน่ืองจำกค่ำต๋ัวเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ ง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเด่ียว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ท้ังส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูป 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน  ห้ำมแม็ครูป , ห้ำมรูป

เป็นรอย , ห้ำมเป้ือน , ห้ำมยิ้ม , ถ่ำยหน้ำตรง ,  ห้ำมใส่เส้ือสีอ่อนและสีขำว (แนะน ำให้ใส่เส้ือสีเข้ม) , ห้ำมใส่เส้ือ
คอกว้ำง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเด่ียว ชุดรำชกำร ชุดนักเรียน นักศึกษำ , ต้องเห็นคิว้และใบหูท้ัง 2 ข้ำงชัดเจน, 
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ห้ำมผมปิดหน้ำ,ห้ำมใส่แวนตำสีด ำหรือกรอบแว่นสีด ำ,ห้ำมสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู,สร้อย,กิ๊ปติด
ผม,คำดผม เป็นต้น อัดด้วยกระดำษสีโกดักหรือฟูจิเท่ำน้ัน และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จำก
คอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน และ ห้ำมถ่ำยรูปเองและปร้ินเอง ห้ำมใส่เส้ือแขนกุด ห้ำมใส่ชุด
รำชกำรและยูนิฟอร์มชุดท ำงำน **   ท่ำนท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรย่ืนวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือ
รับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่งหนังสือเดินทำง  

4. เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

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

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

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

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ 5,060 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

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

เอกสารยืน่วีซ่า 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่นระหว่างจดัระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้ งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
11. ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
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รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
• น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวีซ่า 
• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำล ีลทัิวเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรย่ืนวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจนีมกีำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวซ่ีำเข้ำจนี กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................ 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
................................................................................................................. .......................................................................
............................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.......................................มือถือ............................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
............................................................   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน.................................................. 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน......................................................................................... ........................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................... 
................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี........... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันท่ี.......................เดือน........................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี.......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.........................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION....................................................................................................................................................... ............ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.................................................................................................................. .................................................  
หมำยเหตุ 
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ท่ีท ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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