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ปกักิง่ ฮารบ์ ิน้ คฤหาสนว์อลการ ์
ชมโรงเบยีรฮ์ารบ์ ิน้ 6 วนั 4 คนื (HU) 
โดยสายการบนิไหห่นาน แอรไ์ลน ์
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หมายเหต ุ: รวมค่าวีซ่าจนีแบบเด่ียว ทา่นละ 1,500 บาท 

***กรุณาเตรยีมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 240 หยวน /ท่าน/ทรปิ **เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า 
เทีย่
ง 

ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ  ✈  

2 
กรุงเทพฯ-ปักก่ิง (HU7996/01.40-06.50)-ก ำแพงเมืองจีน-ด่ำนจวหียงกวน- 
ร้ำนบวัหิมะ-ตลำดรัสเซีย-ปักก่ิง-ฮำร์บ้ิน(CN7139/20.05-22.05) 

O O O 
Heilongjiang Trade 

Union Business Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

3 

ฮำร์บ้ิน-ร้ำนเส้ือกนัหนำวตงเป่ย-โบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย-ถนนคนเดินจงยำง-
อนุสำวรียฝั์งหงส์-สวนสตำลิน-ฮำร์บินโอเปร่ำเฮำ้ส์-อิสระแวดำ้ซิต้ีฮำร์บ้ิน-
โรงละครจงหยำง(แถมโชวม์นตรั์กน ้ ำแขง็) 

O O O 
Heilongjiang Trade 

Union Business Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

4 
ฮำร์บ้ิน-กำรแสดงวำ่ยน ้ ำ-ร้ำนตุก๊ตำรัสเซีย-เกำะพระอำทิตย ์(รวมรถกอลฟ์)-
เทศกำลน ้ ำแขง็ HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 

O O O 
Heilongjiang Trade 

Union Business Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

5 
พิพิธภณัฑโ์รงเบียร์(หนงั4D ล้ิมรสเบียร์คนละแกว้)-คฤหำสน์วอลกำร์ (แถม
กิจกรรม DIY ตุก๊ตำรัสเซีย) 

O O O 
Heilongjiang Trade 

Union Business Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

6 

ฮำร์บ้ิน- ปักก่ิง (HU7130/10.55-12.50) -ถ่ำยรูปสนำมกีฬำรังนก-ร้ำนหยก-
สนำมบินปักก่ิง-กรุงเทพฯ-สนำมบินสุวรรณภูมิ 
-(HU7995/21.05-00.40) 

O X ✈  

ก าหนดเดนิทาง   
 

วนัที ่04 – 09 มกราคม 60      29,999.-  
วนัที ่11 – 16 มกราคม 60       29,999.- 

 หา้มพลาด.....ทวัรส์ดุคุม้ ไปคร ัง้เดี่ยวเที่ยว 2 เมือง  ...ชมไฮไลทเ์มืองแห่งน ้าแข็งหมิะ  

1. ตื่นตาตื่นใจกบัเทศกาล HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 

2. ชมพพิธิภณัฑโ์รงเบียร(์พรอ้มชมหนงั 4D+ ลิ้มรสเบียรค์นละแกว้) 

3. สนุกสนาน ณ ลานสก ีคฤหาสน์วอลการ ์พรอ้มกจิกรรมระบายสตีุก๊ตา D.I.Y.  

4. แจกฟร.ี..ถงุมือ ที่ปิดหู และผา้พนัคอ และแผ่นท าความรอ้น 1 ชดุ (รบัที่ฮารบ์ิ้น) 
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วนัแรก         กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  
ช้ัน 4 ประตู 8 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบิน HAINAN AIRLINE (HU)โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยให้กำรตอ้นรับ
และอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำงใหก้บัทุกท่ำน 

 
วนัทีส่อง     กรุงเทพ– ปักกิง่–ก าแพงเมืองจีน(ด่านจหียงกวน)–ร้านบัวหิมะ–ตลาดรัสเซีย–ฮาร์บิน้  
 
01.40 น. ออกเดินทำงสู่ ปักกิง่ โดยสำยกำรบิน HAINAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี  HU7996 
06.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินเมืองปักก่ิง  หลงัผำ่นพิธีกำร

ตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว จะน ำไปทำนอำหำรเช้ำ 
จำกนั้นท่ำนเท่ียวก าแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน 
เป็นก ำแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมัย
โบรำณสร้ำงในสมยัพระเจำ้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ัง
แรก ก ำแพงส่วนใหญ่ท่ีปรำกฏในปัจจุบนัสร้ำง
ข้ึนในสมัยรำชวงศ์หมิง ทั้ งน้ีเพื่อป้องกันกำร
รุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติร์กหลงัจำก
นั้นยงัมีกำรสร้ำงก ำแพงต่ออีกหลำยคร้ังดว้ยกนัแต่ ภำยหลงัก็มีเผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลียและแมนจูเรีย
สำมำรถบุกฝ่ำก ำแพงเมืองจีนไดส้ ำเร็จมีควำมยำวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยคุกลำงดว้ย เช่ือกนัวำ่ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนได ้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนชม ร้านบัวหิมะท่ีสรรพคุณในกำรแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ ำร้อนลวกเป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมำแลว้

หลำยๆเหตุกำรณ์ทีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้ำงกำยสำมำรถใชย้ำน้ีทำลดอำกำรพองหรือแสบร้อนได ้ 
น ำท่ำนแวะช้อปป้ิง ณ ตลาดรัสเซีย หรือ ตลาดส้ิวสุ่ย ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ต่ำงๆ ทั้งกระเป๋ำ เส้ือผำ้ 
รองเทำ้ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

เยน็ รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร  
18.00 น. สมควแก่เวลา  น าท่านสู่สนามบินปักกิง่เพ่ือเดินทางต่อไปยงัเมืองฮาร์บิน้  
20.05 น. ออกเดินทำงสู่ฮำร์บิ้นโดยสำยกำรบินGRAND CHINA AIR เที่ยวบินที ่ CN7139 
22.05 น. 
 

 

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเมืองฮำร์บิ้น  เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูท่ำงทิศเหนือ สุด
ของประเทศจีนมีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมำถึงทิศตะวนัออกติดชำยแดนช่ือในฐำนะเป็นเมืองน ้ำแขง็
ของประเทศ ซ่ึงมีกำรจดัเทศกำลฤดูหนำว กำรแข่งขนัแกะสลกัน ้ำแขง็ หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง
แลว้ จำกนั้น น ำท่ำนไปดูเส้ือกนัหนาวจีน 

ทีพ่กั Heilongjiang Trade Union Business Hotel หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 
วนัทีส่าม       ฮาร์บิน้-ร้านเส้ือกนัหนาวตงเป่ย-โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย-ถนนคนเดินจงยงั-อนุสาวรีย์ฝังหง- 
                    สวนสตาลนิ-ฮาร์บินโอเปร่าเฮ้าส์-อสิระแวด้า ซิตีฮ้าร์บิน้-โรงละครจงยงั(แถมโชว์มนต์รักน า้แข็ง 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ร้านเส้ือกันหนาวตงเป่ย ซ่ึงเป็นร้ำนจ ำหน่ำยเส้ือกนัหนำวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองฮำร์บิ้น 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย  ซ่ึงออกแบบและสร้ำงโดยสถำปนิกชำวรัสเซีย เม่ือก่อนเคย
ใชเ้ป็นสถำนท่ีประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำท่ีส ำคญัต่ำงๆ ของชำวรัสเซียแต่มำถูกท ำลำยตอนปฏิวติั
วฒันธรรม และไดมี้กำรสร้ำงข้ึนมำใหม่อีกคร้ังโดยพยำยำมรักษำรูปแบบเดิมไวใ้หไ้ดม้ำก ท่ีสุด ซ่ึงใชเ้วลำ
ถึง 9 ปี โดยเร่ิมตน้สร้ำงในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือไดว้ำ่เป็นโบสถ ์Greek Orthodox ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออก จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงยำ่น จงยางปู้สิงเจีย้ หรือ ถนนจงยางต้าเจีย  เชิญท่ำน
อิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้ของฝำกและของท่ีระลึก ณ ยำ่นกำรคำ้ของเมืองฮำร์บิ้น จำกนั้นน ำท่ำนชม สวนเสือไซ
บีเรีย (สัตวอ์นุรักษท่ี์มีค่ำชนิดหน่ึงของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยูท่ำงเหนือของแม่น ้ำซงฮวั มีพื้นท่ี 
196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สัตวอ์นุรักษท่ี์มีควำมสวยงำม น่ำรัก และเป็นเสือท่ีไม่ดุร้ำยอำศยัอยู่
กวำ่ 100 ตวั 

  
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง ซ่ึงตั้งอยู ่ณ บริเวณชำยฝ่ังแม่น ้ ำซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงควำมพยำยำมของ

ชำวเมืองฮำร์บินท่ีพยำยำมต่อสู้กบัอุทกภยัคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 ซ่ึงน ้ ำในแม่น ้ ำซงฮวัเจียงสูงกว่ำตวั
เมืองฮำร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น ้ำก็จะทะลกัเขำ้มำในตวัเมือง จึงไดมี้กำรสร้ำงเข่ือนให้
สูงข้ึนอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกวำ่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลำ 28 วนั จนในท่ีสุดน ้ ำก็ไม่ไหลเขำ้มำท่วม
เมืองฮำร์บิ้นทั้งๆ ท่ีกระแสน ้ ำในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน ้ ำท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 52 ปี อนุสำวรียเ์ป็นเสำทรง
กลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสำเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชำวนำ ทหำร ขำ้รำชกำร และ
นกัศึกษำท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั แสดงถึงสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในตอนนั้นฐำนของอนุสำวรียส์ร้ำงเป็นสระรูป
พระจนัทร์เส้ียว 3 ชั้น ชั้นล่ำงเป็นระดบัน ้ ำในปี ค.ศ. 1932 ท่ีเคยสร้ำงควำมเสียหำยให้กบัเมืองฮำร์บิ้นเป็น
อยำ่งมำก สระชั้นท่ี 2 เป็นระดบัน ้ ำในปี ค.ศ. 1957 เท่ำกบัระดบัน ้ ำเม่ือ 52 ปีก่อน ซ่ึงสูงกวำ่ระดบัน ้ ำปี 
ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้ำงสระข้ึนเป็นชั้นท่ี 3 เพื่อบนัทึกระดบัน ้ ำ ซ่ึงสูงข้ึนอีก 0.75 
เซนติเมตร ด้ำนหลงัประกอบด้วยเสำและระเบียงโคง้แบบ
โรมนั ซ่ึงแสดงถึงควำมสำมคัคีของชำวเมืองฮำร์บิ้น ชม 
สวนสตาลิน หรือ ซ่ือตำ้หลินกงหยวน ริมฝ่ังแม่น ้ ำซงฮวั โดย
สวนแห่งน้ีถูกสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบท่ีรับอิทธิพล
จำกศิลปกรรมของทวปียโุรป แต่มีควำมสมบูรณ์แบบกวำ่และมี
เอกลกัษณ์ท่ีห้ำวหำญ ซ่ึงเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชำวเหนือ
ของประเทศจีน เพื่อเป็นหลกัฐำนถึงสัมพนัธภำพอนัดีต่อกนั 
ระหว่ำงสองชำติมหำอ ำนำจแห่งโลก จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้ชม 
ฮาร์บิน โอเปราเฮาส์ ตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 78 ตำรำงเมตร ในเมืองฮำร์
บิน ทำงตอนเหนือของจีน ภำยในเป็นก ำแพงสีขำวแบบร่วมสมยั ตกแต่งดว้ยสีฟ้ำใหแ้ลดูสวำ่งข้ึน และยงัมี
โครงไมน้ ้ำหนกัหลำยตนัเป็นส่วนประกอบในกำรก่อสร้ำงดว้ย จำกนั้น เดินทำงสู่ แวดำ้ซิต้ี ทุกท่ำนจะได้
อิสระในกำรถ่ำยรูปและชอ้ปป้ิงในแหล่งสินคำ้ต่ำงๆ จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชม โรงละครจงยัง (แถมการแสดง
โชว์มนต์รักน า้แข็ง)     

ค ่า รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร  

พกัที่ Heilongjiang Trade Union Business Hotel หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 
วนัทีส่ี่          ฮาร์บิน้-การเเสดงว่ายน า้-ร้านตุ๊กตารัสเซีย-เกาะพระอาทติย์ (รวมรถกอล์ฟ)-เทศกาลน า้แข็ง   
                    HARBIN ICE & SNOW  FESTIVAL 2018 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 น ำท่ำนชม การแสดงว่ายน ้าที่แม่น ้าซงฮัว เป็นแม่น ้ ำสำยใหญ่และส ำคญัท่ีสุดของมณฑลเฮยห์ลงเจียง ซ่ึง

ไหลผำ่นกลำงเมืองฮำร์บิน มีควำมยำวประมำณ 1,840 กิโลเมตร ซ่ึงในช่วงฤดูหนำว แม่น ้ ำสำยน้ีบำงส่วน
จะกลำยเป็นน ้ ำแข็ง เป็นสถำนท่ีพกัผ่อนและเป็นสถำนท่ีจดักีฬำหน้ำหนำว มีทั้งกำรเล่นสกีน ้ ำแข็ง สุนขั
ลำกเล่ือนและท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดก็คือกำรแข่งขนักีฬำว่ำยน ้ ำโดยทนกบัอุณหภูมิหนำวจดัถึง -40 องศำ เพื่อเป็น
กำรทดสอบควำมแขง็แรงของร่ำงกำย  น ำท่ำนชม ร้านสินค้ารัสเซีย ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้พื้นเมือง ของ
ชำวรัสเซีย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทติย์ ) เกำะขนำดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของแม่น ้ ำซงฮวั

เจียง มีเน้ือท่ีประมำณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถำนท่ีพกัฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงำนเมืองฮำร์บิ้น สถำนท่ี
สวยงำมร่มร่ืน ชมควำมงำมของเมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นบัเป็นสถำนท่ีอำบแดดท่ีวิเศษ
สุด นอกจำกนั้นยงัมีเรือ, จกัรยำน และรถมำ้ลำกสไตล์ยุโรปไวบ้ริกำรให้เช่ำอีกดว้ย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า
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เช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนในช่วงฤดูหนำวเม่ือเกำะแห่งน้ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะ ก็จะกลำยเป็นสถำนหยอ่นใจใน
อุดมคติ ท่ีเหมำะอย่ำงยิ่งกบักิจกรรมหลำกหลำยชนิดบนลำนน ้ ำแข็ง อำทิเช่น สเก็ตน ้ ำแข็ง, เล่ือนหิมะ, 
และชมนิทรรศกำรและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ ำปีของฮำร์บิ้น เกำะสุริยนัถือเป็นสถำนท่ีจดัแสดง
กำรแกะสลกัหิมะน ้ ำแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีนท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่ำนสำมำรถชมกำร
แสดงกำรแกะสลกัหิมะน ้ ำแข็งในอำคำรของเกำะสุริยนัน้ีได ้ชมกำรแกะสลกัน ้ ำแข็งก ำแพงเมืองจีน สวน
หิมะ และอีกหลำกหลำยแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของจีน ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ 
เหมือนกบัท่ำนไดอ้ยู่ในนิทรรศกำรแกะสลกัหิมะน ้ ำแข็งอย่ำงแทจ้ริง อย่ำงท่ีเห็นในปัจจุบนั จำกนั้นน ำ
ท่ำนแวะชอ้ปป้ิง ร้านตุ๊กตารัสเซีย เป็นร้ำนท่ีประดิษฐตุ์ก๊ตำจ ำหน่ำยเอง จำกนั้นน ำท่ำนชม เทศกาลโคมไฟ
น ้าแข็ง หรือนิทรรศกำรและศิลปกรรมกำรแกะสลกัน ้ ำแข็งประจ ำปีของฮำร์บิ้น ปิงเสวี่ยตำ้ซ่ือเจ้ีย ท่ีเมือง
ฮำร์บิ้นซ่ึงฤดูเยอืกแขง็ท่ียำวนำน ท ำใหฮ้ำร์บิ้นซ่ึงอยูท่ำงตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลำยเป็นเมืองน ้ ำแข็ง 
สภำพอำกำศเย็นจดัท ำให้แม่น ้ ำซงฮวั กลำยเป็นลำนน ้ ำแข็งท่ีทั้งหนำและกวำ้งใหญ่ ท่ีผูม้ำร่วมงำนใช้
เล่นสไลเดอร์ ลำกเล่ือนและกีฬำต่ำงๆ อยำ่งเช่น ฮ็อกก้ี, สเก็ตและสกีกนัอยำ่งสนุกสนำน มีกำรน ำน ้ ำแข็ง
กอ้นโตมำแกะสลกัเป็นรูปต่ำงๆ ใหท้่ำนชมควำมงดงำมของโคมไฟน ้ำแขง็ยำมค ่ำคืนตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พกัที่ Heilongjiang Trade Union Business Hotel หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 
วนัที่ห้า     โรงงานเบียร์ฮาร์บิน้ (หนัง4D ลิม้รสเบียร์คนละแก้ว)-คฤหาสน์วอลการ์ (DIY ตุ๊กตารัสเซีย) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 น ำท่ำนเดินทำงชม โรงงานเบียร์ฮาร์บิน้ สร้ำงข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1900 มีประวติัศำสตร์กวำ่ 100 ปีแลว้ ปัจจุบนั
ผลิตเบียร์มำกกวำ่ 3 แสนตนัต่อปี ปริมำณกำรด่ืมเบียร์โดยเฉล่ียของชำวฮำร์บินจดัอยูอ่นัดบัท่ีหน่ึงของจีน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร 
บ่าย น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR )เม่ือไปถึงจะมีเจำ้หนำ้ท่ีแต่งกำยเป็นชุดประจ ำ

ชำติรัสเซียคอยให้กำรตอ้นรับผูท่ี้มำเยือนคฤหำสน์วอลกำร์ โดยท่ีบริเวณแห่งน้ีมีพื้นท่ี 6 แสนกว่ำตำรำง
เมตรใช้ทุนสร้ำงถึงหน่ึงร้อยห้ำสิบกว่ำล้ำนหยวนจำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้เล่นสกี ณ ลานสกีภายใน
คฤหาสน์วอลการ์ สกีของท่ีน่ีจะแตกต่ำงจำกท่ีอ่ืนเล่นง่ำยกว่ำเป็นสกีท่ีผูกติดกบัรองเทำ้ท ำให้ผูท่ี้ไม่มี
ประสบกำรณ์ในกำรเล่นมำก่อนก็สำมำรถลองเล่นดูได ้หรือท่ำนอำจเลือกถ่ำยรูป ควำมงดงำมของสถำนท่ี
ท่องเท่ียวตำมอธัยำศยั พเิศษ!! ท่านจะได้ท า ตุ๊กตารัสเซีย D.I.Y. ด้วยฝีมือของท่านเอง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร  
วนัที่หก     ฮาร์บิน้- ปักกิง่ -ถ่ายรูปสนามกฬีารังนก-ร้านหยก-สนาบินปักกิง่-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮำร์บิ้น 
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************************************ 
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว 

บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจ านวนผู้โดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทย 

 
อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

 
วนัที ่04 – 09 มกราคม 60 

 
29,999 29,999 29,999 5,499 

วนัที ่11 – 16 มกราคม 61 29,999 29,999 29,999 5,499 

 

10.55 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ เมืองปักกิ่ง โดยสำยกำรบิน HAINAN 
AIRLINEเท่ียวบินท่ี HU7130 
เดินทำงถึง สนามบินปักกิง่จำกนั้นน ำท่ำน ผ่านชมและถ่ายรูป
หน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนำมกีฬำโอลิมปิกรังนก
ออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de 
Meuron เดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดังของโลก “โคลอส
เซ่ียม” พยำยำมให้เอ้ืออ ำนวยต่อส่ิงแวดล้อม ในสนำมจุได ้
91,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มี

ลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกบั ”รังนก” ท่ีมีโครงตำข่ำยเหล็กเหมือนก่ิงไมเ้พดำนและผนงัอำคำรท่ีท ำดว้ยวสัดุ
โปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดงดูคลำ้ยกบัพระรำชวงัตอ้งห้ำมของจีน ซ่ึงให้กล่ินอำยงดงำม
แบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน ้าแห่งชาติสระวำ่ยน ้ ำแห่งชำติ สร้ำงข้ึนเหนือจินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ้ ำ
ส่ีเหล่ียมขนำดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดุเทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เนน้ใช้
พลงังำนแสงอำทิตยเ์พื่อให้ดูเหมือนน ้ ำท่ีสุดและใช้เทคโนโลยีจำกงำนวิจยัของนักฟิสิกส์จำก Dublin’s 
Trinity College ท่ีท  ำใหก้ ำแพงอำคำรดูเหมือน 
ฟองน ้ำท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำน 
แรงสั่นสะเทือนจำกแผน่ดินไหวได ้ 
 

12.50 น. จำกนั้นน ำท่ำนชม ยาบัวหิมะท่ีสรรพคุณในกำรแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ำร้อนลวกเป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมำแลว้
หลำยๆเหตุกำรณ์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้ำงกำยสำมำรถใชย้ำน้ีทำลดอำกำรพองหรือแสบร้อนได ้ 
น ำท่ำนแวะชม หยก ท่ีมีคุณภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือ ก ำไรหยก แหวนหยก 
หรือผเีซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินปักก่ิง เพื่อเช็คอินกลบักรุงเทพฯ 

21.05 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน  HAINAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี HU7998 
00.40 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

*** ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถและคา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์*** 
***ทา่นละ 240 หยวน ทรปิ/ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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ไมร่บัจอยแลนด ์

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่กหรอืรา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนื

เงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซีา่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 

- 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] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ทา่นละ 240 หยวน/ทา่น/ทรปิ (เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ)่   

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร และสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลู

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2  นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั 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 สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ 

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**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.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


