
 

ตา้เหลยีน ฮารบ์ ิน้ คฤหาสนว์อลการ ์

ICE & SNOW WORLD    

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิ เซยีะเหมนิแอรไ์ลน ์(MF) 

 



หมายเหตุ : รวมคา่วีซา่จีนแบบเดี่ยว ทา่นละ 1,500 บาทแล้ว 

***กรุณาเตรียมคา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถทา่นละ 240 หยวน /ท่าน/ทริป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ (MF838/15.45-23.50) – ตา้เหลยีน  ✈ 
Holiday Inn Express 

Dalian City Centre 
หรอื เทยีบเทา่ 4* 

2 

ตา้เหลยีน – ผา่นชมถนนเลยีบชายทะเลปิงไฮ ้– สะพานเป่ยตา้
เฉียว – จัตรัุสฝงูเสอื – จัตรัุสซงิไฮ ้– แกะสลกัเมอืงจ าลองรอ้ย
ปี – ตลาดปลาตา้เหลยีน – โอเรยีลเต็ลเวนสิซติี ้– นัง้รถไฟฟ้า
ความเร็วสงูไปฮารบ์ ิน้ 

O O O 
Wanda Realm 

Harbin Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 5 ดาว 

3 
ฮารบ์ ิน้ – รา้นเสือ้กนัหนาวตงเป่ย – ฮารบ์ ิน้โอเปรา่เฮา้ส ์– 
เกาะพระอาทติย ์(รวมรถแบตเตอรี)่ – เทศกาลน ้าแข็ง ICE & 
SNOW WORLD 2018 

O O O 
Wanda Realm 

Harbin Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 5 ดาว 

4 
โบสถเ์ซน็ตโ์ซเฟีย – อนุสาวรยีฝั์งหง – ถนนคนเดนิจงยงั – 
คฤหาสนว์อลการ ์(แถมกจิกรรม สไลเดอร ์+ DIY ตุ๊กตา
รัสเซยี) 

O O O 
Harbin Volga Manor 
Hotel  หรอืเทยีบเทา่

ระดบั 4 ดาว 

5 
รา้นรัสเซยี – พพิธิภณัฑโ์รงเบยีร ์(หนัง4D ลิม้รสเบยีรค์นละ
แกว้) – นัง้รถไฟฟ้าความเร็วสงูกลับตา้เหลยีน 

O O O 
Holiday Inn 

Express Dalian City 
Centre หรอื เทา่เทยีบ 

4 ดาว 

6 ตา้เหลยีน (MF837/08.20-14.40) – กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ O X ✈  

ก าหนดเดนิทาง   
วนัที ่27 ธ.ค. – 01 ม.ค.61      ราคา 33,999.-  

วนัที ่29 ธ.ค. – 03  ม.ค.61       ราคา 34,999.- 
วนัที ่30 ธ.ค. – 04 ม.ค.61            ราคา 35,999.- 
วนัที ่01 – 06  ม.ค.61             ราคา 35,999.- 
 

 หา้มพลาด........ชมไฮไลทเ์มืองแห่งน ้ าแข็งหมิะ    

1. ตื่นตาตื่นใจกบัเทศกาลน ้าแข็ง  HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 

2. ชมพพิธิภณัฑโ์รงเบยีร ์(พรอ้มชมหนงั 4D+ ลิ้มรสเบยีรค์นละแกว้) 

3. ชม... คฤหาสน์วอลการ ์พรอ้มกจิกรรมยอ้นวยัเด็ก นั้งลอ้ยางสไลเดอรบ์นลานหมิะ  

4. แจกฟร.ี..ถงุมือ ที่ปิดหู และผา้พนัคอ และแผ่นท าความรอ้น 1 ชุด (รบัที่ฮารบ์ิ้น) 

 



 วนัแรก     กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ตา้เหลยีน 

12.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู3 

เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ XIAMEN AIRLINE (MF)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

15.45 น. ออกเดนิทางสู ่ตา้เหลยีน โดยสายการบนิ XIAMEN AIRLINE เทีย่วบนิที ่ MF838   

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตติา้เหลยีนโจวสุยจ ึเมอืงตา้เหลยีน เป็นเมอืงท่าทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ าคัญมาตัง้แต่

สมยัราชวงศช์งิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้จากนัน้น าทกุทา่นเขา้ทีพ่ัก 

ทีพ่กั Holiday Inn Express Dalian City Centre หรอื เทา่เทยีบ 4 ดาว 

วนัทีส่อง     ตา้เหลยีน-ถนนเลยีบชายทะเลปิงไฮ ้ สะพานเป่ยตา้เฉยีว (ผา่นชม) – จตัรุสัหนิ 

                  แกะสลกัฝูงเสอื – จตัรุสัซงิไฮ ้– จตัรุสัหนิแกะสลกัเมอืงจ าลองรอ้ยปี – ตลาดปลาตา้ 

                  เหลยีน – โอเรยีลเต็ลเวนสิซติ ี ้– น ัง้รถไฟฟ้าความเร็วสงูไปฮารบ์ ิน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านผ่านชม ถนนเลยีบชายทะเลปิงไฮ ้เพือ่ใหท้่านไดช้มววิอันสวยงามของชายทะเลในยาม

เชา้ จากนัน้น าท่านผ่านสะพานมติรภาพญีปุ่่ น - รสัเซยี (เป่ยตา้เฉยีว) เป็นสะพานที่สรา้งขึน้

เพือ่เชือ่มความสมัพันธห์ะหวา่งประเทศจนีและประเทศญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นชม จตัรุสัหนิแกะสลกั

ฝูงเสอื จัตุรัสแห่งนี้มพีืน้ที่ 15,700 ตร.ม. เป็นเขตทวิทัศน์ชายทะเล ภายในจัตุรัส ไดใ้ชห้นิชือ่''

ฮวากังเหยียนตา้หลีสือ"มาแกะสลักเป็นรูปเสือ 6 ตัว ใชจ้ านวนหนิประมาณ500กว่ากอ้น และ

ลักษณะทา่ทางของแต่ละตัวยังไมเ่หมอืนกนั ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วมากมายตา่งพากนัมาถา่ยรปูกบัฝูง

เสอืเหลา่นีแ้ละจัดไดเ้ป็นสญัลักษณ์อยา่งหนึง่ของตา้เหลยีน จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัชงิไฮ ้

ซ ึง่เป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองตา้เหลียนรอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะ

แตกต่างกันทัง้หมด 9 ใบ แต่ละใบจะมตีัวอักษรจนี แกะสลักไวว้า่ “ความสามัคคขีองชาติ
จนีจงเจรญิ” จากนัน้น าท่านชม จตัรุสัหนิแกะสลกัจ าลองเมอืง จัตรัุสแหง่นี้ตัง้อยูใ่จกลาง
ของจัตุรัสซงิไห่ รมิทะเล ซึง่เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย สรา้งเพื่อฉลองเมืองตา้

เหลยีนครบรอบ 100 ปี แกะสลักหนิทัง้หมดยาวตามรมิทะเล มลีอยเทา้ของบคุคลทอ้งถิน่ 

1000 คน เดนิตามลอยเทา้คนถงึสดุทาง จะเห็นรูปบัน้เด็กสองคนก าลังชิม้องทอ้งฟ้าอยู ่

น่ันหมายความว่า เมืองตา้เหลียนซึ่งเป็นเมืองที่เคยโดนญี่ปุ่ นยดึเมืองไปตอนนี้ก าลัง

กา้วหนา้ถงึวนัใหม่ จากนัน้น าท่านแวะ รา้นขายของทะเลสนิคา้พืน้เมอืงใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา้หลยีน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเขา้ชม โอเรยีลเต็ลเวนสิซติ ี ้เป็นเมอืงที่จ าลองจากเวนิสทุกท่านจะสามารถถ่ายรูป ชม

ความงามสถาปัตยกรรม ซึง่ถอดแบบมาจากเมอืงเวนสิประเทศอติาล ีและชมชอ้ปชมิตามรา้นคา้

ตา่งๆ หลังจากนัน้จะน าทา่นเดนิทางสูส่ถานนรีถไฟฟ้าความเร็วสงู เพือ่มุง่หนา้สู ่เมอืงฮารบ์ ิน้ เมอืง

เอกของมณฑลเฮยหลงเจยีง ตัง้อยูท่างทศิเหนือ สุดของประเทศจนีมพีรมแดนตัง้แต่ทศิเหนือไล่

ลงมาถงึทศิตะวันออกตดิชายแดนชือ่ในฐานะเป็นเมอืงน ้าแข็งของประเทศ ซึง่มกีารจัดเทศกาลฤดู

หนาว การแขง่ขนัแกะสลักน ้าแข็ง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  

ทีพ่กั Wanda Realm Harbin Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 



วนัทีส่าม  ฮารบ์ ิน้ – รา้นเสือ้กนัหนาวตงเป่ย – ฮารบ์ ิน้โอเปรา่เฮา้ส ์– เกาะพระอาทติย ์(รวมรถแบตเตอรี)่  

                – เทศกาลน า้แข็ง ICE & SNOW WORLD 2018 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นเสือ้กนัหนาวตงเป่ย ซึง่เป็นรา้นจ าหน่ายเสือ้กันหนาวทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง

ฮารบ์ ิน้ จากนัน้ น าท่านเขา้ชม ฮารบ์นิโอเปรา่เฮา้ส ์ฮารบ์นิ โอเปรา เฮาส ์ตัง้อยู่บนพื้นที ่

78 ตารางเมตร ในเมอืงฮาร์บนิ ทางตอนเหนือของจีน ภายในเป็นก าแพงสขีาวแบบร่วม

สมัย ตกแตง่ดว้ยสฟ้ีาใหแ้ลดสูวา่งขึน้ และยังมโีครงไมน้ า้ห้นักหลายตันเป็นสว่นประกอบ

ในการกอ่สรา้งดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ไทห่ยางตา่ว ( เกาะพระอาทติย ์) เกาะขนาดใหญซ่ึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของ

แม่น ้าซงฮัวเจยีง มเีนื้อทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์เดมิเป็นสถานทีพั่กฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงาน

เมอืงฮารบ์ ิน้ สถานทีส่วยงามรม่รืน่ ชมความงามของเมอืงชนบททีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่ห ์นับเป็น

สถานทีอ่าบแดดทีว่เิศษสดุ นอกจากนัน้ยงัมเีรอื, จักรยาน และรถมา้ลากสไตลย์โุรปไวบ้รกิารใหเ้ชา่

อกีดว้ย (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์ตา่งๆ) ส่วนในชว่งฤดูหนาวเมือ่เกาะแห่งนี้ถูกปกคลุม

ดว้ยหมิะ ก็จะกลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคต ิทีเ่หมาะอยา่งยิง่กับกจิกรรมหลากหลายชนดิบน

ลานน ้าแข็ง อาทเิช่น สเก็ตน ้าแข็ง, เลื่อนหมิะ, และชมนิทรรศการและศลิปกรรมแกะสลักหมิะ

ประจ าปีของฮารบ์ ิน้ เกาะสุรยิันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหมิะน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศจนีที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึง่ปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหมิะน ้าแข็งใน

อาคารของเกาะสุรยิันนี้ได ้ชมการแกะสลักน ้าแข็งก าแพงเมอืงจีน สวนหมิะ และอกีหลากหลาย

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของจนี ทา่นสามารถถา่ยรปูสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เหมอืนกบัทา่นไดอ้ยูใ่น

นทิรรศการแกะสลักหมิะน ้าแข็งอย่างแทจ้รงิ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน จากนัน้น าท่านชม เทศกาล

น า้แข็ง ICE & SNOW WORLD 2018  หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน ้ าแข็ง

ประจ าปีของฮารบ์ ิน้ ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้ ทีเ่มอืงฮารบ์ ิน้ซ ึง่ฤดเูยอืกแข็งทีย่าวนาน ท าใหฮ้ารบ์ ิน้ซ ึง่อยู่

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมอืงน ้าแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดท าใหแ้ม่น ้าซงฮัว 

กลายเป็นลานน ้าแข็งที่ทัง้หนาและกวา้งใหญ่ ที่ผูม้าร่วมงานใชเ้ล่นสไลเดอร ์ลากเลือ่นและกฬีา

ตา่งๆ อยา่งเชน่ ฮ็อกกี,้ สเก็ตและสกกีนัอยา่งสนุกสนาน มกีารน าน ้าแข็งกอ้นโตมาแกะสลักเป็นรูป

ตา่งๆ ใหท้า่นชมความงดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค ่าคนืตามอธัยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  

พกัที ่
Wanda Realm Harbin Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

 



วนัทีส่ ี ่  จตัรุสัโบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย-อนสุาวรยีฝ์งัหง-ถนนคนเดนิจงยงั-คฤหาสนว์อลการ ์

   (แถมกจิกรรม สไลเดอร+์DIY ตุก๊ตารสัเซยี) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย  ซึง่ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี เมือ่กอ่นเคย

ใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีส่ าคัญตา่งๆ ของชาวรัสเซยีแตม่าถกูท าลายตอนปฏวิัติ

วัฒนธรรม และไดม้กีารสรา้งขึน้มาใหมอ่กีครัง้โดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้าก ทีส่ดุ ซึง่

ใชเ้วลาถงึ 9 ปี โดยเริม่ตน้สรา้งในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้่าเป็นโบสถ ์

Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรยีฝ์ั่งหง ซึง่ตัง้อยู่ ณ 

บรเิวณชายฝ่ังแม่น ้าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิทีพ่ยายามต่อสู ้

กับอทุกภัยครัง้ใหญ่เมือ่ปี ค.ศ.1957 ซึง่น ้าในแมน่ ้าซงฮัวเจยีงสงูกว่าตัวเมอืงฮารบ์ ิน้ 7 เมตร และ

เหลือเพียง 20 เซนตเิมตร น ้าก็จะทะลักเขา้มาในตัวเมอืง จงึไดม้กีารสรา้งเขือ่นใหสู้งขึน้อกี 30 

เซนตเิมตร ตลอดเขือ่นกว่า 140 กโิลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในทีส่ดุน ้าก็ไมไ่หลเขา้มาทว่มเมอืง

ฮารบ์ ิน้ทัง้ๆ ทีก่ระแสน ้าในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน ้าทีส่งูทีส่ดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรง

กลมแบบโรมัน สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรปูแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และ

นักศกึษาทีร่่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในตอนนัน้ฐานของอนุสาวรยีส์รา้งเป็น

สระรูปพระจันทรเ์สีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ล่างเป็นระดับน ้าในปี ค.ศ. 1932 ทีเ่คยสรา้งความเสยีหายใหก้ับ

เมอืงฮารบ์ ิน้เป็นอยา่งมาก สระชัน้ที ่2 เป็นระดับน ้าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน ้าเมือ่ 52 ปีกอ่น 

ซึง่สูงกว่าระดับน ้าปี ค.ศ. 1932 ถงึ 0.58 เซนตเิมตร ปี ค.ศ. 2001 สรา้งสระขึน้เป็นชัน้ที่ 3 เพื่อ

บันทกึระดับน ้า ซึง่สูงขึน้อกี 0.75 เซนตเิมตร ดา้นหลังประกอบดว้ยเสาและระเบยีงโคง้แบบโรมัน 

ซึง่แสดงถงึความสามคัคขีองชาวเมอืงฮารบ์ ิน้ 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น จงยางปู้ สงิเจีย้ หรอื ถนนจงยางตา้เจยี  เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของ

ฝากและของที่ระลกึ ณ ย่านการคา้ของเมอืงฮารบ์ ิน้ จากนัน้น าท่านชม สวนเสือไซบีเรยี (สัตว์

อนุรักษ์ทีม่คี่าชนดิหนึง่ของประเทศจนี ) สวนเสอืตัง้อยู่ทางเหนือของแมน่ ้าซงฮัว มพีืน้ที ่196.53 

เอเคอร ์และมเีสอืไซบเีรยีน สัตวอ์นุรักษ์ทีม่คีวามสวยงาม น่ารัก และเป็นเสอืที่ไม่ดุรา้ยอาศัยอยู่

กว่า 100 ตัว น าทุกท่านเดินทางสู่คฤหาสน์วอลการ ์(VOLGA MANOR ) เมื่อไปถึงจะมี

เจา้หนา้ทีแ่ต่งกายเป็นชดุประจ าชาตรัิสเซยีคอยใหก้ารตอ้นรับผูท้ีม่าเยอืนคฤหาสน์วอลการ ์โดยที่

บรเิวณแห่งนีม้พีืน้ที ่6 แสนกวา่ตารางเมตรใชทุ้นสรา้งถงึหนึง่รอ้ยหา้สบิกว่าลา้นหยวนจากนัน้อสิระ

ใหท้่านไดเ้ล่นสก ีณ ลานสกภีายในคฤหาสนว์อลการ ์(ฟรสีกลีอ้ยาง คนละ1 รอบ) สกขีอง

ทีน่ีจ่ะแตกตา่งจากทีอ่ืน่เลน่งา่ยกวา่เป็นสกทีีผ่กูตดิกบัรองเทา้ท าใหผู้ท้ีไ่มม่ปีระสบการณ์ในการเลน่

มาก่อนก็สามารถลองเล่นดูได ้หรอืท่านอาจเลอืกถ่ายรูป ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวตาม

อัธยาศัย พเิศษ!! ทา่นจะไดร้ว่มเลน่กจิกรรมวาดภาพ ตุก๊ตา D.I.Y. ดว้ยฝีมอืของทา่นเอง 

พรอ้มสามารถน าภาพวาดน ัน้ กลบัมาเป็นทีร่ะลกึได ้

 



 

 

 

************************************ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  

พกัที ่ Harbin Volga Manor Hotel  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้        รา้นรสัเซยี – พพิธิภณัฑโ์รงเบยีร ์ (หนงั4D ลิม้รสเบยีรค์นละแกว้) – น ัง้รถไฟฟ้า    

                   ความเร็วสงูไปตา้เหลยีน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 

น าท่านชม รา้นสนิคา้รสัเซยี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของชาวรัสเซยี จากนัน้เดนิทาง

ชม โรงงานเบยีรฮ์ารบ์ ิน้ สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1900 มปีระวัตศิาสตรก์ว่า 100 ปีแลว้ ปัจจุบันผลติ

เบยีรม์ากกว่า 3 แสนตันต่อปี ปรมิาณการดืม่เบยีรโ์ดยเฉลีย่ของชาวฮารบ์นิจัดอยูอ่ันดับทีห่นึง่ของ

จนี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิสู ่สถานนรีถไฟฟ้าความเร็วสู ่เพือ่เดนิทางกลับสูเ่มอืงตา้เหลยีน จากนัน้น าทา่นท่าน

อาหารมือ้ค ่าจงึจะเขา้สูท่ีพั่กเพือ่พักผอ่น 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  

พกัที ่ Holiday Inn Express Dalian City Centre หรอื เทา่เทยีบ 4 ดาว 

วนัทีห่ก       ตา้เหลยีน – กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้(ขา้วกลอ่ง) 

08.20 น. ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงตา้เหลยีน โดยสายการบนิ XIAMEN AIRLINEเทีย่วบนิที ่MF837 

14.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 



ตา้เหลยีน ฮารบ์ ิน้ คฤหาสนว์อลการ ์

ICE & SNOW WORLD    

6 วนั 5 คนื (MF) โดยสายการบนิ เซยีะเหมนิแอรไ์ลน ์

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่: 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 60 33,999 33,999 5,999 

วนัที ่: 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60 34,999 34,999 5,999 

วนัที ่: 30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 60 35,999 35,999 5,999 

วนัที ่วนัที ่: 01 –  06 ม.ค. 61 35,999 35,999 5,999 

***ไมร่บัจอยแลนด*์** 

 

*ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ทปิคนขบัรถและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์จา่ย 250 หยวน ทรปิ/ทา่น* 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุหรอืรา้นผา้ไหม ซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ

วา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ี

การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

เพือ่เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด 

ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ 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 าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

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 คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 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 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ (เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ)่   

      กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 



 

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 ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการ

สง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร และสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสาร

เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบ

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 



ลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

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(รับรองตราประทับรา้นที่

แปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ 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 า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



**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 เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

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 าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 


