
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน NOK SCOOT 
เจา้หน้าที่บริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เส่ินหยาง -พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง-น่ังรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน 

02.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเส่ินหยาง โดยสายการบิน  NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878   
(ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 

08.50 น.  เดินทางถึง เมืองเส่ินหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวห
นิง มีซ่ือเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  น าท่านเดินทางสู่ พระราชวัง
โบราณเส่ินหยางกู้กง โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศ์
ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนัมากกบัพระราชวงัหลวงที่กรุงปักกิ่ง สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลงัจากที่ราชวงศ์แมนจูไดส้ถาปนาให้เส่ินหยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ย
ต าหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่น
ลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น จากน้ันไดย้้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุง
ปักกิ่ง และใช้เส่ินหยางเป็นเมืองหลวงแห่ง       ที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของ
องค์จกัรพรรดิเมื่อครั้ งเสด็จเยือนทางเหนือ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเส่ินหยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองฮาร์บิน (ใช้ระยะเวลา

การเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน
และเลื่องช่ือในฐานะเป็นเมืองน ้าแข็งของประเทศ  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงใน



 

เมืองจีน ผู้ โดยสารจ าเป็นจะต้องดูแลและยกกระเป๋าขึ้น -ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋า
เดินทางแบบคันชักที่มีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ใน
การเข้า – ออกจากขบวนรถ  และ ห้ามน า มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้าไปในขบวนรถ 

 น าท่านรับอุปกรณ์ชุดกันหนาว แจกฟรี...หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ  ท่านละ 1 ชุด  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักที่ LIFENG HOTEL HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่สาม สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ลานสกี YABULI (รวมค่าเข้า)-น่ังม้าลากเล่ือน คนละ 1 รอบ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั่งแม่น ้ำซงฮวั โดยสวนแห่งน้ีถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบที่

รับอิทธิพลจำกศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีควำมสมบูรณ์แบบกว่ำและมีเอกลกัษณ์ที่ห้ำวหำญ ทุก
ท่ำนจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชำติที่สวยงำมและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น ้ าซงฮวา ที่กลายเป็น
น ้าแข็งทั้งสายน ้า ชมพร้อมกิจกรรมบนน ้าแข็งที่แสนสนุก เช่น บนัไดน ้าแข็ง แคร่เลื่อนหิมะเป็นต้น
(ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ)   

  จากน้ันน าท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น ้าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กบัอุทกภัยครั้ งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสา
ทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ
และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกนั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ลานสกี YABULI (ใช้เวลาเดินทาง

ป ร ะ ม า ณ  3. 30 ชั่ ว โ ม ง ) ตั้ ง อ ยู่ ที่ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของมณฑลเฮยหลงเจียง ที่น่ีจะ
มีฤดูกาลที่ปกคลุมด้วยหิมะค่อนข้างยาวนาน ท าให้
ทรัพยากรหิมะในเขตน้ีค่อนขา้งสมบูรณ์ ชัยภูมิเหมาะ
ส าห รับ  ก าร เล่ นสกี  จาก น้ันน าท่ าน สู่  ลานส กี 
YABULI เป็นลานสกีที่มีช่ือเสียงที่ สุดของจีน ลาน
สกีขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์สกีที่ทนัสมยั และมีบริการดี
เยี่ยมติดอนัดบัพรีเมี่ยมของทวีปเอเชีย ที่น่ีมีกิจกรรม
กีฬาและสันทนาการของฤดูหนาวอีกมากมายส าหรับ
ทั้งผู ้ใหญ่และเด็ก การเล่นสกีมีหลายระดับความสูง
และมีความยาวรวม 30 กม. นอกจากน้ียงัมีลานสกีที่
ยาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร จากน้ันน าท่าน น่ังม้าลากเล่ือน คนละ 1 รอบ ซ่ึงเป็นการเล่นสกีอีก
แบบที่สนุกสนานมาก (น่ังได ้4-5 ท่านต่อ 1 คนั) (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรม
ต่างๆ) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
   พักที่  GUANGDIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 



 

วันที่ส่ี  YABULI-หมู่บ้านหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN)-DREAM HOME(รวมค่าเข้า)-ชมแสงสี
กลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย(XUE YUN JIE) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2. 3 0  ชั่ ว โม ง )  ซ่ึ ง ห่ า ง จ า ก ล าน ส กี  YA BULI 93 
กิโลเมตร ตั้งอยู่ตะวนัตกเฉียงใตข้องแม่น ้ าหมู่ตานเจียง เป็น
หมู่บ้านที่มีหิมะหนากว่า 1เมตร วิวหมู่บ้านสวยมาก การ
ก่อสร้างแต่ละบา้นเหมือนกนัหมด เขา้ไปหมู่บ้านน้ีเหมือน
เขา้ไปโลกของเทพนิยาย หมู่บา้นน้ีหิมะตกถึง 7 เดือน ใน 1 ปี มีสองฤดู ฤดูร้อนและฤดูหนาว หน้า
ร้อนจะมีฝนเยอะ หน้าหนาวหิมะเร่ิมตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อ
ปีที่ 2 เมตรปริมาณหิมะที่หนาที่สุดของประเทศจีนและคุณภาพหิมะดีและสะอาด คนจีนตั้งช่ือให้
เป็น “THE CHINA SNOW TOWN” 
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย ทางบริษัทฯ จะ
ไม่มีการคืนเงิน หรือเปล่ียนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ทุกกรณี 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม DREAM HOME สถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ช่ือเสียง ซ่ึงเป็นที่ถ่ายท าหนัง ละคร และรายการต่างๆ 
ซ่ึ งมีความงดงามมาก  ตั้ งอยู่ ใกล้กับถนนคนเดิน
XUEYUN ที่น่ีท่านสามารถเห็นความหลากหลายของ 
“เห็ดหิมะ” ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแล้วเป็นบ้านแต่
ละบ้านที่ติดกัน เป็นบา้นเล็กๆ ความสูงเท่ากนัหมด ตอนหิมะลงบนหลงัคาดูเหมือนเห็ด จึงตั้งช่ือ
เห็ดหิมะ เป็นรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะในที่น่ีท่านสามารถชมความสวย งามของ
หมู่บ้าน ซ่ึ งเป็นหิมะที่ขาวและสะอาดที่ สุด ถือ ว่าเป็นจุดเด่นที่ สุ ดของหมู่บ้านแห่งน้ี เลย
ทีเดียว หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย ทาง
บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปล่ียนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ทุกกรณี   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ... อาหารตงเป่ย 
น าท่าน ชมแสงสีกลางคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย(XUE YUN JIE) ซ่ึงเป็น
ถนนหลกัเพียงแห่งเดียวของหมู่บา้นหิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็ม
ไปดว้ยความหลากหลายของสินคา้ทอ้งถิ่น ขนม ผลไมแ้ช่แข็ง และ
ร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศอันสวยงาม และ
ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก  
พักที่  WANJIA MINSU (HOME STAY ในบริเวณหมู่บ้านหิมะ) หรือเทียบเท่า  
***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : เน่ืองจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ และ
ที่พักไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าต้องห้ิวกระเป๋าเอง ฉะน้ันลูกค้าต้องเตรียมสัมภาระของ
ใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน ้า รองเท้าแตะฯลฯ  ใส่กระเป๋าใบ
เล็กเพื่อค้างคืน ส าหรับ 1 คืน 



 

วันที่ห้า เข าแกะหญ้ า (YANG CAOSHAN)-ฮาร์บิ น -เทศกาล“ปิ ง เส ว่ีย ต้ า ซ่ื อเจ้ีย ”(Harbin 2020 
International Ice and Snow Festival) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านชม เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN) ซ่ึงเป็นเขาที่สูงที่สุดในหมู่บ้านน้ี แลว้ห่างจากเมือง
หิมะประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกจุดของหมู่บา้น สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 
1,235 เมตร ซ่ึงเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุด จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองฮาร์บิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางถึง เมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและ

เลื่องช่ือในฐานะเป็นเมืองน ้าแข็งของประเทศ  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ... สุก้ีตงเป่ย 

น าท่ าน ชม  เท ศกาล  “ปิ ง เส ว่ี ย ต้ า ซ่ื อ เจ้ี ย ”  (Harbin 2020 
International Ice and Snow Festival)  ห รือ นิ ทร รศก ารและ
ศิลปกรรมการแกะสลกัน ้ าแข็งประจ าปีของฮาร์บิน ปิงเสว่ียตา้ซ่ือ
เจ้ีย ที่เมืองฮาร์บินซ่ึงฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ท าให้ฮาร์บิ้นซ่ึงอยู่
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน ้ าแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดท าให้แม่น ้ าซงฮัว 
กลายเป็นลานน ้ าแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู ้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬา
ต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ , สเก็ตและสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการน าน ้าแข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูป
ต่าง  ๆให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค ่าคืนตามอัธยาศยั   
หมายเหตุ : เน่ืองจากสถานที่จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อากาศไม่หนาวจัด 
ส่งผลให้น ้าแข็งละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงจัดเป็นรายการอ่ืนทดแทนให้
ท่าน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 

   พักที่ LIFENG HOTEL HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่หก เกาะพระอาทิตย์-ถนนจงเอียง-น่ังรถไฟความเร็วสูง-เส่ินหยาง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านสู่ เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่) เกาะขนาดใหญ่

ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้า   ซงฮัวเจียง มีเน้ือที่ประมาณ 
3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พกัฟ้ืนของกรรมกรใช้แรงงาน
เมืองฮาร์บิน สถานที่สวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมือง
ชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากน้ันยงัมีเรือ จกัรยาน 
และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งน้ีถูกปกคลุม
ดว้ยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบน
ลานน ้าแข็ง เช่น สเก็ตน ้ าแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปี
ของฮาร์บิน เกาะสุริยนัถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลกัหิมะน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
ที่โด่งดังไปทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบันน้ีท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน ้าแข็งในอาคารของ
เกาะสุริยนัน้ีได้ ชมการแกะสลักน ้ าแข็งก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่ง



 

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ใน
นิทรรศการแกะสลกัหิมะน ้าแข็งอย่างแทจ้ริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ) หมายเหตุ : เน่ืองจากสถานที่จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อากาศไม่
หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงจัดเป็นรายการอ่ืน
ทดแทนให้ท่าน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...เก๊ียวฮาร์บิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถนนจงเอียง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหน่ึงในฮาร์บิน มีความยาว 4 กิโลเมตร 

ทอดตัวอยู่ในเขตตา้หลี่ เป็นเสมือนพิพิธภณัฑ์ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการ
ตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตตา้หลี่น้ียงัเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์โซเฟียซ่ึงเป็น
โบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮาร์บิน 
เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองเส่ินหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสารจ าเป็นจะต้องดูแลและยก
กระเป๋าขึ้น-ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที่มีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่
ใหญ่จนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้า – ออกจากขบวนรถ  และ ห้ามน า มีด ของมี
คมทุกชนิด และไฟแช็คเข้าไปในขบวนรถ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...เป็ดย่างหยวนเว่ยจาย 
พักที่ ORIENTAL GINZA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่เจ็ด เส่ินหยาง-สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด 
10.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW877  
  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
15.10 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป ***) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ฮาร์บิน...เทศกาลแกะสลักน ้าแขง็ หมู่บ้านหิมะ  
เกาะพระอาทิตย์ 7 วัน 5 คืน(XW) 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่าน้ัน  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป

ไม่สามารถเลือกที่น่ังล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้ น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์น้ีเช็คภาษีน ้ามัน ณ วันที่ 20 พ.ย. 62  
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วนัท าการ ราคา 1,650 บาท (ผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ีย่อม
อยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
หมายเหตุ  ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 

วันท่ี 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2563 
(วันขึ้นปีใหม่) **เพิ่มพีเรียด** 

39,999 บาท 39,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วันท่ี 10-16 มกราคม 2563 34,999 บาท 34,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วันท่ี 4-10 กุมภาพันธ์ 2563 33,999 บาท 33,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วันท่ี 7-13 กุมภาพันธ์ 2563 34,999 บาท 34,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วันท่ี 11-17 กุมภาพันธ์ 2563 33,999 บาท 33,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วันท่ี 14-20 กุมภาพันธ์ 2563 33,999 บาท 33,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วันท่ี 18-24 กุมภาพันธ์ 2563 33,999 บาท 33,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 



 

การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 210 หยวนต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 70 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทัทวัร์เท่าน้ัน 

5. ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงิน 
1. ในการจองครั้งแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส าเนาหนังสือเดินทาง ให้กบัเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นับรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะขนาดของกรุ๊ปไซค์ จ านวนผู้
เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวัติ  และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ ง  มิฉะน้ันทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจ าตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือ ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจ านวน 
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญ

หาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง)  
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการช ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน!!  



 

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแว่นสีด า, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่าน้ัน และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนังสือเดินทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เอกสารที่ให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  



 

  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใช้ใบเปลี่ยนช่ือ 
  เดินทางพร้อมญาติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใช้ใบเปลี่ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  ผู้เดินทางที่ช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังน้ี 
1. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่าน้ัน  
2. หนังสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่าน้ัน 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหน้าผูร้ับยื่นวีซ่าที่ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนในวนัยื่นวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่าน้ัน!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)  
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่าง 
น้อย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท าความเข้าใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางครั้ งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

       ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 

 



 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!  เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
......................................................................................... ...............................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่    
.............................................................................................................. ..........................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่  
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศพัท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).............................................................. ............................ 
ต าแหน่งงาน.............................................................................................. ...................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  
กรณีปัจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ท างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
ส าหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด      


