
หน้า 1 จาก 14 

    

           

ชมศลิปกรรมการแกะสลกันํ�าแข็งประจําปีของฮารบ์นิ #เทศกาล“ปิงเสวี�ยตา้ซื�อเจี �ย” 

 เยอืนหมู่บา้นหมิะ  เหมอืนเขา้ไปโลกของเทพนิยาย #หมู่บา้นหมิะ“THE CHINA SNOW TOWN” 

ลานสกทีี�มชีื�อเสยีงที�สุดของจนี ลานสกขีนาดใหญ่ที�มอีุปกรณส์กทีี�ทนัสมยั  #ลานสกยีาบูลี� 
ชมสถานที�ท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีง ซึ�งเป็นที�ถ่ายทําหนงั ละคร #DREAM HOME เห็ดหมิะ  

ลิ �มรสเมนูพเิศษ #สุกี �ตงเป่ย #เกี �ยวฮารบ์นิ #เป็ดย่าง  
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หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมคา่วซีา่จนีแบบเดี�ยว (4 วนัทําการ) ท่านละ 1,800 บาท 
 ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จํานวน 450 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เด็กชาํระทปิเท่าผูใ้หญ่) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

23.00 น. พรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (TERMINAL 1) ช ั�น 3 

ประตู 5 แถวที� 6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
วนัที�สอง ดอนเมอืง-เสิ�นหยาง-นั�งรถไฟความเรว็สูง-ฮารบ์นิ-รา้นขายเสื �อกนัหนาว-ถนนจงเอยีง 
                    โบสถเ์ซน็ตโ์ซเฟีย-เทศกาล“ปิงเสวี�ยตา้ซื�อเจี �ย” 

02.45 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงเสิ�นหยาง ประเทศจนี เที�ยวบนิที� XW878 

 (บนเครื�องไม่มบีรกิารอาหารและนํ�าดื�มฟร ีแตม่จีาํหน่ายบนเครื�อง) 

08.50 น.      เดนิทางถงึ เมอืงเสิ�นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลยีวหนิง มีซ ื�อเดมิเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” ผ่าน

ขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเสิ�นหยาง เพื�อ

โดยสารรถไฟความเรว็สูง สู่ เมอืงฮารบ์นิ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 3 ช ั�วโมง) เมือง

หลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง มีชว่งฤดูหนาวมากกว่าฤดูรอ้นและเลื�องช ื�อในฐานะเป็นเมืองนํ�าแข็งของ

ประเทศ  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเรว็สูงในเมืองจนี ผูโ้ดยสารจําเป็นจะตอ้งดูแลและยก

กระเป๋าขึ �น-ลงสถานีดว้ยตวัเอง จงึควรใชก้ระเป๋าเดนิทางแบบคนัชกัที�มีลอ้ลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่

จนเกนิไปเพื�อความสะดวกและรวดเรว็ ในการเขา้ – ออกจากขบวนรถ  และ หา้มนํา มีด ของมคีมทุกชนิด 

และไฟแชค็เขา้ไปในขบวนรถ 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

บ่าย นําทา่นแวะ รา้นขายเสื �อกนัหนาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อเคร ื�องกนัหนาวเพิ�มตามอธัยาศยั  

  รบัอปุกรณช์ดุกนัหนาว แจกฟร.ี..หมวก ผา้พนัคอ ที�ปิดหู แผ่นรอ้นกนัหนาว ท่านละ 1 ชดุ   

  นําท่านชม โบสถเ์ซน็โซเฟีย (ถ่ายรูปจากดา้นนอก) ซึ�งเป็น 1 ในโบสถค์รสิต ์17 แห่ง ซึ�งแสดงถึง

วฒันธรรมรสัเซยีที�ไดเ้ขา้มามอีทิธพลในฮารบ์นิ  โบสถโ์ซเฟีย เป็นโบสถนิ์กายออรโ์ธ  ด็อกซท์ี�สรา้งขึ �นใน

ปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถอ์อรโ์ธด็อกซ ์ที�ใหญ่ที�สุดในภาคพื �นเอเซยีตะวนัออก  
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   จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ถนนจงเอยีง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ�งในฮารบ์ิ �น มีความยาว 4 กิโลเมตร 

ทอดตวัอยู่ในเขตตา้หลี� เป็นเสมอืนพพิธิภณัฑท์ี�จดัแสดงสถาปัตยกรรมแบบยโุรป ทั�งลวดลายการตกแต่ง

อาหารแบบบารอคและไบเซนไทน ์ในเขตตา้หลี�นี �ยงัเป็นที�ต ั�งของวิหารเซนตโ์ซเฟียซึ�งเป็นโบสถค์รสิต ์

นิกายรสัเซยีออโธดอกซอ์กีดว้ย แลว้นําท่านแวะ รา้นขายสนิคา้พื �นเมอืงรสัเซยี อาท ิเชน่ เคร ื�องประดบั ให ้

ท่านไดเ้ลอืกซื �อสนิคา้และของพื �นเมอืงตามอธัยาศยั 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (2) เมนูพเิศษ !!  สุกี �ตงเป่ย 

นําท่ านชม เทศกาล“ปิงเสวี�ยต ้าซื�อ เจี �ย(Harbin 2020 International Ice and Snow 

Festival)  หรอืนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกันํ�าแข็งประจําปีของฮารบ์ิน ปิงเสวี�ยตา้ซื�อเจี �ย ที�

เมอืงฮารบ์นิซึ�งฤดูเยอืกแข็งที�ยาวนาน ทําใหฮ้ารบ์ิ �นซึ�งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจนีกลายเป็นเมือง

นํ�าแข็ง สภาพอากาศเย็นจดัทําใหแ้ม่นํ�าซงฮวั กลายเป็นลานนํ�าแข็งที�ทั�งหนาและกวา้งใหญ่ ที�ผูม้ารว่มงาน

ใชเ้ล่นสไลเดอร ์ลากเลื�อนและกีฬาต่างๆ อย่างเชน่ ฮ็อกกี �, สเก็ตและสกีกนัอย่างสนุกสนาน มีการนํา

นํ�าแข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรปูต่างๆ ใหท้่านชมความงดงามของโคมไฟนํ�าแข็งยามคํ�าคนืตามอธัยาศยั   

หมายเหตุ : เนื�องจากสถานที�จดังานอยู่กลางแจง้ หากสภาพอากาศไม่เอื �ออํานวย อากาศไม่หนาวจดั 

ส่งผลใหนํ้�าแข็งละลาย  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการเปลี�ยนแปลงจดัเป็นรายการอื�นทดแทนใหท้่าน โดย

ที�ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และไม่มกีารคนืเงนิในทุกกรณี  
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พกัที�  LONGTANG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�สาม ลานสกยีาบูลี�-หมู่บา้นหมิะ-ถนนคนเดนิแสยุ่่นเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดินทางสู่  ลานสกียาบูลี� (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ  3.30 ช ั�วโมง) ตั�งอยู่ที�ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของมณฑลเฮยหลงเจยีง  ที�นี�จะมีฤดูกาลที�ปกคลุมดว้ยหมิะค่อนขา้งยาวนาน ทําให ้

หมิะในเขตนี�ค่อนขา้งสมบูรณเ์หมาะสําหรบัการเล่นสก ีเป็นลานสกทีี�มีช ื�อเสยีงที�สุดของจนี ลานสกขีนาด

ใหญ่ที�มอีุปกรณส์กทีี�ทนัสมยั และมบีรกิารดเียี�ยมตดิอนัดบัพรเีมี�ยมของทวปีเอเชยี ที�นี�มกีจิกรรมกฬีาและ

สนัทนาการของฤดหูนาวอกีมากมายสาํหรบัทั�งผูใ้หญ่และเด็ก การเล่นสกมีหีลายระดบัความสงูและมคีวาม

ยาวรวม 30 กม. นอกจากนี�ยงัมลีานสกทีี�ยาวที�สุดในโลก 2,660 เมตร  

(ราคาทวัรนี์�ไม่รวมคา่เชา่อปุกรณ,์ คา่เครื�องเล่น และกจิกรรมตา่งๆ)   

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นหมิะ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ั�วโมง) ซึ�งห่างจากลานสก ีYA 

BULI 93 กโิลเมตร  ตั�งอยู่ตะวนัตกเฉียงใตข้องแม่นํ�าหมู่ตานเจยีง เป็นหมู่บา้นที�มหีมิะหนากว่า 1เมตร ววิ

หมู่บา้นสวยมาก การก่อสรา้งแต่ละบา้นเหมอืนกนัหมด เขา้ไปหมู่บา้นนี�เหมือนเขา้ไปโลกของเทพนิยาย 

หมู่บา้นนี� หมิะตกถงึ 7เดอืน ใน 1ปี มสีองฤดู ฤดูรอ้น และฤดูหนาว  หนา้รอ้นจะมฝีนเยอะ  หนา้หนาวหมิะ

เร ิ�มตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหนา้ ความหนาของหิมะเฉลี�ยต่อปีที� 2 เมตรปรมิาณหิมะที�หนาที�สุด

ของประเทศจนีและคุณภาพหมิะดแีละสะอาด  คนจนีตั�งช ื�อใหเ้ป็น “THE CHINA SNOW TOWN” 

  หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื �ออํานวย อากาศไม่หนาวจดั ส่งผลใหห้มิะละลาย ทางบรษิทัฯ จะไม่มี

การคนืเงนิ หรอืเปลี�ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนใหทุ้กกรณี 

 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (5)  

  นําท่าน ชมแสงสกีลางคนื ถนนแสยุ่่นเจยี(XUE YUN JIE) ซึ�งเป็นถนนหลกัเพยีงแห่งเดยีวของหมู่บา้น

หิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปดว้ยความหลากหลายของสินคา้ทอ้งถิ�น ขนม ผลไมแ้ช่แข็ง และ

รา้นอาหารต่างๆ อสิระใหท้่านไดช้มบรรยากาศอนัสวยงาม และถ่ายรปูเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ 
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พกัที�  HUAIJIU MINSU(HOME STAY ในหมู่บา้นหมิะ)  

***โปรดทราบ !! หมายเหต:ุ เนื�องจากหมู่บา้นหมิะ รถบสัไม่สามารถเขา้ไปในหมู่บา้นได ้และที�พกัไม่มี

บรกิารพนักงานยกกระเป๋า ลูกคา้ตอ้งหิ �วกระเป๋าเอง ฉะนั�นลูกคา้ตอ้งเตรยีมสมัภาระของใชส้่วนตวั เชน่ 

ผา้เชด็ตวั แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพู หมวกอาบนํ�า รองเทา้แตะฯลฯ  ใส่กระเป๋าใบเล็กเพื�อคา้งคนื สําหรบั 

1 คนื   

วนัที�สี� DREAM HOME(รวมคา่เขา้)-ฮารบ์นิ-รา้นขายสนิคา้พื �นเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  นําท่านชม DREAM HOME (รวมค่าเขา้) สถานที�ท่องเที�ยวที�มีช ื�อเสียง ซึ�งเป็นที�ถ่ายทําหนัง ละคร 

และรายการต่างๆซึ�งมีความงดงามมาก ตั�งอยู่ใกลก้บัถนนคนเดินXUEYUN ที�นี�ท่านสามารถเห็นความ

หลากหลายของ "เห็ดหมิะ" ที�สวยงาม เห็ดหมิะที�จรงิแลว้เป็นบา้นแต่ละบา้นที�ตดิกนั เป็นบา้นเล็กๆ ความ

สูงเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั�งช ื�อเห็ดหิมะ เป็นรูปทรงธรรมชาติของ

ประตมิากรรมหมิะในที�นี�ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บา้น ซึ�งเป็นหมิะที�ขาวและสะอาดที�สุด ถอืว่า

เป็นจุดเด่นที�สุดของหมู่บา้นแห่งนี�เลยทีเดียว หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื �ออํานวย อากาศไม่

หนาวจดั ส่งผลใหห้มิะละลาย ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิ หรอืเปลี�ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนใหทุ้กกรณี 
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เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮารบ์นิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั�วโมง) นําท่านชม รา้นขายสนิคา้

พื �นเมอืง ใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อสนิคา้พื �นเมอืงฮารบ์นิตามอธัยาศยั 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพเิศษ !! เกี �ยวฮารบ์นิ 

พกัที�  LONGTANG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�หา้ ฮารบ์นิ-เกาะพระอาทติย(์รวมรถ)-D.I.Y.แกะสลกันํ�าแข็ง-รถไฟความเรว็สูง-เสิ�นหยาง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 นําท่านสู่ เกาะพระอาทติย ์(รวมรถแบตเตอรี�) เกาะขนาดใหญ่ซึ�งตั�งอยู่ทางตอนเหนือของแม่นํ�าซงฮวั

เจยีง มเีนื�อที�ประมาณ 3,800 เฮคเตอร ์เดมิเป็นสถานที�พกัฟื�นของกรรมกรใชแ้รงงานเมอืงฮารบ์ิ �น สถานที�

สวยงามรม่ร ื�น ชมความงามของเมอืงชนบทที�เงยีบสงบและมีมนตเ์สน่ห ์นับเป็นสถานที�อาบแดดที�วเิศษสุด 

นอกจากนั�นยงัมีเรอื จกัรยาน และรถมา้ลากสไตลย์โุรปไวบ้รกิารใหเ้ชา่อกีดว้ย ส่วนในชว่งฤดูหนาวเมื�อ

เกาะแห่งนี�ถูกปกคลุมดว้ยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที�เหมาะอย่างยิ�งก ับกิจกรรม

หลากหลายชนิดบนลานนํ�าแข็ง เชน่ สเก็ตนํ�าแข็ง เลื�อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกั

หมิะประจาํปีของฮารบ์นิ เกาะสุรยินัถอืเป็นสถานที�จดัแสดงการแกะสลกัหมิะนํ�าแข็งที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ

จนีที�โด่งดงัไปทั�วโลก ซึ�งปัจจุบนันี�ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะนํ�าแข็งในอาคารของเกาะ

สุรยินันี�ได ้ชมการแกะสลกันํ�าแข็งกาํแพงเมอืงจนี สวนหมิะ และอกีหลากหลายแหลง่ท่องเที�ยวที�สําคญัของ

จนี ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยู่ในนิทรรศการแกะสลกัหิมะนํ�าแข็ง

อย่างแทจ้รงิ อย่างที�เห็นในปัจจบุนั  

(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอุปกรณต์่างๆ) หมายเหตุ : เนื�องจากสถานที�จดังานอยู่กลางแจง้ หาก

สภาพอากาศไม่เอื �ออํานวย อากาศไม่หนาวจดั ส่งผลใหห้ิมะละลาย  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธใ์นการ

เปลี�ยนแปลงจดัเป็นรายการอื�นทดแทนใหท้่าน โดยที�ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และไม่มกีารคนืเงนิในทุกกรณี 
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เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บ่าย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการทํา D.I.Y. แกะสลกันํ�าแข็ง เป็นรปูต่างๆตามแบบที�ท่านตอ้งการ สมควรแก่

เวลานําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮารบ์นิ เพื�อโดยสาร รถไฟความเรว็สูง สู่ เมอืงเสิ�นหยาง (ใช้

ระยะเวลาการเดนิทางประมาณ 3 ช ั�วโมง) 

  หมายเหตุ : การเดนิทางโดยรถไฟความเรว็สูงในเมอืงจนี ผูโ้ดยสารจาํเป็นจะตอ้งดูแลและยกกระเป๋าขึ �น-

ลงสถานีดว้ยตวัเอง จงึควรใชก้ระเป๋าเดนิทางแบบคนัชกัที�มลีอ้ลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกนิไปเพื�อ

ความสะดวกและรวดเรว็ ในการเขา้ – ออกจากขบวนรถ  และ หา้มนํา มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแชค็

เขา้ไปในขบวนรถ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพเิศษ !! เป็ดย่าง 

พกัที�  DONGFANG YIN ZUO HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�หก เสิ�นหยาง-ดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ SNACK BOX (12) 

 นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เมอืงเสิ�นหยาง  

10.15 น.     กลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW877  

  (บนเครื�องไม่มบีรกิารอาหารและนํ�าดื�มฟร ีแตม่จีาํหน่ายบนเครื�อง) 

15.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** ขอบพระคณุทุกท่านที�ใชบ้รกิาร ***   

 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

 ทวัรนี์�สําหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ �นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอย่างตํ�า 2 หนา้ หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรบัประเทศที�ไม่มีวีซา่และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการ

เดนิทางสําหรบัประเทศที�มวีซีา่ (หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชาํระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทั

ฯ ยนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เคร ื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ เพื�อเชค็ว่ากรุป๊มีการ

คอนเฟรมิเดินทาง หรอื สายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกคร ั�ง มิฉะนั�นทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ �นอยู่กบัความเหมาะสม และคํานึงถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บรษิทัฯ สงวนสิทธิ �ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัที�ทาง บรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้

เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�

ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ

ใดประเทศหนึ�ง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหม้ีการประชาสัมพันธส์ินคา้พื �นเมืองให ้

นักท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้กัคอื รา้นขายเสื �อกนัหนาว,รา้นขายสนิคา้พื �นเมอืง ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาท ีซื �อหรอืไม่ซื �อขึ �นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั�งสิ �น และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการ

เรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ �นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ช ื�อ เลขที�

หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเคร ื�องบนิ ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทั

พรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

 บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กล่กูคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเดี�ยวเพิ�ม

ตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

 ท่านที�มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางที�ระบุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ใหร้บัทราบกอ่นการ

ทําจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้ง

รบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตั�วเคร ื�องบนิที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกที�นั�งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั�งแบบสุ่มเท่านั�น) 

 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรยีมตวัการเดนิทาง  

1 วนั กอ่นเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีคร ั�ง 

 เมื�อท่านทําการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัราคา่บรกิาร 
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กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เดก็  

2-18 ปี  

พกัเดี�ยว

(จา่ยเพิ�ม) 

วนัที� 27 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 35,900 35,900 6,000 

วนัที� 05-10 กมุภาพนัธ ์2563  32,900 32,900 6,000 
 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั�วเคร ื�องบนิช ั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น  

2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว จาํนวน 4 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร 12 มื �อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื �อใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีนํ�ามนัเช ื �อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที� 15 

สงิหาคม 2562 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิ�มจากสายการบนิ ท่านตอ้งชาํระเพิ�ม)  

7. ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ื�อง 1 ใบ จาํกดัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และสมัภาระถอืขึ �นเคร ื�องได ้1 ใบ จาํกดัไม่

เกนิ 7 กโิลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองต ั�งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั�น ** 

หมายเหตุ :  กรณี ผู ้เดินทางมีอายุ  1 เดือน-15 ปี  และผู ้เดินทาง อายุ  70 ปี  ขึ �นไป คุ ้มครองเพียง 50%  

   ของวงเงนิคุม้ครอง และ สําหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั�งสิ �น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื �อประกนัการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**ท ั�งนี�อตัราเบี �ยประกนัเร ิ�มตน้ที� 330 บาท ขึ �นอยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีที�เสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเช ื �อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสต้ิ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบั

การตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใต ้

อํานาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 

นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตาม

เงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

3. คา่วซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (4 วนัทําการ) ท่านละ 1,800 บาท (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย) 

4. คา่วซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (ดว่น 2 วนัทําการ) ท่านละ 2,925 บาท (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย) 

5. ค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จํานวน 450 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เด็กชําระทปิเท่า

ผูใ้หญ่) 

6. ค่าทําวซีา่จนีสําหรบัชาวต่างชาต ิ(ผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ําเนินการยื�นวซีา่เอง) 
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7. คา่ทวัรช์าวตา่งชาต ิจา่ยเพิ�มจากคา่ทวัร ์600 หยวน/ท่าน/ทรปิ 
 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั�งและการชาํระคา่บรกิาร 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ  ท่านละ 15,000 บาท หรอื ท ั�งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมช ั�น  

(ภายใน 48 ช ั�วโมง หรอื 2 วนั นับจากวนัที�ทําการจอง) 

 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื  15 วนั กอ่นการเดนิทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิ �) 

หมายเหต ุหากชาํระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ กรณุาส่งสําเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ที�ทุกคร ั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึ �นไป  คนืค่าใชจ้า่ยทั�งหมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 15,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ � เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 

 บรษิทัขอสงวนสิทธิ �ในการเก็บค่าใชจ้่ายท ั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลทําใหค้น

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทั

และผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ ค่าตั�ว

เคร ื�องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้า่ยอื�นๆที�เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการนัตี

มดัจาํที�นั�งกบัสายการบนิและค่ามดัจําที�พกั รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงิน

มดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองท ั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้

ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจาํคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิิตรต่อชิ �น 

และรวมกนัทุกชิ �นไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้

เจา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  

 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  

 หา้มนําแบตเตอร ี�สํารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ื�องในทุกกรณี 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  

1. หนังสือเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ 

ชํารุดใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ

ของท่านได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื �นหลงัสขีาวเท่านั�น ยิ �มหา้มเห็นฟัน มองเห็นท ั�งใบหน้าและใบหู

ท ั�งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื �อสขีาว เช่น เสื �อยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวม

เครื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช ั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่

สติ �กเกอร ์หรอืรูปพริ �นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

5.1.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที�เขตหรอือําเภอเท่านั�น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านั�น ! ! ต่ออายุการทํางานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

6.3 สําเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 สําเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจนี 

 สําหรบัผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นกอ่นการ

ส่งเอกสารยื�นวซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวซีา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์

อย่างนอ้ย 7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื

เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ �ของสถานทูต และบางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,360 บาท 

 หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หน้าที�ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

 ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายที�ดูเป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

 นํารปูถ่ายเกา่ ที�ถ่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
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 นํารปูถ่ายที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 

 นํารปูถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรปูที�พร ิ �นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 

 

 

 

 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี�!!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หย่า   ไม่ไดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส................................................................................................................................. 

ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

...............................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย ์

..................................... โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื.......................................... 

ที�อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)............................................................................. 

ตาํแหน่งงาน........................................................................................................................................................... 

ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ่)…………………...….....……………………………………. 

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจบุนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 
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ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวนัที�.................. เดอืน................ปี.........................  ถงึ วนัที�.......................เดอืน.....................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมื�อวนัที�.................. เดอืน................ปี.........................  ถงึ วนัที�.......................เดอืน.....................ปี................. 

รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สาํหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสาม ีหรอื ภรรยา เท่านั�น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. บดิา ชื�อ (MR.) 

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

2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

หมายเหตุ 

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิเพื�อใชใ้น

การขอยื�นวซีา่ 

** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิความไม่สะดวก

ภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


