
 

 
 

 

ชมศลิปกรรมการแกะสลกัน ้าแข็งประจ าปีของฮารบ์นิ #เทศกาล “ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้” 
 เยอืนหมู่บา้นหมิะ  เหมอืนเขา้ไปโลกของเทพนิยาย #หมู่บา้นหมิะ “THE CHINA SNOW TOWN” 

ลานสกทีีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของจนี ลานสกขีนาดใหญ่ทีม่อีปุกรณส์กทีีท่นัสมยั #ลานสกยีาบูลี ่
ชมสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง ซึง่เป็นทีถ่า่ยท าหนงั ละคร #DREAM HOME เห็ดหมิะ  

ลิม้รสเมนูพเิศษ #สุกีต้งเป่ย #เกีย๊วฮารบ์นิ #เป็ดย่าง  
 

การเดนิทาง 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ พกัที ่

1 สนามบนิดอนเมอืง X X X  

2 
ดอนเมอืง-เสิน่หยาง (XW878 : 02.45-08.50) 
น่ังรถไฟความเรว็สูง-ฮารบ์นิ-รา้นขายเสือ้กนัหนาวถนนจง
ยาง-โบสถเ์ซน็ตโ์ซเฟีย-เทศกาล“ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้” 

X 
 

 
 
 
 

 

 

LONGTANG HOTEL 
4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

3 ลานสกยีาบูลี-่หมู่บา้นหมิะ-ถนนคนเดนิแส่ยุน่เจยี 
   

HUAIJIU MINSU (HOME 
STAY ในหมู่บา้นหมิะ) 

4 
DREAM HOME(รวมค่าเขา้)-ฮารบ์นิ-รา้นขายสนิคา้
พืน้เมอืง    

LONGTANG HOTEL 
4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

5 
เกาะพระอาทติย(์รวมรถ)-DIY แกะสลกัน ้าแข็ง-น่ังรถไฟ
ความเรว็สูง-เสิน่หยาง    

DONGFANG YIN ZUO 
HOTEL 4 ดาว หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

6 เมอืงเสิน่หยาง-ดอนเมอืง  
(XW877 :  10.15-15.10)  

X X  
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ก าหนดการเดนิทาง 
วนัที ่25-30 ธนัวาคม 2562         ราคา  29,899.- 
วนัที ่27 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 **วนัขึน้ปีใหม่**    ราคา  31,899.- 
วนัที ่01-06 มกราคม 2563    **วนัขึน้ปีใหม่**   ราคา  29,899.- 
วนัที ่08-13 มกราคม 2563        ราคา  27,899.- 
วนัที ่10-15 มกราคม 2563         ราคา  27,899.- 
วนัที ่15-20 มกราคม 2563          ราคา  27,899.- 
วนัที ่05-10 กมุภาพนัธ ์2563   **วนัมาฆบูชา**    ราคา  28,899.- 
วนัที ่07-12 กมุภาพนัธ ์2563    **วนัมาฆบูชา**    ราคา  28,899.- 
วนัที ่12-17 กมุภาพนัธ ์2563         ราคา  27,899.- 
วนัที ่14-19 กมุภาพนัธ ์2563         ราคา  27,899.- 
วนัที ่19-24 กมุภาพนัธ ์2563         ราคา  27,899.- 
วนัที ่21-26 กมุภาพนัธ ์2563         ราคา  26,899.- 

หมายเหต ุ:  
• ไม่รวมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 
• ไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์จ านวน 450 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เดก็ช าระทปิเท่าผูใ้หญ่) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  
23.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (TERMINAL 1) ช ัน้ 3 ประตู 

5 แถวที ่6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
วนัทีส่อง ดอนเมือง-เสิน่หยาง-นั่งรถไฟความเรว็สูง-ฮารบ์ิน-รา้นขายเสือ้กนัหนาว-ถนนจงเอยีง-โบสถ ์

เซน็ตโ์ซเฟีย-เทศกาล“ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้” 
02.45 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงเสิน่หยาง ประเทศจนี เทีย่วบนิที ่XW878 
 (บนเครือ่งไม่มบีรกิารอาหารและน ้าดืม่ฟร ีแตม่จี าหน่ายบนเครือ่ง) 
08.50 น.      เดนิทางถงึ เมอืงเสิน่หยาง เมอืงเอกของมณฑลเหลยีวหนิง มซี ือ่เดมิเป็นภาษาแมนจวูา่ “มุกเดน” ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเสิน่หยาง เพื่อโดยสาร
รถไฟความเรว็สูง สู่ เมืองฮารบ์ิน (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของ
มณฑลเฮยหลงเจยีง มชีว่งฤดูหนาวมากกว่าฤดูรอ้นและเลือ่งช ือ่ในฐานะเป็นเมอืงน ้าแข็งของประเทศ   
หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเรว็สูงในเมืองจนี ผูโ้ดยสารจ าเป็นจะตอ้งดูแลและยกกระเป๋าขึน้-ลง
สถานีดว้ยตวัเอง จงึควรใชก้ระเป๋าเดนิทางแบบคนัชกัทีม่ีลอ้ลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกนิไปเพือ่ความ
สะดวกและรวดเรว็ในการเขา้–ออกจากขบวนรถ และหา้มน ามดี ของมคีมทุกชนิด และไฟแชค็เขา้ไปในขบวนรถ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
บ่าย น าท่านแวะ รา้นขายเสือ้กนัหนาว ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เคร ือ่งกนัหนาวเพิม่ตามอธัยาศยั  
  รบัอปุกรณช์ดุกนัหนาว แจกฟร.ี..หมวก ผา้พนัคอ ทีปิ่ดหู แผ่นรอ้นกนัหนาว ท่านละ 1 ชดุ   
  น าท่านชม โบสถเ์ซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากดา้นนอก) ซึง่เป็น 1 ในโบสถค์รสิต ์17 แห่ง ซึง่แสดงถึง

วฒันธรรมรสัเซยีทีไ่ดเ้ขา้มามีอทิธพิลในฮารบ์นิ โบสถโ์ซเฟีย เป็นโบสถนิ์กายออรโ์ธด็อกซท์ีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ 
1907 เป็นโบสถอ์อรโ์ธด็อกซท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคพืน้เอเชยีตะวนัออก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ถนนจงเอยีง เป็นถนนย่านธรุกจิสายหน่ึงในฮารบ์ิน้ มคีวามยาว 4 กโิลเมตร ทอดตวัอยู่
ในเขตตา้หลี ่เป็นเสมือนพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทัง้ลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบา
รอคและไบเซนไทน ์ในเขตตา้หลีนี่ ้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของวิหารเซนตโ์ซเฟีย ซึง่เป็นโบสถค์รสิตนิ์กายรสัเซยีออโธ       
ด็อกซอ์กีดว้ย แลว้น าท่านแวะรา้นขายสนิคา้พืน้เมืองรสัเซยี อาท ิเชน่ เคร ือ่งประดบั ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
และของพืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) เมนูพเิศษ!! สุกีต้งเป่ย 
น าท่านชม เทศกาล “ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้” (Harbin 2020 International Ice and Snow Festival)   
หรอืนิทรรศการ และศลิปกรรมการแกะสลกัน ้าแข็งประจ าปีของฮารบ์นิ ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้ ทีเ่มืองฮารบ์นิ ซึง่ฤดู
เยอืกแข็งทีย่าวนาน ท าใหฮ้ารบ์ิน้ซ ึง่อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจนีกลายเป็นเมอืงน ้าแข็ง สภาพอากาศเย็น
จดัท าใหแ้ม่น ้าซงฮวักลายเป็นลานน ้าแข็งทีท่ ัง้หนาและกวา้งใหญ่ ทีผู่ม้ารว่มงานใชเ้ล่นสไลเดอร ์ลากเลือ่น และ
กฬีาต่างๆ อย่างเชน่ ฮ็อกกี ้สเก็ต และสกกีนัอย่างสนุกสนาน มกีารน าน ้าแข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรปูต่างๆ ให ้
ท่านชมความงดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค ่าคนืตามอธัยาศยั   

 

หมายเหต ุ: เน่ืองจากสถานทีจ่ดังานอยู่กลางแจง้ หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย อากาศไม่หนาวจดั ส่งผลให ้
น ้าแข็งละลาย ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงจดัเป็นรายการอืน่ทดแทนใหท่้าน โดยทีไ่ม่แจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ และไม่มกีารคนืเงนิในทุกกรณี  

พกัที ่ LONGTANG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม ลานสกยีาบูลี-่หมู่บา้นหมิะ-ถนนคนเดนิแสยุ่่นเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น า ท่านเดินทางสู่  ลานสกียาบูลี่  (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช ั่วโมง)  ตั้งอ ยู่ที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลเฮยหลงเจยีง ทีน่ี่จะมีฤดูกาลทีป่กคลุมดว้ยหมิะค่อนขา้งยาวนาน ท าใหห้มิะใน
เขตนี้ค่อนขา้งสมบูรณเ์หมาะส าหรบัการเล่นสก ีเป็นลานสกทีี่มีช ือ่เสียงที่สุดของจนี ลานสกขีนาดใหญ่ทีม่ี
อุปกรณส์กทีีท่นัสมยั และมีบรกิารดเียีย่มตดิอนัดบัพรเีมีย่มของทวปีเอเชยี ทีน่ี่มีกจิกรรมกฬีา และสนัทนาการ
ของฤดูหนาวอกีมากมายส าหรบัทัง้ผูใ้หญ่และเด็ก การเล่นสกมีหีลายระดบัความสูงและมคีวามยาวรวม 30 กม. 
นอกจากนีย้งัมีลานสกทีี่ยาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร (ราคาทวัรนี์ไ้ม่รวมค่าเชา่อุปกรณ ์ค่าเคร ือ่งเล่น และ
กจิกรรมต่างๆ)   



 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นหมิะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) ซึง่ห่างจากลานสก ีYA BULI 

93 กโิลเมตร ตัง้อยู่ตะวนัตกเฉียงใตข้องแม่น ้าหมู่ตานเจยีง เป็นหมู่บา้นทีม่หีมิะหนากว่า 1 เมตร ววิหมู่บา้นสวย
มาก การก่อสรา้งแต่ละบา้นเหมือนกนัหมด เขา้ไปหมู่บา้นนีเ้หมือนเขา้ไปโลกของเทพนิยาย หมู่บา้นนีห้มิะตก
ถงึ 7 เดอืนใน 1 ปี มีสองฤดู ฤดูรอ้น และฤดูหนาว หนา้รอ้นจะมีฝนเยอะ หนา้หนาวหมิะเร ิม่ตกจากตุลาคมถงึ
พฤษภาคมปีถดัไป ความหนาของหมิะเฉลีย่ต่อปีที ่2 เมตร ปรมิาณหมิะทีห่นาทีสุ่ดของประเทศจนี และคุณภาพ
หมิะดแีละสะอาด คนจนีตัง้ช ือ่ใหเ้ป็น “THE CHINA SNOW TOWN” 

  หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย อากาศไม่หนาวจดั ส่งผลใหห้มิะละลาย ทางบรษิทัจะไม่มกีารคนื
เงนิ หรอืเปลีย่นโปรแกรมใดๆ ทดแทนใหทุ้กกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  
  น าท่านชมแสงสกีลางคนื ถนนแสยุ่่นเจยี(XUE YUN JIE) ซึง่เป็นถนนหลกัเพยีงแห่งเดยีวของหมู่บา้นหมิะ มี

ความยาว 500 เมตร เต็มไปดว้ยความหลากหลายของสนิคา้ทอ้งถิน่ ขนม ผลไมแ้ชแ่ข็ง และรา้นอาหารต่างๆ 
อสิระใหท่้านไดช้มบรรยากาศอนัสวยงาม และถ่ายรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พกัที ่ HUAIJIU MINSU (HOME STAY ในหมู่บา้นหมิะ)  

***โปรดทราบ!! เน่ืองจากหมู่บา้นหมิะ รถบสัไม่สามารถเขา้ไปในหมู่บา้นได ้และทีพ่กัไม่มบีรกิารพนักงานยก
กระเป๋า ลูกคา้ตอ้งหิว้กระเป๋าเอง ฉะน้ันลูกคา้ตอ้งเตรยีมสมัภาระของใชส้่วนตวั เชน่ ผา้เชด็ตวั แปรงสฟัีน ยาสี
ฟัน แชมพู หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะ ใส่กระเป๋าใบเล็กเพือ่คา้งคนืส าหรบั 1 คนื   

วนัทีส่ี ่ DREAM HOME(รวมคา่เขา้)-ฮารบ์นิ-รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  น าท่านชม DREAM HOME (รวมค่าเขา้) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช ือ่เสียง ซึง่เป็นที่ถ่ายท าหนัง ละคร และ

รายการต่างๆ ซึง่มีความงดงามมาก ตัง้อยู่ใกลก้บัถนนคนเดนิ XUEYUN ทีน่ี่ท่านจะเห็นความหลากหลายของ 
"เห็ดหมิะ" ทีส่วยงาม เห็ดหมิะทีจ่รงิแลว้เป็นบา้นแต่ละบา้นทีต่ดิกนั เป็นบา้นเล็กๆ ความสูงเท่ากนัหมด ตอนหมิะ



 

ลงบนหลงัคา ดูเหมือนเห็ด จงึตัง้ช ือ่เห็ดหมิะ เป็นรูปทรงธรรมชาตขิองประตมิากรรมหมิะ ท่านสามารถชมความ
สวยงามของหมู่บา้น ซึง่เป็นหมิะทีข่าวและสะอาดทีสุ่ด ถอืว่าเป็นจดุเด่นทีสุ่ดของหมู่บา้นแห่งนีเ้ลยทเีดยีว  
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย อากาศไม่หนาวจดั ส่งผลใหห้มิะละลาย ทางบรษิทัจะไม่มกีารคนื
เงนิ หรอืเปลีย่นโปรแกรมใดๆ ทดแทนใหทุ้กกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮารบ์ิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) น าท่านชม รา้นขายสินคา้

พืน้เมอืง ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงฮารบ์นิตามอธัยาศยั 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพเิศษ!! เกีย๊วฮารบ์นิ 
พกัที ่ LONGTANG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีห่า้ ฮารบ์นิ-เกาะพระอาทติย(์รวมรถ)-D.I.Y.แกะสลกัน ้าแข็ง-รถไฟความเรว็สูง-เสิน่หยาง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 น าท่านสู่ เกาะพระอาทติย ์(รวมรถแบตเตอรี)่ เกาะขนาดใหญ่ ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าซงฮวัเจยีง 

มเีนือ้ทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์เดมิเป็นสถานทีพ่กัฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมอืงฮารบ์ิน้ สถานทีส่วยงามรม่
ร ืน่ ชมความงามของเมอืงชนบททีเ่งยีบสงบ และมมีนตเ์สน่ห ์นับเป็นสถานทีอ่าบแดดทีว่เิศษสุด นอกจากน้ันยงัมี
เรอื จกัรยาน และรถมา้ลากสไตลย์ุโรปไวบ้รกิารใหเ้ชา่อกีดว้ย ส่วนในชว่งฤดูหนาวเมือ่เกาะแห่งนีถู้กปกคลุม
ดว้ยหมิะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคต ิเหมาะอย่างยิง่กบักจิกรรมหลากหลายชนิดบนลานน ้าแข็ง เชน่ 
สเก็ตน ้าแข็ง เลือ่นหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮารบ์ิน เกาะสุรยินัถือเป็น
สถานทีจ่ดัแสดงการแกะสลกัหมิะน ้าแข็งทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนีทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก ซึง่ปัจจบุนันีท่้านสามารถ
ชมการแสดงการแกะสลกัหมิะน ้าแข็งในอาคารของเกาะสุรยินันีไ้ด ้ชมการแกะสลกัน ้าแข็งก าแพงเมืองจนี สวน
หมิะ และอกีหลากหลายแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจนี ท่านสามารถถ่ายรูปสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เหมือนกบั
ท่านไดอ้ยู่ในนิทรรศการแกะสลกัหมิะน ้าแข็งอย่างแทจ้รงิอย่างทีเ่ห็นในปัจจบุนั (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเชา่อุปกรณ์
ต่างๆ) 
หมายเหต ุ: เน่ืองจากสถานทีจ่ดังานอยู่กลางแจง้ หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย อากาศไม่หนาวจดั ส่งผลให ้
หมิะละลาย ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงจดัเป็นรายการอืน่ทดแทนใหท่้าน โดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ และไม่มกีารคนืเงนิในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 



 

บ่าย ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการท า D.I.Y. แกะสลกัน ้าแข็ง เป็นรปูต่างๆ ตามแบบทีท่่านตอ้งการ สมควรแกเ่วลา
น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟฮารบ์นิ เพือ่โดยสาร รถไฟความเรว็สูง สู่ เมอืงเสิน่หยาง (ใชร้ะยะเวลา
การเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเรว็สูงในเมืองจนี ผูโ้ดยสารจ าเป็นจะตอ้งดูแลและยกกระเป๋าขึน้-ลง
สถานีดว้ยตวัเอง จงึควรใชก้ระเป๋าเดนิทางแบบคนัชกัทีม่ีลอ้ลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกนิไปเพือ่ความ
สะดวกและรวดเรว็ในการเขา้–ออกจากขบวนรถ และหา้มน ามดี ของมคีมทุกชนิด และไฟแชค็เขา้ไปในขบวนรถ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพเิศษ!! เป็ดย่าง 
พกัที ่ DONGFANG YIN ZUO HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีห่ก เสิน่หยาง-ดอนเมอืง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ SNACK BOX (12) 
 น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เมอืงเสิน่หยาง  
10.15 น.     ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW877  
  (บนเครือ่งไม่มบีรกิารอาหารและน ้าดืม่ฟร ีแตม่จี าหน่ายบนเครือ่ง) 
15.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคณุทุกท่านทีใ่ชบ้รกิาร ***   
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
เดก็  

2-18 ปี  
พกัเดีย่ว
(จา่ยเพิม่) 

ราคา 
ไม่รวมต ัว๋ 

วนัที ่25-30 ธนัวาคม 2562  29,899 29,899 5,500 17,899 

วนัที ่27 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 31,899 31,899 5,500 18,899 

วนัที ่01-06 มกราคม 2563  29,899 29,899 5,500 17,899 

วนัที ่08-13 มกราคม 2563  27,899 27,899 5,500 17,899 

วนัที ่10-15 มกราคม 2563  27,899 27,899 5,500 17,899 

วนัที ่15-20 มกราคม 2563  27,899 27,899 5,500 17,899 

วนัที ่05-10 กมุภาพนัธ ์2563  28,899 28,899 5,500 17,899 

วนัที ่07-12 กมุภาพนัธ ์2563 28,899 28,899 5,500 17,899 

วนัที ่12-17 กมุภาพนัธ ์2563 27,899 27,899 5,500 17,899 

วนัที ่14-19 กมุภาพนัธ ์2563  27,899 27,899 5,500 17,899 

วนัที ่19-24 กมุภาพนัธ ์2563 27,899 27,899 5,500 17,899 

วนัที ่21-26 กมุภาพนัธ ์2563 26,899 26,899 5,500 17,899 
 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 
1. ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ทีพ่กัโรงแรม 4 ดาว จ านวน 4 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 
  ** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร 12 มือ้ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางทีม่ีการเรยีกเก็บจากสายการบิน ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่15 

สงิหาคม 2562 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ ท่านตอ้งช าระเพิม่)  



 

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 1 ใบ จ ากดัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และสมัภาระถอืขึน้เคร ือ่งได ้1 ใบ จ ากดัไม่เกนิ 
7 กโิลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ
วงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองต ัง้แต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านัน้ ** 
หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ดนิทางมอีายุ 1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทางอายุ 70 ปี ขึน้ไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทัง้สิน้ ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั
ทางบรษิทัได ้**ท ัง้นีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ที ่330 บาท ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเช ือ้, ไวรสั, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิ
ยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ
ใชบ้รกิาร) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
3. คา่วซีา่จนีท่องเทีย่วแบบเดีย่ว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย) 
4. คา่วซีา่จนีท่องเทีย่วแบบเดีย่ว (ดว่น 2 วนัท าการ) ท่านละ 2,925 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์จ านวน 450 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เดก็ช าระทปิเท่าผูใ้หญ่) 
6. ค่าท าวซีา่จนีส าหรบัชาวต่างชาต ิ(ผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซีา่เอง) 
7. คา่ทวัรช์าวตา่งชาต ิจา่ยเพิม่จากคา่ทวัร ์600 หยวน/ท่าน/ทรปิ 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการช าระคา่บรกิาร 
• กรุณาช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท หรอื ท ัง้หมดกรณีเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(ภายใน 48 ช ัว่โมง หรอื 2 วนั นับจากวนัทีท่ าการจอง) 
• กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนั กอ่นการเดนิทาง  

(กรณีไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึ กรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื
ว่าท่านสละสทิธิ)์ 
หมายเหต ุหากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ กรณุาส่งส าเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 

• กรณุาสแกนหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม และเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 
การยกเลกิการเดนิทาง 
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 15,000 บาท 
• แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง และมผีลท าใหค้นเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษิทั และผูเ้ดินทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะพิจารณาเลือ่นการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน ค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตเรยีกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการนัตมีดัจ าทีน่ั่ง
กบัสายการบนิและค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ าหรอืค่าทวัร ์
ท ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 
• ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 



 

• โปรดตรวจสอบ พาสปอรต์ของท่านจะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง
ต ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้าน
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซา่และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั
ประเทศทีม่วีซีา่ (หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงานใน
การเดนิทางตามประสงค)์ 

• หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน เคร ือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัเพือ่เชค็ว่ากรุป๊คอนเฟิรม์เดนิทาง 
หรอื สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ และ เวลาบนิ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมีการสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

• บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าชา้ หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ 
(เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

• บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทัว่ไปได ้

รูจ้กัคอื รา้นขายเสือ้กนัหนาว รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคา
ทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 
45-90 นาที ซ ือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มีความ
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 
300 หยวน / ท่าน / รา้น 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ในกรณีทีท่่านมิไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระ
เงนิมดัจ า 

• บรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเดีย่วเพิม่ตามราคา
ทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทางเขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้บัทราบกอ่นการท าจองทวัร ์ 
• ท่านทีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซีา่ ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง
นอ้ย 2 อาทติย ์

• ตั๋วเคร ือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกทีน่ั่งล่วงหนา้ได ้(ท่านจะไดร้บัทีน่ั่งแบบสุ่มเท่าน้ัน) 
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
1 วนั กอ่นเดนิทาง  หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีคร ัง้ 

• เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน  

• สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน  

• หา้มน าแบตเตอร ีส่ ารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ือ่งในทุกกรณี 
เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  
1. หนังสือเดนิทางทีม่ีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีารช ารุด

ใดๆ ท ัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลงัสขีาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นท ัง้ใบหน้าและใบหูท ัง้

สองข้างชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สีขาว เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวม



 

เครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟช ัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติก๊เกอร ์
หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   
5.1.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเดก็อายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเดก็อายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้
6.1  ใบอนุญาตการท างาน ตวัจรงิเท่าน้ัน!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์
6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงก ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

หมายเหต ุ:  
• ทางบรษิัทสามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติทีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

เท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
• กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 
• ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร ือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันกอ่นการส่งเอกสารยืน่

วซีา่ 
• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงัน้ันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่างนอ้ย 7 วนั

ท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   
คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,360 บาท  
• หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิืน่ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขาย) 
สถานทูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
• ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารปูถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
• น ารปูถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
• น ารปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติก๊เกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ทจ์ากคอมพวิเตอร ์

(หนงัสอืเดนิทางประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอรแ์ลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวติเซอรแ์ลนด ์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
 
 
 
 
 



 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี!้!!! 
**กรุณากรอกรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส

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

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

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

............................... รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื.................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)....................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน ........................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปัจจบุนั (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).................................................................................... 

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็
ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณีปัจจบุนัท่าน เกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยู่สถานทีท่ างานล่าสุดกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็
ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 
ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัท่านทีส่มรสแลว้ใหร้ะบุชือ่สาม ีหรอื ภรรยา เท่านัน้!! 
(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

หมายเหต ุ
**  กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีท่ างาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิเพือ่

ใชใ้นการขอยืน่วซีา่ 
**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจท าใหท่้านเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ทีนี่ ้(โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 
**  แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033 


