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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 สนำมบินดอนเมือง X X X  

2 
สนำมบินดอนเมือง-เส่ินหยำง (XW878 : 02.45-08.50) 
ร้านขายเส้ือกันหนาว-พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง 
ถนนโบรำณหม่ำนชิง 

X   
RUIFENG SHANGWU HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 เส่ินหยำง-ฉำงชุน-พระรำชวังจอมปลอม-กระทรวง 
ทั้งแปดของแมนจู (ชมภำยนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม 

   
HUATIAN  HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
ฉำงชุน-ฮำร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก)
อนุสำวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตำลิน-ร้านขายสินค้า 
พื้นเมืองรัสเซีย 

   
YARROW BOUTIQUE HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 เกำะพระอำทิตย์ (รวมรถแบตเตอร่ี)-สวนเสือไซบีเรีย
โดมแกะสลักน ำ้แข็งปิงเสวีย่ต้ำซ่ือเจีย้ 

   
YARROW BOUTIQUE HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 ฮำร์บิน้-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-ต้ำเหลียน-จัตุรัสชิงไห่
จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ผ่ำนชมถนนปิงไห่ลู่ 

   
HOLIDAY INN EXPRESS  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

7 ต้ำเหลียน-สนำมบินดอนเมอืง (XW871 : 09.00-13.35)  X X  
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กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 210 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  วันที่ 07-13 มีนำคม 2561 
วันแรก  สนำมบินดอนเมือง 

23.30 น.  คณะพร้อมกนัที่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์สำยกำรบิน 
NOK SCOOT โดยมีเจำ้หนำ้ที่บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำน 

วันที่สอง  สนำมบินดอนเมือง-เส่ินหยำง-ร้านขายเส้ือกันหนาว-พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง 

02.45 น. เหิรฟ้ำสู่ เมืองเส่ินหยำง โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
08.50 น.  เดินทำงถึง เมืองเส่ินหยำง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซ่ือเดิมเป็นภำษำแมนจูว่ำ “มุกเดน” 

หลงัผำ่นพธีิกำรตรวจคนเขำ้เมืองแลว้  น ำท่ำนแวะ ร้ำนขำยเส้ือกันหนำว ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือตำมอธัยำศยั 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง โบรำณสถำนจำกสมยัตน้รำชวงศชิ์ง ที่ไดรั้บกำร

ดูแลรักษำเป็นอยำ่งดี และมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัมำกกบัพระรำชวงัหลวงที่กรุงปักก่ิง สร้ำงขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ. 1625 ภำยหลงัจำกที่รำชวงศแ์มนจูไดส้ถำปนำให้เส่ินหยำงเป็นรำชธำนี ประกอบดว้ยต ำหนัก
ใหญ่น้อยกว่ำ 300 ห้อง บนพื้นที่กว่ำ 60,000 ตำรำงเมตร ภำยหลงัจำกที่รำชวงศห์มิงถูกโค่นลม้ลง 
(ค.ศ.1368-1644) ชำวแมนจูก็ไดส้ถำปนำรำชวงศชิ์งขึ้น ไดย้ำ้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใช้
เส่ินหยำงเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใชพ้ระรำชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัขององคจ์กัรพรรดิเม่ือ
คร้ังเสด็จเยือนทำงเหนือ จำกนั้นน ำท่ำนชม ถนนโบรำณหม่ำนชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยำกำศ
แบบโบรำณ เหมือนน ำท่ำนกลบัสู่อดีตเม่ือสำมร้อยกวำ่ปีที่แลว้ อิสระชอ้ปป้ิง ถนนจงเจีย ใหท้่ำนได้
เลือกซ้ือสินคำ้พื้นเมืองเส่ินหยำง  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่าง 
  พักที่  RUIFENG SHANGWU HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่สำม           เส่ินหยำง-ฉำงชุน-พระรำชวังจอมปลอม--กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภำยนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฉำงชุน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง)  เมืองฤดูใบไมผ้ลิแห่ง
เขตเหนือของจีน แต่เดิมฉำงชุนเป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจของเผำ่แมนจู เม่ือญี่ปุ่ นเขำ้ยดึครองเขตแมนจูเรีย 
ค.ศ.1938-1945 ไดส้ถำปนำเป็นรัฐแมนจูกวั และไดป้ระกำศตั้งฉำงชุนเป็นเมืองหลวงหลงัญี่ปุ่ นส้ินอ ำนำจ  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระรำชวังจอมปลอม หรือ วังปูยี ซ่ึงเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิปูย ีจกัรพรรดิ

องคสุ์ดทำ้ยแห่งรำชวงศชิ์งหรือกษตัริยอ์งคสุ์ดทำ้ยของแผ่นดิน นอกจำกน้ีให้ท่ำนชมห้องหับต่ำงๆ
ที่ปูยเีคยใชน้อน , นัง่สูบบุหร่ี , อ่ำนหนงัสือ และใชค้วำมคิดตำมล ำพงั มีรูปภำพและจดหมำยให้เห็น
ภำพในช่วงนั้น และจดัเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงชีวิตควำมเป็นอยูใ่นวงั น ำท่ำน กระทรวงทั้งแปดของ
แมนจู (ชมภำยนอก) ตั้ งอยู่ใจกลำงเมืองฉำงชุน บนถนนซินหมิน จำกนั้ นน ำท่ำนชม จัตุรัส
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วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฉำงชุน มีกระทรวงมหำดไทย กระทรวงยตุิธรรม กระทรวง
พำณิชย ์กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศและ
กระทรวงสำธำรณสุข ก่อสร้ำงแลว้เสร็จเม่ือปี ค.ศ.1936 สมัผสัชีวติควำมเป็นอยูข่องชำวพื้นเมืองหมัน่โจว 

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
  พักที่ HUATIAN  HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่ส่ี  ฉำงชุน-ฮำร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก)-อนุสำวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตำลิน 
    ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮำร์บิน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง)  เมืองหลวงของมณฑล
เฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนำวมำกกว่ำฤดูร้อนและเล่ืองช่ือในฐำนะเป็นเมืองน ้ ำแข็งของประเทศ 
จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก) ซ่ึงเป็น 1 ในโบสถ์คริสต ์17 แห่ง ซ่ึง
แสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียที่ไดเ้ขา้มามีอิทธพลในฮาร์บิน  โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็
อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถอ์อร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวนัออก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนชม อนุสำวรีย์ฝ่ังหง ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น ้ าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ

พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กบัอุทกภยัคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 อนุสำวรียเ์ป็นเสำ
ทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสำเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชำวนำ ทหำร ขำ้รำชกำร 
และนักศึกษำที่ร่วมใจร่วมแรงกนั น าท่านชม สวนสตำลิน ริมฝ่ังแม่น ้ าซงฮัว โดยสวนแห่งน้ีถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยโุรป  แต่มีความสมบูรณ์
แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ที่หา้วหาญ ทุกท่านจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการ
เล่นสกีบนแม่น ้ าซงฮวา ที่กลายเป็นน ้ าแข็งทั้งสายน ้ า ชมพร้อมกิจกรรมบนน ้ าแข็งที่แสนสนุก เช่น 
บนัไดน ้ าแข็ง แคร่เล่ือนหิมะเป็นตน้ จำกนั้นน ำท่ำนแวะ ร้ำนขำยสินค้ำพื้นเมืองรัสเซีย อำทิเช่น 
เคร่ืองประดบั ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้และของพื้นเมืองตำมอธัยำศยั   

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หม้อไฟตงเป่ย  
  พักที่ YARROW BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่ห้ำ  เกำะพระอำทิตย์ (รวมรถแบตเตอร่ี)-สวนเสือไซบีเรีย-โดมแกะสลักน ้ำแข็งปิงเสวี่ยต้ำซ่ือเจีย้ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนสู่  เกำะพระอำทิตย์ (รวมรถแบตเตอร่ี) เกำะขนำดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของแม่น ้ ำซง

ฮวัเจียง มีเน้ือที่ประมำณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถำนที่พกัฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงำนเมืองฮำร์บิ้น 
สถำนที่สวยงำมร่มร่ืน ชมควำมงำมของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถำนที่
อำบแดดที่วเิศษสุด นอกจำกนั้นยงัมีเรือ จกัรยำน และรถมำ้ลำกสไตล์ยโุรปไวบ้ริกำรให้เช่ำอีกดว้ย 
(รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนำวเม่ือเกำะแห่งน้ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะก็จะ
กลำยเป็นสถำนหยอ่นใจในอุดมคติที่เหมำะอยำ่งยิง่กบักิจกรรมหลำกหลำยชนิดบนลำนน ้ ำแข็ง เช่น 
สเก็ตน ้ ำแขง็ เล่ือนหิมะ และชมนิทรรศกำรและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ ำปีของฮำร์บิ้น เกำะ
สุริยนัถือเป็นสถำนที่จดัแสดงกำรแกะสลกัหิมะน ้ ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดงัไปทัว่
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โลก ซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่ำนสำมำรถชมกำรแสดงกำรแกะสลกัหิมะน ้ ำแข็งในอำคำรของเกำะสุริยนัน้ีได ้
ชมกำรแกะสลกัน ้ ำแขง็ก ำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลำกหลำยแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคญัของจีน 
ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ เหมือนกบัท่ำนไดอ้ยูใ่นนิทรรศกำรแกะสลกัหิมะน ้ ำแขง็
อยำ่งแทจ้ริง อยำ่งที่เห็นในปัจจุบนั 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เกี๊ยวฮาร์บ้ิน  
บ่ำย         น ำท่ำนชม สวนเสือไซบีเรีย (สตัวอ์นุรักษท์ี่มีค่ำของจีน) สวนเสือตั้งอยูท่ำงเหนือของแม่น ้ ำซงฮวั มี

เสือไซบีเรียน สตัวอ์นุรักษท์ี่มีควำมสวยงำมและเป็นเสือที่มีขนำดใหญ่มำกไม่ดุร้ำยอำศยัอยูก่วำ่ 100 
ตวั  จำกนั้นน ำท่ำนชม โดมแกะสลักน ้ำแข็งปิงเสวี่ยต้ำซ่ือเจี้ย หลงัจำกเทศกำลแกะสลกัน ้ ำแข็งปิด
ลง ควำมตอ้งกำรชมแกะลักน ำแข็งของนักท่องเที่ยวยงัไม่หยดุลง ทำงสวนจึงสร้ำงสวนแกะลัก
น ้ ำแขง็ในโดมขึ้นมำ เพือ่เอำใจนดัท่องเที่ยวไดท้ั้งปี สวนน้ีกวำ้ง6000 ตำรำงเมตร อุณหภูมิอยูท่ี่ ลบ 
7-10 องศำ ใชน้ ้ ำแขง็ 1 หม่ืนลูกบำตรเมตร แกะสลกัส่ิงต่ำงๆ ใหท้่ำนชมควำมงดงำมของตำมอธัยำศยั  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 พักที่ YARROW BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่หก  ฮำร์บิน้-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-ต้ำเหลียน-จัตุรัสชิงไห่-จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ผ่ำนชมถนนปิงไห่ลู่ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟควำมเร็วสูง  เมืองฮำร์บิ้น  เพื่อโดยสำร  รถไฟควำมเร็วสูง  สู่  
เมืองต้ำเหลียน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง)  ดว้ยควำมเร็วขณะวิง่ใหบ้ริกำร 217 
ไมล์ต่อชัว่โมงหรือรำว 350 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  ส่วนควำมเร็วสูงสุดคือ 245ไมล์ต่อชัว่โมง หรือ 
394 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (หมำยเหตุ : กำรเดินทำงโดยรถไฟควำมเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสำรจ ำเป็น
จะต้องดูแลและยกกระเป๋ำขึน้-ลงสถำนีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋ำเดินทำงแบบคันชักที่มีล้อลำก
ขนำดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว ในกำรเข้ ำ – ออกจำกขบวน
รถ  และ ห้ำมน ำ มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้ำไปในขบวนรถ) 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซ่ึงเป็นจตุัรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองตำ้เหลียน รอบจตุัรัสจะมี

กระถำงที่มีลักษณะแตกต่ำงกนัทั้งหมด  9 ใบ แต่ละใบจะมีตวัอกัษรจีนแกะสลกัไวว้่ำ “ ควำม
สำมคัคีของชำติจีนจงเจริญ ”  น ำท่ำนชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จตุัรัสแห่งน้ีมีพื้นที่ 15,700 
ตำรำงเมตร เป็นเขตทิวทศัน์ชำยทะเล ภำยในจตัุรัส ไดใ้ชหิ้นช่ือ “ฮวำกงัเหยยีนตำ้หลีสือ” กว่ำ 500 
ช้ิน มำแกะสลกัเป็นรูปเสือ 6 ตวั ที่มีท่ำทำงที่แตกต่ำงกนั มีควำมยำว 35.5 เมตร กวำ้งและสูง 6.5 
เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตำ้เหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผูม้ำท่องเที่ยวเป็นอยำ่งมำก  จำกนั้นน ำ
ท่ำนนัง่รถ ผ่ำนชมถนนปิงไห่ลู่ ชมทศันียภำพของเมือง ตำ้เหลียนเมืองชำยฝ่ังทะเลที่ขึ้นช่ือของจีน 
โดยมีทิวทศัน์ธรรมชำติอนัหลำกหลำย ฟ้ำใส ทะเลสีครำม ภูเขำสีเขียว กอ้นหินสีขำว และริมทะเล
ที่ทอดยำวเหยยีด  

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
  พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS DALIAN CITY CENTRE หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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วันที่เจ็ด  ต้ำเหลียน-สนำมบินดอนเมอืง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
09.00 น.  เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW871 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน 
13.35 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ.....     

 
************ ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร ************ 

         ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ            
 ( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป *** ) 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ
พืน้เมืองให้  นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คอื ร้ำนขำยของรัสเซีย , ร้ำนขำยเส้ือกันหนำว ซ่ึงจ ำเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ  
ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่
ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 
ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำ

สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 

โดมแกะสลกัน ้ำแข็งปิงเสวีย่ต้ำซ่ือเจีย้ 
เส่ินหยำง ฉำงชุน ฮำร์บิน ต้ำเหลยีน 7 วนั 5 คนื 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(เด็กรำคำเท่ำผู้ใหญ่) 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม ท่ำนละ 

วนัที่ 07-13 มีนำคม 2561 28,799 บำท 5,500  บำท 

รำคำพิเศษ ไม่รับจอยแลนด์ 
 
หมำยเหตุ รำคำทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกทีม่ี

กำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 
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                           บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักำรเปล่ียนแปลง
ของสำยกำรบิน สภำพทำงกำรเมือง ภยัทำงธรรมชำติ แต่ยงัคงจะรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั (รำคำดงักล่ำวขำ้งตน้สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภำวะค่ำเงินบำทที่ไม่คงที่และกรณีที่สำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บค่ำน ้ ำมนั
เพิม่เติมจำกรำคำที่ก  ำหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันำจร ไป-กลบั ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน) 
 ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) ,  อำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำร 
 น ้ ำหนกัสมัภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 
 ค่ำประกันอุบติัเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) 

คุม้ครองผูเ้อำประกนัที่มีอำยตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อำประกนัอำยรุะหวำ่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอำยสูุง
กวำ่ 70 ปี ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่ำชดเชยที่ระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์ ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ำกัดที่มีกำรตกลงไวก้ับบริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสำร
รับรองทำงกำรแพทย ์หรือจำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ,์ กำรบำดเจบ็จำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยูภ่ำยใต้
อ  ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจบ็จำกกำรทะเลำะววิำท กำรแทง้บุตร, กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, 
นดัหยดุงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยดึพำหนะ และ กำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตำม
เงื่อนไขในกรมธรรม ์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่ำหนงัสือเดินทำง และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
 ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ) 
 ค่ำทิปไกด ์และคนขบัรถ 
 กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำน้ัน 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในกำรจองคร้ังแรก มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 15 วนั  
2. เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทำงตำมวนัที่ ที่ระบุบนหน้ำตัว๋เท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำงใดๆ ทั้งส้ิน ถำ้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
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4. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ
วำ่ท่ำน สละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน   

5. กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลิกและคนืค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนัคืน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคนืเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำต๋ัวเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ  ำนวนผูเ้ดินทำงขั้นต ่ำผูใ้หญ่ 10 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
3. รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, 
กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
5. ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำที่ตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อ่ืนๆมำให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
7. รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
8.  หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่ำนั้น 
9. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแลว้ 
10. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิด
จำกควำมประมำทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพเิศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่ว่ำดว้ย
เหตุผลใดก็ตำม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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13.ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีี่ท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทำงที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 น้ิว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพิวเตอร์  

4. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณำกรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่ำนเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจำกพอ่แม่ ไปท ำที่เขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญำติกำรท ำงำน ตวัจริงเท่ำนั้น ! ! ต่ออำยกุำรท ำงำนแลว้ไม่ต ่ำกวำ่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง มีตรำประทบัและลำยเซ็นต ์
6.3 ส ำเนำตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั        ท่ำนละ 5,060 บำท 
 หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน 
2. ส ำหรับผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนั้นก่อนกำรส่ง

เอกสำรยืน่วซ่ีำ 
3. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนยืน่วซ่ีำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยำ่ง

นอ้ย 7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 
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4. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยูใ่นระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   

5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเวน้วซ่ีำ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชำย แต่ส่งรูปถ่ำยที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแต่งหนำ้ทำปำก 
 น ำรูปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
 น ำรูปถ่ำยที่มีววิดำ้นหลงั ที่ถ่ำยเล่น หรือรูปยนืเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พือ่ยืน่ท  ำวซ่ีำ 
 น ำรูปถ่ำยที่เป็นกระดำษถ่ำยสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จำกคอมพวิเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ  

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 
ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 

**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรยื่นวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 
 
 
 
 

ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจนีมีกำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวซ่ีำเข้ำจนี กรุณำกรอกข้อมูลดงัต่อไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยื่นขอวซ่ีำประเทศจนี 
**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน.............................................................. 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).......................................................................................... 

พำสปอร์ต ควรมอีำยุใช้งำนเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มฉิะนั้นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมอืงปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
.........................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................. เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที่.......................เดือน...................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่................ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที่.......................เดือน................  .ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................. 
หมำยเหตุ 
**กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มอืถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพื่อใช้ในกำรขอยื่นวซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


