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วันที� กําหนดการ เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินดอนเมือง X X X  

2 

สนามบินดอนเมือง-เสิ�นหยาง 

(XW878 : 02.45-08.50)-พระราชวังโบราณเสิ�น

หยางกู้กง-นั�งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน 

X ไ ไ 
LIFENG HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั�งหง-ลานสกี YABULI 
(รวมค่าเข้า)-นั�งม้าลากเลื�อนคนละ 1 รอบ 

ไ ไ ไ 
GUANGDIAN INTER  

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

4 
YABULI -หมู่บ้านหิมะ-DREAM HOME 

(รวมค่าเข้า)-ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย 
ไ ไ ไ 

WANJIAINSU(HOME 

STAY ในหมู่บ้านหิมะ) 

หรือเทียบเท่า 

5 

ชมเขาแกะหญ้า-ฮาร์บิน-เทศกาล“ปิงเสวี�ยต้าซื�อ

เจี�ย”(Harbin 2020 International Ice and Snow 

Festival) 

ไ ไ ไ 
LIFENG HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

6 
เกาะพระอาทิตย์-ถนนจงเอียง-นั�งรถไฟความเร็ว

สูง-เสิ�นหยาง 
ไ ไ ไ 

ORIENTAL GINZA 

HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

7 
เสิ�นหยาง-สนามบินดอนเมือง 

(XW877 : 10.15-15.10) 
ไ X X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 210หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 
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กาํหนดการเดินทางเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์2563 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก ชั�น 3สายการบิน NOK SCOOT
เจา้หนา้ที�บริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ�นเครื�อง 

วันที�สอง สนามบินดอนเมือง-เสิ�นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ�นหยางกู้กง-นั�งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน 

02.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเสิ�นหยางโดยสายการบินNOK SCOOTเที�ยวบินที� XW878 
(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�องบิน) 

08.50 น. เดินทางถึง เมืองเสิ�นหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื�อเดิมเป็นภาษาแมนจวูา่ “มุกเดน” หลงั
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ�นหยางกู้กงโบราณสถานจาก
สมยัตน้ราชวงศ์ชิง ที�ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากกบัพระราชวงั
หลวงที�กรุงปักกิ�ง สร้างขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1625 ภายหลงัจากที�ราชวงศ์แมนจูไดส้ถาปนาให้เสิ�นหยาง
เป็นราชธานี ประกอบดว้ยตาํหนกัใหญ่นอ้ยกวา่ 300 หอ้ง บนพื�นที�กวา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลงั
จากที�ราชวงศ์หมิงถูกโค่นลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจก็ูไดส้ถาปนาราชวงศ์ชิงขึ�น จากนั�นได้
ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ที�กรุงปักกิ�ง และใช้เสิ�นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที�สอง รวมทั�งใช้พระราชวงั
แห่งนี� เป็นที�ประทบัขององคจ์กัรพรรดิเมื�อครั�งเสดจ็เยือนทางเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเสิ�นหยาง เพื�อโดยสารรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองฮาร์บิน(ใช้ระยะเวลา

การเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน
และเลื�องชื�อในฐานะเป็นเมืองนํ�าแขง็ของประเทศ  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงใน
เมืองจีน ผู้โดยสารจําเป็นจะต้องดูแลและยกกระเป๋าขึ�น-ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋า
เดินทางแบบคันชักที�มีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื�อความสะดวกและรวดเร็ว ใน
การเข้า – ออกจากขบวนรถ  และ ห้ามนํา มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้าไปในขบวนรถ 

 นําท่านรับอุปกรณ์ชุดกันหนาว แจกฟรี...หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ  ท่านละ 1 ชุด 
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คํ�า ไ รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  พักที�LIFENG HOTELHOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว**** 

วันที�สาม สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั�งหง-ลานสกี YABULI (รวมค่าเข้า)-นั�งม้าลากเลื�อน คนละ 1 รอบ 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชมสวนสตาลินริมฝั�งแม่นํ�าซงฮวั โดยสวนแห่งนี� ถูกสร้างขึ�นในปี ค.ศ.1953 ซึ�งมีรูปแบบที�

รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวปียโุรปแต่มีความสมบูรณ์แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ที�ห้าวหาญทุก
ท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที�สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่นํ� าซงฮวา ที�กลายเป็น
นํ�าแข็งทั�งสายนํ�า ชมพร้อมกิจกรรมบนนํ�าแข็งที�แสนสนุก เช่นบนัไดนํ�าแขง็ แคร่เลื�อนหิมะเป็นตน้
(ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ)   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั�นนาํท่านชมอนุสาวรีย์ฝั�งหงซึ�งตั�งอยู่ ณ บริเวณชายฝั�งแม่นํ�าซงฮวัเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ

พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที�พยายามต่อสู้กับอุทกภยัครั� งใหญ่เมื�อปีค.ศ.1957อนุสาวรียเ์ป็นเสา
ทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนาทหาร ขา้ราชการ
และนกัศึกษาที�ร่วมใจร่วมแรงกนั 

เที�ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่ าน เดิ นท าง สู่ล าน สกี  YABULI(ใ ช้ เ วล า เดิ นท างประม าณ 3.30ชั� ว โม ง)ตั� งอ ยู่ที� ภา ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลเฮยหลงเจียง ที�นี�จะมีฤดูกาลที�ปกคลุมด้วยหิมะค่อนข้างยาวนาน 
ทาํใหท้รัพยากรหิมะในเขตนี�ค่อนข้างสมบูรณ์ ชยัภูมิเหมาะสําหรับ การเล่นสกีจากนั�นนําท่านสู่ 
ลานสกี YABULIเป็นลานสกีที�มีชื�อเสียงที�สุดของจีน ลานสกีขนาดใหญ่ที�มีอุปกรณ์สกีที�ทนัสมยั
และมีบริการดีเยี�ยมติดอนัดบัพรีเมี�ยมของทวีปเอเชีย ที�นี�มีกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของฤดู
หนาวอีกมากมายสําหรับทั�งผูใ้หญ่และเดก็การเล่นสกีมีหลายระดบัความสูงและมีความยาวรวม 30 
กม. นอกจากนี�ยงัมีลานสกีที�ยาวที�สุดในโลก 2,660 เมตร จากนั�นนาํท่านนั�งม้าลากเลื�อน คนละ 1 
รอบ ซึ�งเป็นการเล่นสกีอีกแบบที�สนุกสนานมาก (นั�งได ้4-5 ท่านต่อ 1 คนั)(ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่า
อุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ) 
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คํ�า ไ รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  พักที�GUANGDIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว**** 
 

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

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโมง) ซึ� งห่างจากลานสกี YA BULI 
93 กิโลเมตร ตั�งอยูต่ะวนัตกเฉียงใตข้องแม่นํ�าหมู่ตานเจียง เป็นหมู่บา้นที�มีหิมะหนากวา่ 1เมตร วิว
หมู่บา้นสวยมาก การก่อสร้างแต่ละบา้นเหมือนกนัหมด เขา้ไปหมู่บา้นนี� เหมือนเขา้ไปโลกของเทพ
นิยาย หมู่บา้นนี� หิมะตกถึง 7 เดือน ใน 1 ปี มีสองฤดู ฤดูร้อนและฤดูหนาว หน้าร้อนจะมีฝน
เยอะ หนา้หนาวหิมะเริ�มตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหนา้ ความหนาของหิมะเฉลี�ยต่อปีที� 2 เมตร
ปริมาณหิมะที�หนาที�สุดของประเทศจนีและคุณภาพหิมะดีและสะอาด คนจีนตั�งชื�อให้เป็น “THE 
CHINA SNOW TOWN” 
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื�ออํานวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย ทางบริษัทฯ จะ
ไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี�ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ทุกกรณ ี

เที�ยง  ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย  นาํท่านชม DREAM HOMEสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง ซึ�งเป็นที�ถ่ายทาํหนงั ละคร และรายการ
ต่างๆซึ� งมีความงดงามมาก ตั�งอยู่ใกล้กับถนนคนเดินXUEYUN ที�นี�ท่านสามารถเห็นความ
หลากหลายของ “เห็ดหิมะ” ที�สวยงาม เห็ดหิมะที�จริงแลว้เป็นบา้นแต่ละบา้นที�ติดกนั เป็นบา้นเลก็ๆ
ความสูงเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบนหลงัคาดูเหมือนเห็ด จึงตั�งชื�อเห็ดหิมะเป็นรูปทรงธรรมชาติ
ของประติมากรรมหิมะในที�นี�ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บา้น ซึ� งเป็นหิมะที�ขาวและ
สะอาดที�สุด ถือว่าเป็นจุดเด่นที�สุดของหมู่บา้นแห่งนี� เลยทีเดียว หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่
เอื�ออํานวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี�ยน
โปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ทุกกรณี  

คํ�า ไ รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารลิ�มรสอาหารพิเศษ... อาหารตงเป่ย 
นาํท่านชมแสงสีกลางคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย(XUE YUN JIE)ซึ�งเป็นถนนหลกัเพียงแห่งเดียวของ
หมู่บา้นหิมะมีความยาว 500เมตร เต็มไปดว้ยความหลากหลายของสินคา้ทอ้งถิ�น ขนม ผลไมแ้ช่แขง็ 
และร้านอาหารต่างๆ อิสระใหท้่านไดช้มบรรยากาศอนัสวยงาม และถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก  
พักที�WANJIA MINSU (HOME STAY ในบริเวณหมู่บ้านหิมะ) หรือเทียบเท่า  
***โปรดทราบ!!หมายเหตุ : เนื�องจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ และที�
พักไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าต้องหิ�วกระเป๋าเอง ฉะนั�นลูกค้าต้องเตรียมสัมภาระของใช้
ส่วนตัวเช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบนํ�า รองเท้าแตะฯลฯ ใส่กระเป๋าใบเล็ก
เพื�อค้างคืน สําหรับ 1 คืน 
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วันที�ห้า เ ข าแ ก ะห ญ้ า  ( YANG CAOSHAN)-ฮ า ร์ บิ น -เ ทศ ก าล “ ปิ ง เ ส วี� ย ต้ า ซื� อ เ จี� ย” ( Harbin 
2020International Ice and Snow Festival) 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านชม เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN)ซึ�งเป็นเขาที�สูงที�สุดในหมู่บ้านนี�  แล้วห่างจากเมือง
หิมะประมาณ4.5กิโลเมตร ซึ�งเป็นจุดชมววิที�สวยงามที�สุดอีกจุดของหมู่บา้น สูงกวา่ระดบันํ� าทะเล 
1,235เมตร ซึ�งเป็นจดุที�ชมพระอาทิตยขึ์�นและพระอาทิตย์ตกที�ดีที�สุด จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมือง
ฮาร์บิน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง)  

เที�ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางถึงเมืองฮาร์บินเมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง มีช่วงฤดูหนาวมากกวา่ฤดูร้อนและเลื�อง

ชื�อในฐานะเป็นเมืองนํ�าแข็งของประเทศ  
คํ�า ไ รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารลิ�มรสอาหารพิเศษ... สุกี�ตงเป่ย 

นาํท่านชม เทศกาล“ปิงเสวี�ยต้าซื�อเจี�ย”(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival)หรือ
นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกันํ�าแขง็ประจาํปีของฮาร์บินปิงเสวี�ยต้าซื�อเจี�ย ที�เมืองฮาร์บิน
ซึ�งฤดูเยือกแขง็ที�ยาวนานทาํใหฮ้าร์บิ�นซึ�งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจนีกลายเป็นเมืองนํ� าแข็ง
สภาพอากาศเยน็จดัทาํใหแ้ม่นํ�าซงฮวักลายเป็นลานนํ�าแขง็ที�ทั�งหนาและกวา้งใหญ่ ที�ผูม้าร่วมงานใช้
เล่นสไลเดอร์ลากเลื�อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี� , สเก็ตและสกีกันอย่างสนุกสนานมีการนาํ
นํ�าแข็งกอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟนํ�าแขง็ยามคํ�าคืนตามอธัยาศยั   
หมายเหตุ : เนื�องจากสถานที�จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอื�ออํานวย อากาศไม่หนาวจัด 
ส่งผลให้นํ�าแข็งละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนแปลงจัดเป็นรายการอื�นทดแทนให้
ท่าน โดยที�ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 

 
  พักที�LIFENG HOTELHOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว**** 

วันที�หก เกาะพระอาทิตย์-ถนนจงเอียง-นั�งรถไฟความเร็วสูง-เสิ�นหยาง 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 นาํท่านสู่ เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี�) เกาะขนาดใหญ่ซึ�งตั�งอยู่ทางตอนเหนือของแม่นํ�าซง
ฮวัเจียง มีเนื�อที�ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที�พกัฟื� นของกรรมกรใชแ้รงงานเมืองฮาร์บิน 
สถานที�สวยงามร่มรื�น ชมความงามของเมืองชนบทที�เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นบัเป็นสถานที�
อาบแดดที�วเิศษสุด นอกจากนั�นยงัมีเรือ จกัรยาน และรถมา้ลากสไตลยุ์โรปไวบ้ริการให้เช่าอีกดว้ย 
ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื�อเกาะแห่งนี�ถูกปกคลุมดว้ยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที�
เหมาะอย่างยิ�งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนํ�าแข็ง เช่น สเก็ตนํ� าแข็ง เลื�อนหิมะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจาํปีของฮาร์บิน เกาะสุริยนัถือเป็นสถานที�จดัแสดงการ
แกะสลกัหิมะนํ� าแขง็ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีนที�โด่งดงัไปทั�วโลก ซึ�งปัจจุบนันี�ท่านสามารถชม
การแสดงการแกะสลกัหิมะนํ�าแข็งในอาคารของเกาะสุริยนันี�ได ้ชมการแกะสลกันํ�าแขง็กาํแพงเมือง
จีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที�ยวที�สําคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที�
ท่องเที�ยวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยู่ในนิทรรศการแกะสลกัหิมะนํ�าแข็งอยา่งแทจ้ริง อย่างที�เห็นใน
ปัจจุบนั (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) หมายเหตุ : เนื�องจากสถานที�จัดงานอยู่กลางแจ้ง 
หากสภาพอากาศไม่เอื�ออํานวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์
ในการเปลี�ยนแปลงจัดเป็นรายการอื�นทดแทนให้ท่าน โดยที�ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืน
เงินในทุกกรณี 

 
เที�ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ�มรสอาหารเมนูพิเศษ...เกี�ยวฮาร์บิน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ถนนจงเอียง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ�งในฮาร์บิน มีความยาว 4 กิโลเมตร 

ทอดตวัอยู่ในเขตตา้หลี� เป็นเสมือนพิพิธภณัฑท์ี�จดัแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั�งลวดลายการ
ตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตตา้หลี�นี�ยงัเป็นที�ต ั�งของวหิารเซนต์โซเฟียซึ� งเป็น
โบสถค์ริสตนิ์กายรัสเซียออโธดอกซ์อีกดว้ย สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮาร์บิน 
เพื�อโดยสาร รถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองเสิ�นหยาง(ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) 

 หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสารจําเป็นจะต้องดูแลและยก
กระเป๋าขึ�น-ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที�มีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่
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ใหญ่จนเกินไปเพื�อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้า – ออกจากขบวนรถ  และ ห้ามนํา มีด ของมี
คมทุกชนิด และไฟแช็คเข้าไปในขบวนรถ 

คํ�า ไ รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารลิ�มรสอาหารเมนูพิเศษ...เป็ดย่างหยวนเว่ยจาย 
พักที� ORIENTAL GINZA INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

วันที�เจ็ด เสิ�นหยาง-สนามบินดอนเมือง 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด 
10.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน NOK SCOOTเที�ยวบินที�XW877 
 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�องบิน) 
15.10 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ..... 

********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ******** 
ซื�อสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคืองานของเรา 

(*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั�งแต่ 9ท่านขึ�นไป ***) 

ทวัร์คุณธรรมฮาร์บนิ...ขนมช่อมะล ิ
เทศกาลแกะสลกันํ�าแขง็ หมู่บ้านหิมะ 

เกาะพระอาทิตย์7 วนั 5 คนื(XW) 
อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอาย ุ2-18 ปี 
พกักับผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตั�ว 

วนัที�24-30 ธนัวาคม 2562(SOLDOUT) 38,999บาท 38,999บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วนัที� 27 ธันวาคม – 2 มกราคม 2563 

(วันขึ�นปีใหม่)(SOLDOUT) 
39,999 บาท 39,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วนัที� 29 ธันวาคม –4 มกราคม 2563 

(วันขึ�นปีใหม่)**เพิ�มพีเรียด** 
39,999 บาท 39,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

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

วนัที� 4-10 กุมภาพนัธ์ 2563 33,999 บาท 33,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วนัที� 7-13 กุมภาพนัธ์ 2563 34,999 บาท 34,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วนัที� 11-17 กุมภาพนัธ์ 2563 33,999 บาท 33,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั�นตั�วเครื�องบินที�ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สามารถเลือกที�นั�งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที�นั�งแบบสุ่มเท่านั�น) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ� ามนัขึ�นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าภาษี

นํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี�เช็คภาษีนํ�ามันณวนัที�20พ.ย.62 
3. ค่าวีซ่าจีนปกติ 4 วนัทาํการราคา 1,650 บาท (ผูถ้ือหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื�นด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม1,125บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ) 
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื�องดื�มทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
5.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ�าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมสัมภาระติดตวัขึ�นเครื�องได ้1ชิ�น ต่อท่านนํ�าหนกัตอ้งไม่เกิน7 กิโลกรัม, ค่า

ประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที�มีอายตุ ั�งแต่ 1 เดือนขึ�นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี�มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ขึ�นไป ค่าชดเชยทั�งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรม์ท ั�งนี� ย่อม
อยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั�งนี�อัตราเบี�ยประกันเริ�มต้นที� 330 บาท ขึ�นอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติหรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื�อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวข้อง
กบัการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด,บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ั 

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั�น!!! 

9.  

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 210 หยวนต่อคน(เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ�ม 70 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�มVAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จ่าย 3 % ในกรณีที�ลูกคา้ต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิ� ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั�น 

5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ 

วนัที� 14-20 กุมภาพนัธ์ 2563 33,999 บาท 33,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 

วนัที� 18-24 กุมภาพนัธ์ 2563 33,999 บาท 33,999 บาท 6,500 บาท 27,999 บาท 
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เงื�อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั�งแรกชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทั�งหมด(ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง)พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่ายจํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขายก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื�นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า
ส่วนต่างเพิ�ม1,125บาท(อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น)  

3. ชําระส่วนที�เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   

การยกเลิกการเดินทาง 
แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใช้จ่ายทั�งหมด 
แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนัเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 
แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ� เกบ็ค้าใช้จ่ายทั�งหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าต ั�ว
เครื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�เกิดขึ�นตามจริง ในกรณีที�ไม่
สามารถเดินทางได ้

เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธิ�  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั�งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั�นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้

เดินทางอาจมีการปรับเพิ�มขึ�นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

บริษทัฯ มีสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแก้ไขได ้
 รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 
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 รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อใหโ้ปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งราบรื�น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 
 บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวตัิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงาน
ทั�งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ�นแต่ทั�งนี�ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้โดยขอ
สงวนสิทธิ� การจดัหานี�โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
ราคานี�คิดตามราคาต ั�วเครื�องบินในปัจจุบนัหากราคาตั�วเครื�องบินปรับสูงขึ�น บริษทัฯสงวนสิทธิ� ที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใช้จา่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�นอัตราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตทุี�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษทั ฯก่อนทุกครั� ง  มิฉะนั�นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั�งสิ�น 
 เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ล้วทั�งหมด 
กรณียื�นวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว
ทางบริษัทฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื�นขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจําตั�ว
เครื�องบิน หรือ ค่าตั�วเครื�องบินและภาษีสนามบิน (กรณีออกตั�วเครื�องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที�กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจํานวน 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายุการใช้งานไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน(ท่านที�ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญ

หาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง)  
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื�นหลังสีขาวเท่านั�น!! 

ข้อห้าม: หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเปื� อน, หา้มยิ�ม, หา้มใส่เสื�อสีอ่อนและสีขาว (หา้มใส่เสื�อคอกวา้งแขน
กุดซีทรูลูกไมส้ายเดี�ยวชุดราชการชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแวน่
สีดาํ, ห้ามสวมใส่เครื�องประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิ�ปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
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รูปตอ้งเห็นคิ�วและใบหูทั�ง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหน้า 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั�นและตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร์หรือรูปพริ�นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
**ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวซ่ีากรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง 

 
4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง) 
5. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 

เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 
1. สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
  3.สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 
  4.กรณีชื�อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใช้ใบเปลี�ยนชื�อ 
เดินทางพร้อมญาต ิ
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1. สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
3.สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 
4.กรณีชื�อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใช้ใบเปลี�ยนชื�อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 

6.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 
1.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั�น  
2.หนงัสือชี�แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั�น 
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
3. สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหน้าผูรั้บยื�นวซ่ีาที�ศูนยย์ื�นวซ่ีาจีนในวนัยื�นวซ่ีา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยตวัจริงเท่านั�น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดือนหากไม่ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,210บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้  
ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวัเนียลตัเวยีลกัเซมเบิร์กมอลตา้เนเธอ
แลนด ์โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั�นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่าง
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเข้าใจศูนยยื์�นวซ่ีาจนีอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�
ของสถานทูตและบางครั� งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์

** ก่อนทําการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก** 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!  เพื�อประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั�งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต) 
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถอื.................................. 
ที�อยู่ปัจจุบัน(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน / สถานศึกษาปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถกูต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถกูต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวันที�....................... เดอืน..................ปี...........................  ถึง วันที�.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวันที�....................... เดอืน..................ปี...........................  ถึง วันที�.......................เดือน.......................ปี................. 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
สําหรับคนโสดขอให้ระบชุื�อบดิา-มารดา / สําหรับท่านที�สมรสแล้วให้ระบุชื�อสามี หรือ ภรรยา 
เท่านั�น!!(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดาชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั�งนี�เพื�อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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