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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 สนำมบินดอนเมือง X X X  

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

X   
RUIFENG SHANGWU HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 เส่ินหยำง-ฉำงชุน-ลำนสกีจิงเย้ถงั (รวมค่ำเข้ำ)    
HUATIAN  HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

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

   
YARROW BOUTIQUE HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 เกำะพระอำทิตย์-สวนว่ำนต๋ำ-เทศกำลโคมไฟน ำ้แข็ง   
(Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) 

   
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  

แจกฟรี...ถุงมือ หมวก ผ้ำพนัคอ ท่ำนละ 1 ชุด รับที่ฮำร์บิน้ 

กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 210 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  วันที่ 27 ธันวำคม 2560 – 02 มกรำคม 2561 
วันแรก  สนำมบินดอนเมือง 

23.30 น.  คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 
NOK SCOOT โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วันที่สอง  สนำมบินดอนเมือง-เส่ินหยำง-ร้ำนขำยเส้ือกันหนำว-พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง 

02.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเส่ินหยำง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
08.50 น.  เดินทางถึง เมืองเส่ินหยำง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซ่ือเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” 

หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านแวะ ร้ำนขำยเส้ือกันหนำว ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศชิ์ง ที่ไดรั้บการ

ดูแลรักษาเป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากกบัพระราชวงัหลวงที่กรุงปักก่ิง สร้างขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ. 1625 ภายหลงัจากที่ราชวงศแ์มนจูไดส้ถาปนาให้เส่ินหยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ยต าหนัก
ใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากที่ราชวงศห์มิงถูกโค่นลม้ลง 
(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศชิ์งขึ้น ไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใช้
เส่ินหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใชพ้ระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัขององคจ์กัรพรรดิเม่ือ
คร้ังเสด็จเยือนทางเหนือ จากนั้นน าท่านชม ถนนโบรำณหม่ำนชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศ
แบบโบราณ เหมือนน าท่านกลบัสู่อดีตเม่ือสามร้อยกวา่ปีที่แลว้ อิสระชอ้ปป้ิง ถนนจงเจีย ใหท้่านได้
เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองเส่ินหยาง  

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

วันที่สำม           เส่ินหยำง-ฉำงชุน-ลำนสกีจิงเย้ถงั (รวมค่ำเข้ำ) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฉำงชุน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง)  เมืองฤดูใบไมผ้ลิแห่ง
เขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนยก์ลางอ านาจของเผา่แมนจู เม่ือญี่ปุ่ นเขา้ยดึครองเขตแมนจูเรีย 
ค.ศ.1938-1945 ไดส้ถาปนาเป็นรัฐแมนจูกวั และไดป้ระกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลงัญี่ปุ่ นส้ินอ านาจ  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่  ลำนสกีจิงเย้ถัง (รวมค่ำเข้ำ) เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระและเพลิดเพลินกบักิจกรรม

ต่างๆ ภายในลานหิมะ เช่น การเล่นสกีหิมะ แคร่เล่ือน เป็นตน้ ส าหรับท่าน  ที่ไม่เล่นสกี ใชเ้วลา
พกัผ่อนตามอธัยาศยั ถ่ายภาพกบัลานสกีที่ปกคุลมด้วยปุยหิมะขาวโพลน หรือเดินชมบรรยากาศ
แสนโรแมนติคของลานสกี และถ่ายภาพความประทบัไวเ้ป็นที่ระลึก (รำคำทัวร์ไม่รวม ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ และกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในลำนสกี) 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
  พักที่ HUATIAN  HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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วันที่ส่ี  ฉำงชุน-ฮำร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก)-อนุสำวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตำลิน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮำร์บิน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง)  เมืองหลวงของมณฑล
เฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเล่ืองช่ือในฐานะเป็นเมืองน ้ าแข็งของประเทศ 
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 าท่านชม อนุสำวรีย์ฝ่ังหง ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น ้ าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ

พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กบัอุทกภยัคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสา
ทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ 
และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกนั น าท่านชม สวนสตำลิน ริมฝ่ังแม่น ้ าซงฮัว โดยสวนแห่งน้ีถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยโุรป  แต่มีความสมบูรณ์
แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ที่หา้วหาญ ทุกท่านจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการ
เล่นสกีบนแม่น ้ าซงฮวา ที่กลายเป็นน ้ าแข็งทั้งสายน ้ า ชมพร้อมกิจกรรมบนน ้ าแข็งที่แสนสนุก เช่น 
บนัไดน ้ าแขง็ แคร่เล่ือนหิมะเป็นตน้   

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

วันที่ห้ำ  เกำะพระอำทิตย์-สวนว่ำนต๋ำ-ชมเทศกำลโคมไฟน ้ำแข็ง  (Harbin 2018 International Ice  
    and Snow Festival) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านสู่ ไท่หยำงต่ำว ( เกำะพระอำทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้ าซงฮวั

เจียง มีเน้ือที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พกัฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมืองฮาร์บิ้น 
สถานที่สวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่
อาบแดดที่วเิศษสุด นอกจากนั้นยงัมีเรือ จกัรยาน และรถมา้ลากสไตล์ยโุรปไวบ้ริการให้เช่าอีกดว้ย 
(รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเม่ือเกาะแห่งน้ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะก็จะ
กลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติที่เหมาะอยา่งยิง่กบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน ้ าแข็ง เช่น 
สเก็ตน ้ าแขง็ เล่ือนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮาร์บิ้น เกาะ
สุริยนัถือเป็นสถานที่จดัแสดงการแกะสลกัหิมะน ้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดงัไปทัว่
โลก ซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะน ้ าแข็งในอาคารของเกาะสุริยนัน้ีได ้
ชมการแกะสลกัน ้ าแขง็ก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของจีน 
ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะน ้ าแขง็
อยา่งแทจ้ริง อยา่งที่เห็นในปัจจุบนั 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย         น าท่านเดินทางสู่ สวนว่ำนต๋ำ เป็นสวนแห่งใหม่ที่เมืองฮาร์บิน ที่รวมแกะสลกัน ้ าแขง็และเคร่ืองเล่น

ต่างๆไวใ้นที่เดียว ภายในสวนจะจดัแกะสลกัน ้ าแข็งเป็นตีมต่างๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป ทั้งน้ี
ภายในสวนมีเคร่ืองเล่นต่างๆ มากมาย    อาทิเช่น  สไลดเ์ดอร์น ้ าแข็ง  รถบั้มบนน ้ าแข็ง  โบวล่ิ์ง เขา
วงกต ๆลๆ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรมต่างๆ (รำคำทัวร์ไม่รวม ค่ำกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในสวน) 
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ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านชม เทศกำลโคมไฟน ้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)  หรือ
นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกัน ้ าแขง็ประจ าปีของฮาร์บิน ปิงเสวีย่ตา้ซ่ือเจ้ีย ที่เมืองฮาร์บิน
ซ่ึงฤดูเยอืกแขง็ที่ยาวนาน ท าใหฮ้าร์บิ้นซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน ้ าแข็ง 
สภาพอากาศเยน็จดัท าใหแ้ม่น ้ าซงฮวั กลายเป็นลานน ้ าแข็งที่ทั้งหนาและกวา้งใหญ่ ที่ผูม้าร่วมงาน
ใชเ้ล่นสไลเดอร์ ลากเล่ือนและกีฬาต่างๆ อยา่งเช่น ฮ็อกก้ี, สเก็ตและสกีกนัอยา่งสนุกสนาน มีการ
น าน ้ าแขง็กอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ  ใหท้่านชมความงดงามของโคมไฟน ้ าแข็งยามค ่าคืนตามอธัยาศยั   
(หมำยเหตุ : หำกอำกำศอบอุ่นส่งผลให้น ้ำแข็งละลำยเร็ว  บริษัทฯ จะเปลี่ยนจำกเทศกำลโคมไฟ
น ้ำแข็งเป็นแกะสลักน ้ำแข็งโดมปิงเสียต้ำสือเจียแทน) 
 พักที่ YARROW BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

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

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองฮำร์บิน้  เพือ่โดยรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองต้ำเหลียน 
(ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง)  ดว้ยความเร็วขณะวิง่ใหบ้ริการ 217 ไมลต่์อชัว่โมง
หรือราว 350 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245ไมลต่์อชัว่โมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง (หมำยเหตุ : กำรเดินทำงโดยรถไฟควำมเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสำรจ ำเป็นจะต้องดูแลและ
ยกกระเป๋ำขึน้-ลงสถำนีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋ำเดินทำงแบบคนัชักที่มีล้อลำกขนำดพอสมควร 
ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว ในกำรเข้ำ – ออกจำกขบวนรถ  และ ห้ำมน ำ มีด ของ
มีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้ำไปในขบวนรถ) 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซ่ึงเป็นจตุัรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองตา้เหลียน รอบจตุัรัสจะมี

กระถางที่มีลักษณะแตกต่างกนัทั้งหมด  9 ใบ แต่ละใบจะมีตวัอกัษรจีนแกะสลกัไวว้่า “ ความ
สามคัคีของชาติจีนจงเจริญ ”  น าท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จตุัรัสแห่งน้ีมีพื้นที่ 15,700 
ตารางเมตร เป็นเขตทิวทศัน์ชายทะเล ภายในจตัุรัส ไดใ้ชหิ้นช่ือ “ฮวากงัเหยยีนตา้หลีสือ” กว่า 500 
ช้ิน มาแกะสลกัเป็นรูปเสือ 6 ตวั ที่มีท่าทางที่แตกต่างกนั มีความยาว 35.5 เมตร กวา้งและสูง 6.5 
เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองตา้เหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผูม้าท่องเที่ยวเป็นอยา่งมาก จากนั้นน าท่าน
นัง่รถ ผ่ำนชมถนนปิงไห่ลู่ ชมทศันียภาพของเมือง ตา้เหลียนเมืองชายฝ่ังทะเลที่ขึ้นช่ือของจีน โดยมีทิวทศัน์
ธรรมชาติอนัหลากหลาย ฟ้าใส ทะเลสีคราม ภูเขาสีเขียว กอ้นหินสีขาว และริมทะเลที่ทอดยาวเหยยีด  

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
  พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS DALIAN CITY CENTRE หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่เจ็ด  ต้ำเหลียน-สนำมบินดอนเมอืง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.00 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW871 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน 
13.35 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

************ ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร ************ 
         ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ            

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป *** ) 
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ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำ

สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 

เทศกำลโคมไฟน ำ้แข็ง  
เส่ินหยำง ฉำงชุน ฮำร์บิน ต้ำเหลยีน 7 วนั 5 คนื 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(เด็กรำคำเท่ำผู้ใหญ่) 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม ท่ำนละ 

วนัที่ 27 ธันวำคม 2560 – 02 มกรำคม 2561 36,799 บำท 5,500  บำท 

รำคำพิเศษ ไม่รับจอยแลนด์ 
 
หมำยเหตุ รำคำทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกทีม่ี

กำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 

                           บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิม่เติมจากราคาที่ก  าหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน) 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุง
กวา่ 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์ ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 
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กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม ์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทิปไกด ์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. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่าน สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน   
5. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. กำรยกเลิกและคนืค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 

6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคนืเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำต๋ัวเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีี่ท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

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

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

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

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
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6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่นระหว่างจดัระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายที่มีววิดา้นหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท  าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์ 

(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 (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

พำสปอร์ต ควรมอีำยุใช้งำนเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มฉิะนั้นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมอืงปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน.............................................................. 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
.........................................................................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 (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
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  
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ทวัร์จีนทกุเดือน 2560-2561  สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก  

ทัวร์จีน มกราคม  ทัวร์จีน กุมภาพันธ์  

ทัวร์จีน มีนาคม  ทัวร์จีน เมษายน  

ทัวร์จีน พฤษภาคม  ทัวร์จีน มิถุนายน  

ทัวร์จีน กรกฎาคม  ทัวร์จีน สิงหาคม  

ทัวร์จีน กันยายน  ทัวร์จีน ตุลาคม  

ทัวร์จีน พฤศจกิายน  ทัวร์จีน ธันวาคม  

 

 

https://goo.gl/lG2dy6
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

