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 เกาะพระอาทิตย์ | Harbin Ice & Snow Festival 2020  | หมูบ้่านหิมะ  | น า้ตกทะเลสาบจิง้โป๋ 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว  |  แจกฟรี หมวก ผ้าพนัคอ ถงุมือ แผน่ท าความร้อน (รับท่ีฮาร์บนิ)   
 

 

 

 

 

  

 

 

THE CHINA SNOW TOWN ฮาร์บนิ หมู่ตานเจยีง พกัหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน 

เดนิทาง มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 

33  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 36,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง)(MU548:01.55-07.10)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง)- 
              ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไทผิ่ง)(FM9547:14.30-19.30) 
วนัท่ี 3. ร้านเสือ้กนัหนาว-จตัรัุสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง-อนุสาวรีย์ฝ่ังหง-ศนูย์ผลติภณัฑ์รัสเซีย-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอทุยาน) –     
              Harbin Ice & Snow Festival 2020 
วนัท่ี 4. ฮาร์บิน-ยาปู้ ลี-่ม้าลากเลือ่น-หมูบ้่านหิมะ (รวมรถอทุยานและคา่เข้า)- DREAM HOME (รวมคา่เข้า) – ชมแสงส ี
              กลางคืนถนนแสยุ่น่เจีย 
วนัท่ี 5. อิสระชมหมูบ้่านหิมะ-เมืองหมูต่านเจียง 
วนัท่ี 6. น า้ตกทะเลสาบจิง้โป๋ (รวมรถแบตเตอร่ี)-หมูต่านเจียง(สนามบินหมูต่านเจียง)-เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง)(FM9510:16.50-21.50)      
วนัท่ี 7.   เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(FM833:12.00-15.55) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

22.40 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ ประต ู10 เคาน์เตอร์ W สายการบินเซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอย
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุทา่น 
พร้อมแจกอาหารกลอ่ง ส าหรับทานเป็นอาหารเช้าในวนัถดัไป 

วันที่2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )-เซี่ ยงไฮ้(สนามบินเซี่ ยงไฮ้ ผู่ตง)
(MU548:01.55-07.10)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)-ฮาร์บิน (สนามบิน
ฮาร์บนิไท่ผิง)(FM9547:14.30-19.30) 

01.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยเท่ียวบนิท่ี  MU548 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง (เมืองเซ่ียงไฮ้) เมืองเซ่ียงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ 

ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และ
เขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่และน าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่องที่สนามบิน   
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมืองฮาร์บนิ 

14.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฮาร์บิน โดยเท่ียวบนิท่ี FM9547 
19.30 น. เดนิทางถึง สนามบินฮาร์บินไท่ผิง (เมืองฮาร์บนิ) เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง เคยเป็นส่วนหนึ่งของเขต

อิทธิพลของรัสเซีย ตวัเมืองปัจจบุนัจงึยงัคงมีร่องรอยของสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียอยูม่าก  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 
ร้านเสือ้กันหนาว-จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง-อุนสาวรีย์ฝ่ังหง-
ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย-เกาะพระอาทติย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & 
Snow Festival 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านแวะชมสินค้าท่ี  ร้านเสือ้กันหนาว ภายในร้านจะจ าหน่าย เสือ้ รองเท้า ผ้าพนัคอ แผ่นท าความร้อน 

และอปุกรณ์กนัหนาวอีกมากมาย จากนัน้น าท่านชมด้านนอก โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย ซึ่งออกแบบและสร้างโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย เม่ือก่อนเคยใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคญัตา่งๆ ของชาวรัสเซียแต่
มาถกูท าลายตอนปฏิวตัิวฒันธรรม และได้มีการสร้างขึน้มาใหม่อีกครัง้โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้
มากท่ีสุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเร่ิมต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ 
Greek Orthodox ท่ีใหญ่ท่ีสดุในตะวนัออก  
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 น าท่านเดินชม ถนนจงยาง (ฟรีไอศครีม Modern ท่านละ 1 แท่ง) เป็นไอศครีมท่ีมีช่ือเสียงของเมืองฮาร์บิน 

และมียาวนานมากว่า 100 ปี หากท่านใดมาถึงฮาร์บินแล้ว ไม่ควรพลาดท่ีจะชิม นอกจากนัน้ยังคงมีงาน
แกะสลกัน า้แข็งเล็กๆ ให้ทา่นได้ชมตลอดสองข้างทาง ทา่มกลางความหนาวตดิลบ 20 องศา 
จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง ซึ่งตัง้อยู่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น า้ซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์บนิท่ีพยายามตอ่สู้กบัอทุกภยัครัง้ใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 ซึ่งน า้ในแม่น า้ซงฮวัเจียงสงู
กว่าตวัเมืองฮาร์บิน 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น า้ก็จะทะลักเข้ามาในตวัเมือง จึงได้มีการสร้าง
เข่ือนให้สงูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วนั จนในท่ีสดุน า้ก็ไม่ไหลเข้ามา
ท่วมเมืองฮาร์บินทัง้ๆ ท่ีกระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน า้ท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 52 ปี อนสุาวรีย์เป็นเสาทรง
กลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนกัศกึษาท่ี
ร่วมใจร่วมแรงกนั แสดงถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตอนนัน้ฐานของอนสุาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว  
3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ีเคยสร้างความเสียหายให้กบัเมืองฮาร์บินเป็นอย่างมาก สระชัน้ท่ี 
2 เป็นระดับน า้ในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน า้เม่ือ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน า้ปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 
เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 เพ่ือบนัทึกระดบัน า้ ซึ่งสงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลงั
ประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมนั ซึง่แสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮาร์บนิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านเลือกชม สินค้ารัสเซีย ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต 

เคร่ืองประดบั หรือของพืน้เมืองต่างๆ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของแม่น า้ซงฮวัเจียง มีเนือ้ท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานท่ีพกัฟืน้ของกรรมกรใช้
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แรงงานเมืองฮาร์บิน สถานท่ีสวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นบัเป็น
สถานท่ีอาบแดดท่ีวิเศษสดุ สว่นในชว่งฤดหูนาวเม่ือเกาะแห่งนีถ้กูปกคลมุด้วยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อน
ใจในอดุมคตท่ีิเหมาะอยา่งยิ่งกบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน า้แข็ง เช่น สเก็ตน า้แข็ง เล่ือนหิมะ และชม
นิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮาร์บิน เกาะสุริยนัถือเป็นสถานท่ีจดัแสดงการแกะสลกั
หิมะน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีนท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ซึ่งปัจจบุนันีท้่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกั
หิมะน า้แข็งในอาคารของเกาะสริุยนันีไ้ด้ ชมการแกะสลกัน า้แข็งก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลาย
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของจีน ทา่นสามารถถ่ายรูปสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ เหมือนกบัท่านได้อยู่ในนิทรรศการ
แกะสลกัหิมะน า้แข็งอยา่งแท้จริงอยา่งท่ีเห็นในปัจจบุนั 
(หมายเหตุ : กรณีท่ีเกาะพระอาทิตย์ไม่เปิดให้เข้าชมไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงโปรแกรมเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านชม เทศกาลน า้แข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรือนิทรรศการและ

ศลิปกรรมการแกะสลกัน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน ท่ีเมืองฮาร์บินซึ่งฤดเูยือกแข็งท่ียาวนานท าให้ฮาร์บินซึ่งอยู่
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน า้แข็งสภาพอากาศเย็นจดัท าให้แม่น า้ซงฮวักลายเป็นลาน
น า้แข็งท่ีทัง้หนาและกว้างใหญ่ท่ีผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเล่ือนและกีฬาตา่งๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้สเก็ต
น า้แข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการน าน า้แข็งก้อนโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงาม
ของโคมไฟน า้แข็งยามค ่าคืนตามอธัยาศยั 
หมายเหต ุ:ในกรณีท่ีเทศกาลน า้แข็งปิดไม่ให้เข้าชม เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงโปรแกรมเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ที่พัก โรงแรม  Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที่ 4 
ฮาร์บิน-ยาปู้ล่ี-ม้าลากเล่ือน-หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า)- 
DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ยาปู้ล่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) และน าท่าน น่ังม้าลากเล่ือน (สามารถนัง่

ได้คนัละ 4-6 ท่าน) ท่านจะได้ชมวิวพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการนั่งม้าลากเล่ือนท่ามกลางน า้แข็ง  
ระหวา่งทางรถม้าลากเล่ือนจะแวะให้ทา่นได้ร่วมสนกุกบัคนท้องถ่ิน พร้อมเก็บภาพประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) ซึ่งห่างจากลานสกียาปู้ ล่ี 93 

กิโลเมตร ตัง้อยูต่ะวนัตกเฉียงใต้ของแม่น า้มู่ตานเจียง เป็นหมู่บ้านท่ีมีหิมะหนากว่า 1 เมตร วิวหมู่บ้านงดงาม
มาก การก่อสร้างแตล่ะบ้านเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัทัง้หมด เม่ือได้เข้าไปหมู่บ้านนีเ้หมือนเข้าไปในโลกของ
เทพนิยาย ท่ีน่ีมีหิมะตกนานถึง 7 เดือนใน 1 ปี มีแค ่2 ฤด ูคือฤดรู้อน และฤดหูนาว หน้าร้อนจะมีฝนเยอะ หน้า
หนาวหิมะเร่ิมตกตัง้แตเ่ดือนตลุาคมถึงพฤษภาคม ความหนาของหิมะเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ี 2 เมตร หมู่บ้านแห่งนี ้
ถือว่ามีปริมาณหิมะท่ีหนาและสะอาดท่ีสุดในประเทศจีน ชาวจีนจึงตัง้ช่ือสถานท่ีแห่งนีว้่า “THE CHINA 
SNOW TOWN” จากนัน้น าทา่นเข้าชม DREAM HOME (รวมคา่เข้าชม) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งเป็น
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ท่ีถ่ายท าหนงั ละคร และรายการต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ตัง้อยู่ใกล้กับถนนคนเดิน XUEYUN ท่ีน่ีท่าน
สามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ท่ีสวยงาม เห็ดหิมะท่ีจริงแล้วเป็นบ้านแตล่ะบ้านท่ีติดกัน เป็น
บ้านเล็กๆ ความสงูเทา่กนัหมด ตอนหิมะตกลงบนหลงัคาทบัถมกนัจนดคูล้ายเห็ดจงึตัง้ช่ือเห็ดหิมะ เป็นรูปทรง
ธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ ในท่ีน่ีท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหิมะท่ีขาวและ
สะอาดท่ีสดุ ถือวา่เป็นจดุเดน่ท่ีสดุของหมูบ้่านแหง่นีเ้ลยเลยทีเดียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย ซึ่งเป็นถนนหลกัเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านหิมะ มี

ความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้าท้องถ่ิน ขนม ผลไม้แช่แข็ง ของกิน ปิง้ย่าง ร้าน
ขายเสือ้ผ้ากันหนาว และร้านอาหาร ต่างๆ ยามค ่าคืนสถานท่ีแห่งนีจ้ะแขวนโคมไฟสีแดงหน้าบ้านเต็มไป
ตลอดสองข้างทาง ดคูล้ายๆเหมือนช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระให้ท่านถ่ายรูป อิสระให้ท่านถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั ชมบรรยากาศอนัสวยงาม 

ที่พัก โรงแรม Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทียบเท่า อยู่ในหมู่บ้านหมิะ 
(ไมมี่เตียงเสริม ในหนึง่ห้อง สามารถพกัได้ 2-3 ทา่น เป็นเตียงฮีตเตอร์ใหญ่ 1 เตียง) 
หมายเหตุ เน่ืองจากหมู่บ้านหิมะ รถบสัไม่สามารถเข้าไปหมู่บ้านได้ ต้องจอดไว้ด้านนอก และท่ีพักไม่มี
พนกังานยกกระเป๋า ฉะนัน้ลกูค้าต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กท่ีใช้ส าหรับพกั 1 คืน (เน่ืองจากต้องหิว้กระเป๋าเอง) 
สว่นกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้กบัรถใหญ่ท่ีจอดรอด้านนอก และกรุณาเตรียมผ้าเช็ดตวั แปรงสีฟัน และยาสีฟันไป
ด้วยคะ่ 

วันที่ 5 อิสระชมหมู่บ้านหมิะ-เมืองหมู่ตานเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
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 อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ รอบๆ หมู่บ้านหิมะ ไม่ว่ามองทางไหนก็เต็มไปด้วยสีขาว ปกคลุมไปด้วย

หิมะ วิวหมู่บ้านงดงามมาก การก่อสร้างแต่ละบ้านเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทัง้หมด และท่านสามารถเล่น
กิจกรรมรอบๆหมู่บ้านหิมะได้ อาทิเช่น สาดน า้ร้อนขึน้กลางอากาศหนาวติดลบ 20 องศา เป็นอีกกิจกรรมท่ี
นิยมเลน่กนัมากเม่ือมาถึงหมูบ้่านหิมะ 
หมายเหต ุไมร่วมคา่อปุกรณ์ตา่งๆ ภายในหมูบ้่านหิมะ หากทา่นใดสนใจสามารถสอบถามหวัหน้าทวัร์ไทย 

 หมายเหต ุ: ทา่นสามารถซือ้ Option เสริมท่ีนา่สนใจได้ 
- เขาแกะหญ้า( YANG CAOSHAN) ซึ่งเป็นเขาท่ีสงุท่ีสุดในหมู่บ้านนี ้แล้วห่างจากเมืองหิมะประมาณ 4.5 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามท่ีสดุอีกจดุของหมู่บ้าน สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเป็นจดุท่ีชม
พระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ขึน้ตกท่ีดีท่ีสดุเลยทีเดียว 

(ตดิตอ่ขอข้อมลูและรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายการได้ท่ีเจ้าหน้าท่ี และช าระเงินกบัไกด์ท้องถ่ิน) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

  น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองหมู่ตานเจียง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นหนึ่งเมืองศนูย์กลางความ
เจริญของเมืองทางภาคตะวนัออกของมณฑล เป็นจดุเช่ือมตอ่การขนส่งทางบกกบัทางทะเลท่ีส าคญัของพืน้ท่ี
เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือกบัยเูรเซีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  โรงแรม Legend International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 6 
น า้ตกทะเลสาบจิง้โป๋ (รวมรถแบตเตอร่ี)-หมู่ตานเจียง(สนามบินหมู่ตาน
เจียง)-เซี่ยงไฮ้(สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)(FM9510:16.50-21.50)      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
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 น าทา่นชม น า้ตกทะเลสาบจิง้โป๋ น า้ตกขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางอากาศหนาว ซึ่งน า้ตกจะไหลกลายเป็น

น า้แข็งในสภาพท่ีไหลจากท่ีสงูลงสูท่ะเลสาบ และให้ทา่นได้เก็บภาพตามอิสระ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินหมู่ตานเจียง 
16.50 น. ออกเดนิทางสู ่เซ่ียงไฮ้ โดยเท่ียวบนิท่ี  FM9510 
21.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง จากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พัก  โรงแรม Hangkong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์จัดโดยสายการบิน) 

วันที่ 7 เซ่ียงไฮ้(สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(FM833:12.00-
15.55)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

12.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี  FM833 
15.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม: THE CHINA SNOW TOWN ฮาร์บนิ หมู่ตานเจยีง พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-07 ม.ค. 63 37,900.- 37,900.- 6,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 12-18 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 5,500.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 8,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
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    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า
มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
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3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 
กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป //หวัหน้าทวัร์แล้วแตค่วาม

ประทบัใจในการให้บริการ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์ อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
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ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
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- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้ 2 ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



 

โค้ดทวัร์ CNGT-488 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


