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ก ำหนดวนัเดนิทำง :  01-06  ธ.ค. 60 (วนัชำตไิทย) 32,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง :  15-20 / 22-27 ธ.ค. 60 33,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง :  29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 (วนัปีใหม)่ 34,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ -สนามบนิดอนเมอืง  

2 
สนามบนิดอนเมอืง(XW878/02.45-08.50น.)เส ิน่หยาง-รถไฟ

ความเร็วสงู(2.30ชัว่โมง)-ฮารบ์ ิน้-รา้นเสือ้กนัหนาว-ถนนจงยาง 
✈ O O 

Weijing Holiday Hotel 
ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

3 

โชวว์่ายน ้า-รา้นสนิคา้รัสเซยี-เกาะพระอาทติย-์เทศกาลโคมไฟ

น ้าแข็ง HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2017 

***กรณีทีเ่กาะพระอาทติยห์รอืเทศกาลโคมไฟไม่เปิดจะ

เปลีย่นเป็นสวนสนุก Ice and Snow World หรอืสถานทีเ่ทีย่วที่

เหมาะสม*** 

O O O 

 
Weijing Holiday Hotel

ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

4 
ถา่ยรูปดา้นนอกโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-สวนสตาลนิ-อนุสาวรยีฝ่ั์งหง-

เลน่สก ีณ ลานสกคีฤหาสนว์อลการ ์(แถมสกลีอ้ยางฟรี 1 รอบ) 
O O O 

Harbin Volga Manor 

ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

บนิตรงเสิน่หยำง ฮำรบ์ ิน้ เทศกำลโคมไฟน ำ้แข็ง 
เลน่สกคีฤหำสนว์อลกำร ์6 วนั 4 คนื (XW) 

 

โดยสำยกำรบนินกสกูต๊ 
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5 
ฮารบ์ ิน้-น่ังรถไฟความเร็วสงู(2.30 ชัว่โมง)-เส ิน่หยาง-

พระราชวังเส ิน่หยางกูก้ง-ถนนโบราณหม่านชงิ 
O O O 

Ruifeng International 
Hotel ระดบั 4 ดาวหรอื
เทยีบเทา่ 

6 เส ิน่หยาง-กรุงเทพฯ-(ดอนเมอืง)(XW877/10.15-15.10น.) O ✈  

หมำยเหต:ุ ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถทำ่นละ 150 หยวน/ทรปิ 

 

วนัแรก        กรงุเทพฯ -สนำมบนิดอนเมอืง 

วนัทีส่อง     สนำมบนิดอนเมอืง-เสิน่หยำง-น ัง่รถไฟควำมเร็วสูง-ฮำรบ์ ิน้-รำ้นเสือ้ผำ้กนัหนำว 

       ถนนคนเดนิจงยำงตำ้เจยี 

02.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงตำ้เหลยีน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW878 

(ไมร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่งบนิ) 

 

08.50 น. ถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิมอืงเส ิน่หยำง (Tao Xian International) หรอืทีม่ชี ือ่

เรยีกในภาษาแมนจวู่า มุคเดน ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ ปัจจุบนัเป็น

หนึง่ในเมอืงอุตสาหกรรมทีใ่หญ่และมคีวามส าคญัทีส่ดุ นอกจากนัน้ยังเป็นศนูยก์ลาง

การคมนาคมทางภมูภิาคตะวันออกเฉียงเหนือหรอืตงเป่ยของจนี น าทา่นผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถำนรีถไฟควำมเร็วสงูเมอืงเส ิน่หยำง เพือ่โดยรถไฟความเร็ว

สงูสูเ่มอืงฮารบ์ ิน้ ใชค้วามเร็วขณะวิง่ใหบ้รกิาร 217 ไมลต์อ่ชัว่โมง หรอืราว 350 

กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง สว่นความเร็วสงูสดุคอื 245 ไมลต์อ่ชัว่โมง หรอื 394 กโิลเมตร

ตอ่ชัว่โมง ใชเ้วลาเพยีง 2ชัว่โมง 30 นาทเีทา่นัน้ 

(หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟความเร็วสงูในเมอืงจนี ผูโ้ดยสารจ าเป็นจะตอ้ง

ดแูลและยกกระเป๋าขึน้-ลงสถานีดว้ยตวัเอง จงึควรใชก้ระเป๋าเดนิทางแบบคนัชกัทีม่ี

ลอ้ลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกนิไปเพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้-

ออกจากขบวนรถ และหา้มน ามดี ของมคีมทกุชนดิ และไฟแชค็เขา้ไปในขบวนรถ) 

เดนิทางถงึเมอืงฮารบ์ ิน้ เมอืงเอกของมณฑลเฮยหลงเจยีง ตัง้อยู่ทางทศิเหนือ 

สดุของประเทศจนี มพีรมแดนตัง้แตท่ศิเหนือไลล่งมาถงึทศิตะวันออกตดิชายแดน 

รัสเซยี สว่นทศิตะวันตกจรดมองโกเลยีใน มชีว่งฤดหูนาวมากกวา่ฤดรูอ้น และเลือ่ง

ชือ่ในฐานะเป็นเมอืงน ้าแข็งของประเทศ ซึง่มกีารจัดเทศกาลฤดหูนาว การแขง่ขนั 

แกะสลกัน ้าแข็ง และเป็นเขตเศรษฐกจิพัฒนาเทคโนโลยชีัน้สงูของประเทศเมือ่ปี 

1993 และเปิดใหนั้กลงทนุจากตา่งชาตเิขา้ไปด าเนนิการไดต้ัง้แต ่ค.ศ.1994 ประ 

ประชากรประมาณ 2.5 ลา้นคน 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2.30 ช ัว่โมง 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เกีย๊วฮำรบ์ ิน้ 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่รำ้นเสือ้ผำ้กนัหนำว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อปุกรณ์กนัหนาวที่  

23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคานเ์ตอร์

สายการบนิ NOK SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกใหก้บัทา่น 
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ตอ้งการตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น จงยำงปู้ สงิเจ ีย้ หรอื ถนนจง

ยำงตำ้เจยี เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากและของทีร่ะลกึ ณ ย่านการคา้ของ

เมอืงฮารบ์ ิน้  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Weijing Holiday Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ ฮำรบ์ ิน้ 

วนัทีส่ำม      โชวว์ำ่ยน ำ้-รำ้นสนิคำ้รสัเซยี-เกำะพระอำทติย-์เทศกำลโคมไฟน ำ้แข็ง HARBIN ICE  

        SNOW FESTIVAL 2017 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูล่านทีม่แีตน่ ้าแข็ง “แมน่ ำ้ซงฮวัเจยีง” ทีม่ขีนาดกวา้งใหญ่ 

สามารถดงึดูดสายตานักท่องเทีย่วไดด้ว้ยการ โชวว์ำ่ยน ำ้แข็งของเหล่าผูส้งูอายุที่

อุณหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส สรา้งความประหลาดใหก้บัผูค้นเป็นอย่างมาก น าท่านสู่

รำ้นสนิคำ้รสัเซยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศยั  

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู ่ไทห่ยำงตำ่ว (เกำะพระอำทติย)์ เกาะขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่ทาง

ตอนเหนือของแม่น ้าซงฮัวเจยีง มเีนื้อทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์เดมิเป็นสถานทีพ่ัก

ฟ้ืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมอืงฮารบ์ ิน้ สถานทีส่วยงามร่มรื่น ชมความงามของเมือง

ชนบททีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่ห ์นับเป็นสถานทีอ่าบแดดทีว่เิศษสดุ นอกจากนัน้ยัง

มเีรอื จักรยาน และรถมา้ลากสไตลย์ุโรปไวบ้รกิารใหเ้ชา่อีกดว้ย (รำคำทวัรไ์มร่วม

คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ) สว่นในชว่งฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมดว้ยหมิะก็จะ

กลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคตทิีเ่หมาะอย่างยิง่กับกจิกรรมหลากหลายชนดิบน

ลานน ้าแข็ง เชน่ สเก็ตน ้าแข็ง เลือ่นหมิะ และชมนทิรรศการและศลิปกรรมแกะสลัก

หมิะประจ าปีของฮารบ์ ิน้ เกาะสรุยิันถอืเป็นสถานทีจ่ัดแสดงการแกะสลกัหมิะน ้าแข็งที่

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศจีนทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก ซึง่ปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดง

การแกะสลกัหมิะน ้าแข็งในอาคารของเกาะสรุยิันนี้ได ้ชมการแกะสลักน ้าแข็งก าแพง

เมอืงจนี สวนหมิะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญของจีน ท่านสามารถ

ถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านไดอ้ยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะ

น ้าแข็งอย่างแทจ้รงิ อย่างทีเ่ห็นในปัจจุบัน (หมำยเหตุ : กรณีทีเ่กำะพระอำทติย์

ไมเ่ปิดจะเปลีย่นเป็นโรงละครจงหยงั) 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำร สกุีห้มอ้ไฟ

ตงเป่ย 

 น าท่านชม เทศกำลโคมไฟน ำ้แข็ง (Harbin 2017 International Ice and 

Snow Festival) หรอืนทิรรศการและศลิปกรรมการแกะสลกัน ้าแข็งประจ าปีของฮาร์

บิน้ปิงเสวี่ยตา้ซือ่เจี้ย ที่เมืองฮาร์บิน้ซ ึง่ฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ท าใหฮ้ารบ์ ิน้ซ ึง่อยู่

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน ้าแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดท าให ้

แม่น ้าซงฮัวกลายเป็นลานน ้าแข็งทีท่ัง้หนาและกวา้งใหญ่ ทีผู่ม้าร่วมงานใชเ้ล่นสไล

เดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ สเก็ตน ้าแข็ง และสกีกันอย่าง
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สนุกสนาน มีการน าน ้าแข็งกอ้นโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ใหท้่านชมความงดงาม

ของโคมไฟน ้าแข็งยามค ่าคนืตามอัธยาศัย (หมำยเหตุ : เทศกำลโคมไฟน ำ้แข็ง 

เปิดวนัที ่21 ธ.ค. 2560 ทวัรก์อ่นวนัที ่21 ธ.ค. 60 จะถูกเปลีย่นเป็น สวนสนุก 

Ice and Snow World แทน) 

ทีพ่กั Weijing Holiday Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ ฮำรบ์ ิน้ 

วนัทีส่ ี ่         ชมภำยนอกโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-สวนสตำลนิ- อนุสำวรยีฝ์ั่งหง- เลน่สก ีณ ลำนสก ี 

                   คฤหำสนว์อลกำร ์(แถมฟรสีกลีอ้ยำงคนละ 1 รอบ) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าทา่นชมถำยนอกโบสถเ์ซนโซเฟียซึง่เป็น 1 ในโบสถค์รสิต ์17 แห่ง ซึง่แสดงถงึ

วัฒนธรรมรัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้มามอีทิธพลในฮารบ์ ิน้ โบสถโ์ซเฟียเป็นโบสถน์กิายออรโ์ธด็

อกซท์ีส่รา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1907 ภายหลงัจากทีท่หารรัสเซยีตอ้งประสบกบัความพา่ย

แพใ้นสงครามรัสเซยี–ญีปุ่่ น (ค.ศ.1904–1905) โดยชาวรัสเซยีไดส้รา้งโบสถแ์ห่งนี้

ข ึน้เพือ่เป็นทีพ่ักพงิทางใจ และสรา้งขวัญก าลงัใจใหแ้กก่องทหารรัสเซยีทีเ่ขา้มา

ประจ าอยู่ ณ ทีน่ี้ โบสถแ์ห่งนี้ไดร้ับบรูณะอกีครัง้ในปี ค.ศ.1923 และหลงัจากทีใ่ช ้

เวลาในการซอ่มแซมตอ่เตมินานถงึ 9 ปี โบสถเ์ซนตโ์ซเฟียก็ไดก้ลายเป็นโบสถอ์อร์

โธด็อกซท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคพืน้เอเซยีตะวันออก ตวัโบสถส์งู 53 เมตร มโีถงหลกัทีม่ี

หลงัคารูปหัวหอมสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทมค์ลา้ยกบัสถาปัตยกรรม

ของจัตรุัสแดงในกรุงมอสโคว ชม สวนสตำลนิ หรอื ซือ่ตำ้หลนิกงหยวน รมิฝ่ัง

แม่น ้าซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซ ึง่มรีูปแบบทีร่ับอทิธพิลจาก

ศลิปกรรมของทวปียุโรป แตม่คีวามสมบูรณแ์บบกว่าและมเีอกลกัษณ์ทีห่า้วหาญ ซึง่

เปรยีบเสมอืนอปุนสิยัของชาวเหนือของประเทศจนีเพือ่เป็นหลกัฐานถงึสมัพันธภาพ

อันดตีอ่กนัระหว่างสองชาตมิหาอ านาจแห่งโลกคอมมวินสิต ์ทกุทา่นจะไดเ้ห็นววิหมิะ

ธรรมชาตทิีส่วยงามและกจิกรรมการเลน่สกบีนแม่น ้าซงฮัวทีก่ลายเป็นน ้าแข็งทัง้

สายน ้า ชมพรอ้มกจิกรรมบนน ้าแข็งทีแ่สนสนุก เชน่ บันไดน ้าแข็ง แคร่เลือ่นหมิะเป็น

ตน้ 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย 

น าทา่นชมอนสุำวรยีฝ์ั่งหง ซ ึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณชายฝ่ังแม่น ้าซงฮัวเป็นอนุสรณร์ะลกึ

ถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิทีพ่ยายามตอ่สูก้บัอุทกภยัครัง้ใหญ่เมือ่ปี ค.ศ.

1957 ซึง่น ้าในแม่น ้าซงฮัวเจยีงสงูกว่าตวัเมอืงฮารบ์ ิน้ 7 เมตร และเหลอืเพยีง 20 

เซนตเิมตรน ้าก็จะทะลกัเขา้มาในตวัเมอืง จงึไดม้ีการสรา้งเขือ่นใหส้งูข ึน้อกี 30 

เซนตเิมตรตลอดแนวเขือ่นกว่า 140 กโิลเมตรเป็นเวลา 28 วัน จนในทีส่ดุน ้าก็ไม่ไหล

เขา้มาทว่มเมอืงฮารบ์ ิน้ทัง้ๆ ทีก่ระแสน ้าในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน ้าทีส่งูทีส่ดุใน

รอบ 52 ปี อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูป

แกะสลกักลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการและนักศกึษาทีร่ว่มใจรว่มแรงกนั 

แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่กดิข ึน้ในตอนนัน้ ฐานของอนุสาวรยีส์รา้งเป็นสระรูปพระจันทร์

เสีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน ้าในปี ค.ศ. 1932 ทีเ่คยสรา้งความเสยีหายใหก้บัเมอืง
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ฮารบ์ ิน้เป็นอย่างมาก สระชัน้ที ่2 เป็นระดบัน ้าในปี ค.ศ. 1957 เทา่กบัระดบัน ้าเมือ่ 52 

ปีกอ่น ซึง่สงูกวา่ระดบัน ้าปี ค.ศ. 1932 ถงึ 0.58 เซนตเิมตร ปี ค.ศ. 2001 สรา้งสระ

ขึน้เป็นชัน้ที ่3 เพือ่บันทกึระดบัน ้าซ ึง่สงูข ึน้อกี 0.75 เซนตเิมตร ดา้นหลงั

ประกอบดว้ยเสาและระเบยีงโคง้แบบโรมันซึง่แสดงถงึความสามัคคขีองชาวเมอืงฮาร์

บิน้ สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางสูค่ฤหำสนว์อลกำร ์(VOLGA MANOR )

เมือ่ไปถงึจะมเีจา้หนา้ทีแ่ตง่กายเป็นชดุประจ าชาตริัสเซยีคอยใหก้ารตอ้นรับผูท้ีม่า

เยอืนคฤหาสนว์อลการ ์โดยทีบ่รเิวณแห่งนี้มพีืน้ที ่6 แสนกว่าตารางเมตร ใชท้นุสรา้ง

ถงึหนึง่รอ้ยหา้สบิกว่าลา้นหยวน จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่สก ีณ ลำนสกภีำยใน

คฤหำสนว์อลกำร ์(ฟรสีกลีอ้ยำงคนละ 1 รอบ) สกขีองทีน่ี่จะแตกตา่งจากทีอ่ืน่

เลน่ง่ายกวา่ เป็นสกทีีผู่กตดิกบัรองเทา้ท าใหผู้ท้ีไ่ม่มปีระสบการณ์ในการเลน่มากอ่นก็

สามารถลองเลน่ดไูด ้หรอืทา่นอาจเลอืกถา่ยรปู ความงดงามของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตามอัธยาศยั พเิศษ!! ทำ่นจะไดร้ว่มเลน่กจิกรรมวำดภำพตุก๊ตำ D.I.Y. ดว้ย

ฝีมอืของทำ่นเอง พรอ้มสำมำรถน ำภำพวำดน ัน้กลบัมำเป็นทีร่ะลกึได ้

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  Harbin Volga Manor Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ ฮำรบ์ ิน้ 

วนัทีห่ำ้         ฮำรบ์ ิน้-รถไฟควำมเร็วสงู-เส ิน่หยำง-พระรำชวงัเส ิน่หยำงกูก้ง-ถนนโบรำณหมำ่นชงิ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถำนรีถไฟควำมเร็วสงูเมอืงฮำรบ์ ิน้ เพือ่โดยรถไฟความเร็วสงูสู่

เมอืงเส ิน่หยำง ใชค้วามเร็วขณะวิง่ใหบ้รกิาร 217 ไมลต์อ่ชัว่โมง หรอืราว 350

กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง สว่นความเร็วสงูสดุคอื 245 ไมลต์อ่ชัว่โมงหรอื 394 กโิลเมตรตอ่

ชัว่โมง ใชเ้วลาเพยีง 2ชัว่โมง 30 นาทเีทา่นัน้ 

(หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟความเร็วสงูในเมอืงจนี ผูโ้ดยสารจ าเป็นจะตอ้ง

ดแูลและยกกระเป๋าขึน้-ลงสถานีดว้ยตวัเอง จงึควรใชก้ระเป๋าเดนิทางแบบคนัชกัทีม่ี

ลอ้ลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกนิไปเพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว ในการเขา้ – 

ออกจากขบวนรถ  และ หา้มน า มดี ของมคีมทกุชนดิ และไฟแชค็เขา้ไปในขบวนรถ) 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2.30 ชวัโมง 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเทีย่วชม พระรำชวงัโบรำณเสิน่หยำงกูก้ง โบราณสถานจากสมัยตน้

ราชวงศช์งิ ทีไ่ดร้ับการดแูลรกัษาเป็นอย่างด ีและมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัมากกบั

พระราชวังหลวงทีก่รุงปักกิง่ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1625 ภายหลงัจากทีร่าชวงศแ์มนจู

ไดส้ถาปนาใหเ้ส ิน่หยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ยต าหนักใหญ่นอ้ยกวา่ 300 หอ้ง บน

พืน้ทีก่ว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากทีร่าชวงศห์มงิถกูโคน่ลม้ลง (ค.ศ.1368-

1644) ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศช์งิข ึน้ ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ทีก่รุงปักกิง่ 

และใชเ้ส ิน่หยางเป็นเมอืงหลวงแห่งทีส่อง รวมทัง้ใชพ้ระราชวังแห่งนี้เป็นทีป่ระทบั

ขององคจ์กัรพรรดเิมือ่ครัง้เสด็จเยอืนทางเหนือ จากนัน้น าทา่นชม ถนนโบรำณ

หมำ่นชงิ หรอื ถนนแมนจ ูทีม่บีรรยากาศแบบโบราณเหมอืนน าทา่นกลบัสูอ่ดตีเมือ่

สามรอ้ยกวา่ปีทีแ่ลว้ 

 

 

 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำร  
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ทีพ่กั Ruifeng International Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ เสิน่หยำง 

วนัทีห่ก        เส ิน่หยำง-กรงุเทพฯ (สนำมบนิดอนเมอืง) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

10.15น เดนิทางกรุงเทพฯโดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิทีX่W877 

(ไมร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่งบนิ) 

 

15.10 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

ส ำคญัมำก หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุำสอบถำม

เจำ้หนำ้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท ำกำรออกต ัว๋ เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่น

ไฟท ์หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

**************************************************** 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็ก 
พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

วนัที ่01-06  ธ.ค. 60 (วนัชำตไิทย) 32,900 ไมม่รีำคำเด็ก 5,500 

วนัที ่15-20 / 22-27 ธ.ค. 60 33,900 ไมม่รีำคำเด็ก 5,500 

วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61(วนัปีใหม)่ 34,900 ไมม่รีำคำเด็ก 5,500 

 

**ไมร่บัจอยแลนด*์* 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 
ทำ่นละ 150 หยวน /ตอ่ทรปิ** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 
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ขอ้ควรทรำบ: รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รำ้นเสือ้กนัหนำว,รำ้นสนิคำ้รสัเซยี ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี พาสปอรต์ไทย 4 วันท าการ (1,500 บำท) 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

[รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

[รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9.คำ่ภำษมีลูคำ่เพ ิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ทำ่นละ  150 หยวน ตอ่คน/ทรปิ 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
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เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6เดอืนและมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่

วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจบุันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจ

มกีำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 
12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพ ิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 

 

**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
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(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION........................................................ 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 

ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก  โคด้ทวัร ์GT-167 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มีนาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน 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

