
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15083 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XW-H25: HARBIN SO COOL เส ิน่หยาง จีห๋ลนิ ฉางชุน 6วนั4คนื 

เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้ 1 ปี มเีพยีงคร ัง้เดยีวเทา่น ัน้ 

เกาะพระอาทติย ์พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง อนุสาวรยีฝ์งัหง  

โบสถเ์ซ็นโซเฟีย พระราชวงัจอมปลอม อนุสาวรยีฝ์ั่งหง สวนสตาลนิ 

ชอ้ปป้ิงถนนโบราณหมา่นชงิ ,ถนนจงยาง 

พกัรร.ระดบั 4ดาว: จีห๋ลนิ1คนื, ฮารบ์นิ1คนื, ฉางชุน1คนื, เสนิหยาง1คนื 

บนิตรงเส ิน่หยาง โดยสายการบนิ NOKSCOOT  

เดนิทาง ธนัวาคม2562-กมุภาพนัธ2์563 

**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว** 

 

 



     

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

20 -25 ธ.ค. 19,888 22,888  

 

 

Infant  

5,000฿ 

 

5,500 25 
25-30 ธ.ค. 27,888 30,888 5,500 25 

27 ธ.ค.-1ม.ค. 29,888 32,888 5,500 25 
1-6 ม.ค. 27,888 30,888 5,500 25 
3-8 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 
8-13 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 
10-15 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 
15-20 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25 
5-10 ก.พ. 22,888 25,888 5,500 25 
7-12 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 
12-17 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 
14-19 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 
19-24 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25 
21-26 ก.พ. 19,888 22,888 5,500 25 

 

 

 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง-เส ิน่หยาง  

23.00 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NokScoot (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน า

ขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตาม

นโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

 
 

วนัทีส่อง: สนามบนิดอนเมอืง-เส ิน่หยาง-พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง 

   ถนนโบราณหมา่นชงิ -เมอืงจีห๋ลนิ      อาหารเเทีย่ง,เย็น                                                                            

02.45 น. เดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง โดยสายการบนิ NokScoot  เทีย่วบนิที ่XW878 

08.50 น. ถงึ เมอืงเสิน่หยาง เมอืงเอกของมณฑลเหลยีวหนงิ มซีือ่เดมิเป็นภาษาแมนจูว่า “มกุเดน” น าท่าน

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่ น าท่านแวะ รา้นขาย

เสือ้กนัหนาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซ ้อื เดนิทางสู ่พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง โบราณสถานจาก

สมัยตน้ราชวงศช์งิ ทีไ่ดรั้บการดูแลรักษาเป็น

อย่างดี และมีลักษณะคลา้ยคลึงกันมากกับ

พระราชวังหลวงทีก่รุงปักกิง่แต่มขีนาดเล็กกว่า 

สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่

ราชวงศแ์มนจูไดส้ถาปนาใหเ้สิน่หยางเป็นราช

ธานีประกอบดว้ยต าหนักใหญ่นอ้ยกว่า 300 

หอ้ง บนพืน้ทีก่ว่า 60,000 ตารางเมตร ภ  าย
หลังจากที่ราชวงศ์หมงิถูกโค่นลม้ลง (ค.ศ.

1368-1644) ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศ์

ชงิขึน้ และไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู ่ ทีก่รุงปักกิง่ และใชเ้สิน่หยางเป็นเมอืงหลวงแห่งทีส่อง รวมทัง้
ใชพ้ระราชวังแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับขององคจั์กรพรรดหิลายพระองค ์เชน่ คังซ,ี เฉียนหลง, เจยีช ิง่ ฯลฯ 

เมือ่ครัง้เสด็จเยอืนทางเหนอื (พระราชวังกูก้งปิดทกุวันจันทร ์หากกรุ๊ปไปตรงวันจะน าทา่นไปสวนเป่ย

หลงิแทน) ชม ถนนโบราณหมา่นชงิ หรอื ถนนแมนจู ทีม่บีรรยากาศแบบโบราณเหมอืนน าท่าน

กลับสูอ่ดตีเมือ่สามรอ้ยกวา่ปีทีแ่ลว้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 แวะชม รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจีห๋ลนิ 

เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แตส่มยัราชวงศห์มงิ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ ีพ่กั: เมอืงจีห๋ลนิ Heng Yang Hotel (4*): หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
 

วนัทีส่าม: เมอืงจีห๋ลนิ-เมอืงฮารบ์ ิน้-เกาะพระอาทติย-์เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้  
                                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 เดนิทางสู ่เมอืงฮารบ์ ิน้ เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง มชีว่งฤดหูนาวมากกวา่ฤดรูอ้นและเลือ่ง

ชือ่ในฐานะเป็นเมอืงน ้าแข็งของประเทศ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ไทห่ยางเตา่ หรอื เกาะพระอาทติย ์ (Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ตัง้อยูท่าง

ตอนเหนอืของแมน่ ้าซงฮวัเจยีมเีนือ้ทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอร ์ เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของเมอืงฮารบ์ ิน้ ซ ึง่ปัจจุบันเกาะแห่งนี้ไดม้กีารจัดแสดงการแกะสลักหมิะเป็นประจ าทุกปี ซึง่

หมิะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ เชน่ พระราชวังกูก้ง ก าแพงเมอืงจนี หอฟ้าเทยีนถาน และอืน่ๆ 

อกีมากมาย และยงัมกีจิกรรมหลากหลาย อาท ิสเก็ตน ้าแข็ง,น่ังรถมา้,เลือ่นหมิะ ฯลฯ (ค่าทัวรไ์มร่วม

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   



     

น าทา่นชม ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้ หรอื เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้ ทีเ่มอืงฮารบ์ ิน้จะมฤีดูหนาวที่

เยอืกแข็งและยาวนานที่สุด ท าใหฮ้าร์บ ิน้ซ ึง่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมอืง

น ้าแข็ง โดยงานนี้จะมกีารน าน ้าแข็งกอ้นใหญ่โต มาแกะสลักออกมาเป็นรูปทรงต่างๆ ผสมผสานกับ

การประดับแสงไฟสสีรรคต์า่งๆ ท าใหเ้กดิความสวยงามสดุมหัศจรรย ์ใหท้่านชมความงดงามของโคม

ไฟน ้าแข็งยามค ่าคนืตามอัธยาศัย (ก าหนดการจดังานปีนี ้46th Harbin Ice Lantern Art 

Fair ประมาณวนัที ่22 ธ.ค. 62- ก.พ. 63)  

หมายเหต:ุ หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวนสง่ผลใหน้ ้าแข็งละลาย ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืเงนิในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เขา้สูท่ ีพ่กั:  เมอืงฮารบ์ ิน้ Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center (4*): 

 หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่ ี:่ โบสถเ์ซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง-อนสุาวรยีฝ์ั่งหง-สวนสตาลนิ-เมอืงฉางซุน     

            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 แวะชมรา้นศลิปะรสัเซยี ใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย  น าท่านชมดา้นนอก โบสถเ์ซ็น

โซเฟีย 1ในโบสถค์รสิต ์17 แห่ง ซึง่แสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้มามอีทิธพิลในอารบ์ ิน้ สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1970 ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี เมือ่กอ่นเคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบ

พธิกีรรมทางศาสนาทีส่ าคัญตา่งๆ ของชาวรัสเซยี แตม่าถกูท าลายตอนปฏวิัตวิัฒนธรรม และไดม้กีาร

สรา้งขึน้มาใหมอ่กีครัง้โดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ ซึง่ใชเ้วลาถงึ 9 ปี ถอืไดว้่า

เ ป็ น โ บ ส ถ์  ก รี ก อ อ ร์ โ ธ ด อ ก ซ์  ( Greek 

Orthodox)  ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออก ตัวโบสถ์

สงู 53 เมตร มโีถงหลักทีม่หีลังคารูปหัวหอมสรา้งขึน้

ด ว้ ยสถา ปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล า้ ยกั บ

สถาปัตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ใน

ปั จ จุ บั น ไ ด ้ป รั บ เ ปลี่ ย นม า เ ป็ นศู น ย์ ศิล ป ะแล ะ

สถา ปัตยกรรม  แสดงภาพถ่ ายขาวด า เกี่ย วกับ

ประวัตศิาสตรเ์มอืงฮารบ์ ิน้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนน

จงยาง ถนนเกา่แกท่ีม่ปีระวัตนัิบรอ้ยปี เป็นถนนการคา้

ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงฮารบ์นิ ถนนสายนีม้สีไตลก์ารกอ่สรา้ง



     

ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะ ตามสองขา้งทางทีส่ าคัญมอีาคารบา้นเรอืนสไตลย์โุรปมากถงึ ๗๑ แห่งซึง่สว่น

ใหญส่รา่งขึน้ระหวา่งปี 1903 ถงึ ปี 1927 มลีักษณะพเิศษทีน่่าสนใจอยา่งยิง่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ชม อนุสาวรยีฝ์ั่งหง ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณชายฝ่ังแม่น ้ าซงฮัว เป็น

อนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิทีพ่ยายามต่อสูก้ับ

อทุกภัยครัง้ใหญ่เมือ่ปี ค.ศ.1957 ซึง่น ้าในแม่น ้า ซงฮัวเจยีงสงูกว่าตัว

เมอืงฮารบ์ ิน้  7 เมตร และเหลอืเพยีง 20 เซนตเิมตร น ้าก็จะทะลักเขา้มา

ในตัวเมอืง จงึไดม้กีารสรา้งเขือ่นใหส้งูขึน้อกี 30 เซนตเิมตร ตลอดเขือ่น

กวา่ 140 กโิลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จน ในทีส่ดุน ้าก็ไมส่ามารถไหลเขา้มา

ทว่มเมอืงฮารบ์ ิน้ได ้ทัง้ๆทีก่ระแสน ้าเป็นกระแสน ้าทีส่งูทีส่ดุในรอบ 52 ปี 

อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรงกลมแบบ  โรมัน สูง13เมตร บนยอดเสาเป็นรูป

แกะสลักกลุ่มกรรมกร ชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาทีร่่วมใจ

ร่วมแรงกัน  ชม ซือ่ตา้หลนิกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลนิ 

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1953 เพือ่เป็นหลักฐานถงึสัมพันธภาพอันดตี่อกัน

ในขณะนัน้ระหว่างสองชาตมิหาอ านาจแห่งโลกคอมมวินิสต์ ซึง่สวน

แห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งดว้ย

ตน้ไม ,้แปลงดอกไม ้และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชม

ทัศนียภาพของแมน่ ้าซงฮัว ซึง่ถอืว่าเป็นจุดชมววิทีง่ดงามทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ดว้ยต่อดว้ย  เดนิทางสู ่

เมอืงฉางชุน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 4 ชม.) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 

 เขา้สูท่ ีพ่กั: เมอืงฉางชุน Guoshang Hotel (4*) :หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีห่า้: เมอืงฉางชุน-พระราชวงัจอมปลอม-ผา่นชมกระทรวงท ัง้แปดของแมนจ ู

   จตัรุสัเหวนิฮ ัว่-เมอืงเส ิน่หยาง     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัจอมปลอม หรอื วงัปูย ี ซึง่เป็นทีป่ระทับของจักรพรรดปิยู ีจักรพรรดิ

องคส์ุดทา้ยแห่งราชวงศช์งิหรอืกษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ย

ของแผ่นดนิ นอกจากนี้ใหท้่านชมหอ้งหับต่างๆทีปู่ยี

เคยใชน้อน ,น่ังสบูบหุรี ่,อา่นหนังสอื และใชค้วามคดิ

ตามล าพัง มรีูปภาพและจดหมายใหเ้ห็นภาพในชว่ง

นัน้ และจัดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงชวีติความเป็นอยู่ใน

วัง น าท่านชมดา้นนอก กระทรวงท ัง้แปดของ

แมนจู  ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงฉางชนุ ซึง่ประกอบดว้ย 

8 กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปดว้ย

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง

พาณิชย ์กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และ

กระทรวงสาธารณสขุ กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1936  

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม จตัุรสัเหวนิฮ ัว่ หรอื ลานวฒันธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกวา้ง ขนาดใหญ่ของ

เมอืงฉางชนุ นับเป็นสญัลักษณ์สิง่กอ่สรา้งของเมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง (ใชร้ะยะเวลา

ในการเดนิทาง 4 ชม.) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

       เขา้สูท่ ีพ่กั: เมอืงเสิน่หยาง Shenyang Vienna International Hotel (4*) :หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีห่ก: เส ิน่หยาง-สนามบนิดอนเมอืง                         อาหารเชา้(แบบกลอ่ง)                                                                                              

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเสิน่หยาง 

10.15 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NokScoot  เทีย่วบนิที ่ XW877  

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.10 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  



     

 

 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัว
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคา
ทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้
หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
 

*** หากลูกคา้ท่านใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่
ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดย
ไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของ
ผูซ้ ือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของ
สนิคา้ และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้
ทกุครัง้ 
 

-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร

จากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคุม 

หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะ

ไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 



     



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เส ิน่หยาง (SHE) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่ว  

วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,500 บาท  

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 350 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 



     

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรือ 

เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 



     

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทาง

กลับมาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเก่า เคยไดรั้บวซีา่จนี กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเก่า และ

ส าเนาหนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้ง

เปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
กับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงาน
เขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-
มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร 
และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดย
มรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มลูความเป็นจรงิ 
เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความ
เป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 



     

EXAMPLE 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 



     

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



     

 


